
 

Karrenwedstrijd St Anthonis  

 

1 & 2 december 2018 

 

 
 

Organisatie Dutch Allround Sleddog Sports Club (DASSC) 

Locatie Staatsbosbeheer St Anthonis  
Natuurkampeerterrein ‘De Beugense Peel’ 
Beugense Bossen 1 
5445 NS Landhorst 

Stakeout Volg de bordjes 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 voor een reserve voorraad water. Neem zelf in ieder 
geval water mee. Het is niet toegestaan om afval achter te laten op het terrein. Alle afval van mens en dier 
dien je op te ruimen en mee te nemen na afloop van het evenement. Ook gaten graag dicht maken.  

Aankomst Deelnemers zijn welkom vanaf vrijdagmiddag 30 november 15:00 uur; volg alsjeblieft de aanwijzingen van 
de stakeoutwacht op. 

Renleiding 
Dierenarts 

Trailboss 

Marco Kerklaan Renleider en Rob Mossinkoff Race Judge 
Femke Broere 
Ab Bogaards 

Klassen en 
afstanden 

4 KM - DC, DCJunior, DCYouth 
5,4 KM - DB, DBJunior 
5,4 KM - DS1, DS1Junior, DS1Youth 
5,4 KM - DS2 
5,4 KM - DR4, DR4Junior 
 

9 KM - DR6 
9 KM - DR8 
16 KM - Toerklasse 
32 KM - Distance 
4 KM - Happy Dog 
 

 Kinderrennen: zaterdagmiddag, step 1 hond of kar 2 honden (t/m 10 jaar) 
 
Juniorklasse (14 t/m 18 jaar) Youth-klasse (11 t/m 13 jaar) In de junior- en jeugdklasse zijn er minimaal 3 
deelnemers nodig voor een waardering. Bij de overige klassen zijn dit minimaal 5 deelnemers. 
Klasse-indeling: 1 Siberische Husky; 2 Samojeed, Alaskan Malamute, Groenlandse hond, Eskimohond; 3 
overige sledehonden (Hound, Alaskan husky, Laika, enz.) 
Een startend team bevat een maximaal aantal van 12 lopende honden indien de klasse geen maximaal 
aantal honden voorschrijft. Het meenemen van een passagier is niet toegestaan zoals vermeld in de IFSS 
Race Rules punt 20.3, 20.3.1, 20.3.2 en 21. Alle deelnemers onder de 18 jaar dienen een schriftelijke 
toestemmingsverklaring van de ouders te overleggen dat deelname op eigen risico is. Dit kan in 
samenwerking met het secretariaat en de renleiding terplekke geregeld worden.  
 

Wedstrijdregels IFSS Renregels 2018-2019 Iedere deelnemer wordt geacht de regels te kennen.  

Toelating Vierwielige rig (kar): (quad met lopend motorblok wordt niet toegelaten), alle wielen geremd, grootte en 
gewicht in overeenstemming met de klasse. 
Driewielige rig (kar): drie wielen geremd, maximaal 4 honden. 
Scooter (step): beide wielen geremd 
Bike: beide wielen geremd, geen racefietsen 
Canicross: loper is d.m.v. lijn ca. 2½ meter verbonden met de hond, handschoenen zeer aan te bevelen, 
schoenen met spikes niet toegestaan. 
M.u.v. de canicross zijn helmen en handschoenen verplicht 
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Programma Verplichte karren/step/fiets/materiaal keuring en startnummer uitgifte op vrijdagavond van 19.30 u. tot 
21.00 u. en op zaterdagochtend van 8.00 u. tot 8.30 u.. Treklijnen, bevestiging, noodlijn en helm 
meenemen. Ook deelnemers aan de canicross dienen hun materiaal te laten keuren. 
Vrijdagavond om 21.15 u. is de officiële opening van het weekend in de tent.  
Kinderrennen: zaterdagmiddag 15.00 u. (startnummer uitgifte zaterdag tussen 13.00 u. en 13.30 u.) 

Mushermaaltijd Zaterdagavond om 18.00 u. is in de tent op het stakeout-terrein is er een gezamenlijke mushermaaltijd. 
Vegetarische maaltijd en een kindermaaltijd is ook mogelijk, dit graag bij de aanmelding aangeven. 
  

Honden Alle honden op het terrein moeten ingeënt zijn volgens het door de ALV vastgestelde entingsbeleid. 
Verplichte entingen: Rabiës, Weil, DHP, Kennelhoest (Para-influenza én Bordetella). Titerbewijs voor Parvo, 
Hepatitus en Distemper toegestaan. Entingsbewijzen (boekje) van alle honden meenemen. Deze worden 
gecontroleerd. Niet geënte honden of het niet kunnen aantonen van de entingen kan leiden tot 
verwijdering van het terrein! Op www.dassc.nl kun je het entbeleid van de DASSC lezen. 
 

Chiplijst Iedere deelnemer dient een chiplijst in te leveren. Deze wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Op de 
chiplijst vul je de chipnummers en overige gegevens in van alle honden die in een team lopen. Per team vul 
je dus een chiplijst in. Gebruik de chiplijst die is te downloaden op www.dassc.nl. 
Dierenarts aanwezig, behandelingen zijn inbegrepen, medicijnen voor eigen rekening. 
 

