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DASSC Openingsweekend - Kuinderbos 12 t/m 14 oktober 2018 
 
Staatsbosbeheer 
Natuurkampeerterrein ‘De Veenkuil 
Hopweg 21, 8314 PX Bant  

 
Voor wie Het startweekend is bedoeld voor mushers die hun honden willen trainen, informatie en ervaring 

willen op doen. Mushers die het leuk vinden om informatie te geven en ervaring willen delen, 
nieuw materiaal en hun honden willen testen. 

Aankomst Deelnemers zijn welkom vanaf vrijdagmiddag 12 oktober 15:00 uur. Volg de bordjes stakeout en 
volg alsjeblieft de aanwijzingen van de parkeerwacht op. 

Kom je eerder aan dan wordt je geacht mee te helpen met opbouwen! 

Stakeout Op dit terrein is geen elektriciteit en gas. Afhankelijk van de temperatuur zijn er water en toiletten. 
Zo niet dan zorgt de organisatie voor enkele eco-toiletten en een reserve voorraad water (zorg zelf 
voor jerrycans). Neem zelf in ieder geval ook water mee. Honden mogen uitsluitend in de bosrand 
aan de stakeout. 

Klassen Er wordt gelopen met teams van 1 tot maximaal 8 honden; karren 3 tot 8 honden, stepklasse 
maximaal 2 honden; fietsklasse maximaal 1 hond; skijoring/canicross (loopklasse) maximaal 1 
hond.  

Afstanden Diverse afstanden van 2 km tot 6 kilometer. Het is ook mogelijk om meerdere rondes te 
combineren of om vaker per dag te starten. Tijdens dit weekend wordt niet gewerkt met 
startlijsten en starttijden, je mag zelf starten wanneer je wilt tussen 9.30 u. en 13.00 u. (Tijd onder 
voorbehoud) 

Wedstrijdregels 
 

Uitzonderingen 

Internationale IFSS-renregels, versie juli 2018, te vinden op www.sleddogsport.net en als 
download op www.dassc.nl. Race Jury: Rob Mossinkoff en Marco Kerklaan. 

Helm- en handschoenen zijn verplicht, m.u.v. canicross. 

Toelating Karren: vierwielige trainingskar (quad zonder lopend motorblok toegelaten) of driewielige trike 
met maximaal 4 honden, alle wielen geremd, grootte en gewicht in overeenstemming met de 
klasse.  Afhankelijk van de omstandigheden is het wel of niet toegestaan een handler mee te 
nemen op de kar en dit mag alleen in overleg met en met toestemming van de renleider. 

Steps: alleen steps worden toegelaten, beide wielen geremd. 
Fietsen: beide wielen geremd, geen racefietsen. 
Canicross: schoenen met spikes niet toegestaan, zie regel 7.4 van de IFSS-renregels.  

Verplichte karren/step/fiets keuring en startnummeruitgifte op vrijdagavond van 19.30 u. tot 
20.30 u. of zaterdagochtend van 8.00 u. tot 8.30 u. 

Deelnemers dienen WA-verzekerd te zijn.  

Honden Alle honden op het terrein moeten ingeënt zijn en/of een titerverklaring hebben, bijgeschreven in 
het paspoort van de hond. Verplichte entingen: Rabiës, Weil (leptospirose), Cocktail (Parvo, 
Hepatitus, Distemper), Kennelhoest (para-influenza en Bordetella). Entingsbewijzen meenemen. 
Deze worden gecontroleerd. Op www.dassc.nl/downloads kun je het entbeleid van de DASSC 
lezen. 

http://www.sleddogsport.net/
http://www.dassc.nl/
http://www.dassc.nl/downloads
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 Iedere deelnemer dient een chiplijst in te leveren. Deze kan steekproefsgewijs gecontroleerd 
worden. Op de chiplijst vul je de chipnummers in van alle aanwezige honden. De chiplijst is te 
downloaden op www.dassc.nl/downloads 

Dierenarts is aanwezig, behandelingen zijn inbegrepen, medicijnen voor eigen rekening. 

Mushermaaltijd Zaterdagavond is er een mushermaaltijd bij de tent. Vegetarische maaltijd is ook mogelijk, dit graag 
bij aanmelding aangeven. Kosten: € 9,00; kinderen jonger dan 12 jaar € 5,00. 

Op vrijdagavond is er een vrijdagavondmenu te koop à € 9,00 (geef je hiervoor op via het 
inschrijfformulier, betaling ter plekke aan de bar). 

Extra Op vrijdagavond is er om 21.00 u. een infomeeting waarvoor iedereen dringend wordt verzocht 
aanwezig te zijn. Deze infomeeting is een samengestelde mushermeeting en 
informatiebijeenkomst over het weekend. 

Verplichte mushermeeting: zaterdagochtend 8.30 u. en zondagochtend 8.45 u. 

Zaterdagmiddag: Er worden nader te bepalen lezingen en/of workshops gegeven. 

Zaterdagavond: mushermaaltijd met aansluitende tombola. 

Voor beginners zijn mensen beschikbaar die kunnen helpen bij het begeleiden naar de start en 
tijdens de training.  Ook is er ruim de mogelijkheid om vragen te stellen. Ervaren mushers worden 
gevraagd om als “mentor” en vrijwilliger tijdens het weekend op te treden. Als je dit wilt geef dat 
dan aan op het inschrijfformulier. 

Voor het aanschaffen van (sledehonden)materiaal zullen er standhouders aanwezig zijn. 

Het centrale noodnummer voor thuisblijvers is 06-31938640 (Willem Testerink).                  

Voor deelnemers die voor het eerst aan een sledehondenweekend meedoen: er is in de tent eten 
en drinken te koop. Gedurende het weekend is zelfredzaamheid belangrijk: overnachtings-
middel(en), verzorgingsmateriaal en stakeout voor de honden moeten zelf meegenomen worden. 

Startgeld 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Inschrijven uitsluitend met het inschrijfformulier. 

Dassc leden betalen € 15,00 startgeld, niet leden € 25,00. Elk volgend team van hetzelfde 
woonadres betaalt € 10,00 startgeld. Bijkomende kosten zijn afhankelijk van het aantal personen, 
overnachtingen of dagbezoeken en mushermaaltijden. 

Totaalbedrag tegelijk met de aanmelding overmaken o.v.v. bevestigingsnummer + naam 
inschrijving op bankrekening: NL03 INGB 0005 305 284 t.n.v. DASSC  

De inschrijving is alleen geldig indien er uiterlijk 09 oktober is ingeschreven. Betaling vooraf! Wij 
berekenen € 7,50 extra aan administratiekosten bij betaling ter plekke indien er niet vooraf is 
betaald. Afzeggingen na woensdag 09 oktober 24.00 krijgen geen restitutie en blijft onverkort de 
betalingsverplichting bestaan. 

Deadline De inschrijving sluit op 09 oktober om 24.00 u. precies. Op deze datum beslist de organisatie ook 
of er genoeg deelnemers zijn om het weekend door te laten gaan. Schrijf je dus op tijd in! 

Aanmelden  
en info 

Inschrijven kan alleen online door middel van het inschrijfformulier, deze is ook te vinden op de 
website. Voor vragen of opmerkingen kun je bij het secretariaat terecht: secretaris@dassc.nl 

 

http://www.dassc.nl/downloads
https://fd8.formdesk.com/Glastra/DASSC_Openingsweekend_2018/
https://fd8.formdesk.com/Glastra/DASSC_Openingsweekend_2018/
mailto:secretaris@dassc.nl