Distance 
 

De deelnemers lopen 1 run per dag, onderbroken door een langere en een kortere verplichte pauze op het 
checkpoint: op zaterdag ± 3 uur en op zondag een kwartier voor een veterinaire check. De deelnemers 
dienen een aantal zaken verplicht mee te nemen op de kar/step. Op het checkpoint kan vooraf een zak 
met stakeout materiaal, water en voer voor de honden worden neergezet. De musher mag het checkpoint 
tijdens de race niet verlaten, anders dan om opnieuw van start te gaan. Op het checkpoint is hulp en 
verblijf van een handler toegestaan, ook mogen mushers elkaar onderling helpen en er is namens de 
organisatie 1 official aanwezig op het checkpoint terrein die ook kan bijspringen. Indien de 
omstandigheden het vragen wordt door organisatie op het checkpoint stro klaargezet. Er zijn voldoende 
bomen om je team te zekeren. 
 
Afstanden: 1e run op zaterdag ± 32 km (2x 16), 2e run op zondag ± 25 km (1x 16 en 1x 7 km). Eventueel 
aangepast aan omstandigheden indien nodig. 
 

 Pulka (Step)           1-2  honden - pool van 3 honden 
L1 3-4  honden -  pool van 5 honden 

L2 5-7 honden - pool van 8 honden 
LO 8-12 honden - pool van 14 honden 

 Dit houdt in dat je voor de 2e run op zondag 1 of 2 honden mag wisselen die opgegeven zijn in de pool.  
Van tevoren alle honden die lopen aangeven op de chiplijst. 
 
Zelfredzaamheid is bij de Distance is belangrijk. Echter, dat betekent niet dat je het wiel opnieuw zelf moet 
gaan uitvinden. Mocht je dus vragen hebben of materiaal willen lenen, mail dan naar secretaris@dassc.nl  
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Distance 
checklist 

Materiaal verplicht mee te nemen op de kar/step: 
❏ Kompas e/o GPS 
❏ Mes of kleine bijl 
❏ Set droge kleding (denk aan extra trui, 

droge sokken, muts, handschoenen en 
afhankelijk van de weersomstandigheden 
wellicht regenkleding) 

❏ EHBO voor hond en musher, incl. 
aluminium reddingsdeken 

❏ Water en waterbakken voor onderweg 
❏ Snacks voor de honden onderweg 
❏ Booties 4 per hond 
❏ Reservelijnen (halsband, harnas, sectie 

treklijn of hele treklijn) 
❏ Reservelijn voor afgeven hond 
❏ Noodlijn om je team te zekeren bij een 

stop 
 

Materiaal vooraf op checkpoint te plaatsen in een 
zak met startnummer:  
❏ In ieder geval stakeout materiaal (pennen, 

hamer, kabel) 
❏ Eventueel dekjes/jasjes honden  
❏ Tent e/o bivakzak  
❏ Brander, brandstof en lucifers 
❏ Ketel of pan met een inhoud van 0,5 liter 

per hond 
❏ Eten en water voor de honden en musher 
❏ Eventueel extra voerbakken 
❏ Afvalzak voor hondenpoep en afval (stro 

zoveel mogelijk na gebruik op te ruimen 
door de handler) 

 

Let op:  Het is niet toegestaan om van je treklijn voorzien van alleen PE-touw een stakeout te maken. Mocht je een 
treklijn/centraallijn hebben van alleen PE-touw maak dan een aparte stake out voor je honden in 
bivak/checkpoint. Maak je gebruik van je treklijn als stake out dan dient deze van Dyneema en/of voorzien 
te zijn van een staalkabel. 
 
 

Extra Voor het aanschaffen van sledehondenmateriaal en andere (honden)spullen zijn er standhouders 
aanwezig. 
In de tent zijn consumpties te koop, het is mogelijk om in de tent te pinnen. Voor de vrijdagavond kan er 
een menu worden besteld. Zie hiervoor het inschrijfformulier. De kosten van deze maaltijd (€ 9,00) moeten 
ter plekke worden voldaan. 
 
Noodnummer voor thuisblijvers: 06 31938640 (Willem Testerink).  
 

Startgeld en 
betaling 

Startvolgorde is op volgorde van binnenkomst van de aanmelding en de betaling. 
Dassc leden betalen € 17,50 startgeld, niet leden € 27,50. Elk volgend team van hetzelfde woonadres 
betaalt € 10,00. Bijkomende kosten zijn afhankelijk van het aantal personen, overnachtingen of 
dagbezoeken en mushermaaltijden. Alle deelnemers dienen WA-verzekerd te zijn. 
Totaalbedrag tegelijk met aanmelding overmaken op bankrekening: NL03 INGB 0005 3052 84 (BIC: 
INGBNL2A) t.n.v. DASSC o.v.v. bevestigingsnummer. De inschrijving is alleen geldig en wordt alleen 
verwerkt wanneer de betaling ontvangen is voor 27 november 23.59 uur. Er kan niet ter plaatse worden 
betaald. Mocht er een toch later betaald worden dan wordt er € 7,50 administratiekosten berekend. 

Deadline Inschrijven kan tot en met maandag 26 november 2018, 23.59 uur. Na 28 november 2018 kan er niet meer 
van klasse gewisseld worden. Afzeggingen na 26 november 2018 23.59 uur hebben geen recht op restitutie 
van het inschrijfgeld en blijft de betalingsverplichting onverkort bestaan. Afzeggingen kunnen alleen door 
middel van een e-mail naar secretaris@dassc.nl.  
 

Aanmelden  
en info 

Inschrijven kan alleen online door middel van het inschrijfformulier, deze is ook te vinden op de website. 
Aan- en afmeldingen via socialmedia of elk ander medium worden niet geaccepteerd. 
 
Voor vragen of opmerkingen kun je bij het secretariaat terecht: secretaris@dassc.nl 
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