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Regel Oude tekst  Nieuwe tekst toelichting 
Inleiding Uitgangspunt voor de gehanteerde 

regels zijn de IFSS regels. 
 De IFSS regels liggen ten grondslag 

aan deze  Nederlandse regels. Echter 
zijn zij toegespitst op 
de Nederlandse situatie en bedoeld 
voor Nederlandse karrenwedstrijden. 
In het buitenland kunnen dus andere 
regels gelden. 

Definities Leeftijd: op 31 december na het 
lopende seizoen 

Leeftijd: op 31 december van het 
lopende seizoen 
 

 

1.1.6 Bovendien heeft de organisator het 
onvoorwaardelijke en 
ongelimiteerde recht ten 
aanzien van foto's en het 
verkrijgen van informatie van deel-
nemers en ook het gebruik ervan 
voor reclame, pr en andere 
publiciteit voor het evenement.  

Bij het inschrijven voor het door de 
organiserende instantie 
georganiseerde evenement verklaart 
men in te stemmen met het feit dat 
door de organisatie, of door de 
organisatie daartoe aangewezen 
personen, foto’s worden gemaakt van 
het evenement en u als deelnemers 
aan dat evenement. Deze foto’s 
kunnen door de organiserende 
instantie worden gebruikt voor 
publicatie, reclame of enig ander 
promotioneel doeleind. Aan het 
gebruik van foto’s kunnen door de 
geportretteerde geen rechten worden 
ontleend. Een vergoeding 
of herroeping van publicatie is 
derhalve niet mogelijk. Gezien het een 
open evenementen betreft, het 
terrein toegankelijk is voor alles en 
iedereen, heeft de organisatie geen 
invloed en geen rechten op foto’s die 
worden genomen en gepubliceerd 
door publiek en/of niet door ons 
aangewezen fotografen. Voor 
informatie omtrent die foto’s en/of 
publicatie dient dan contact te worden 
opgenomen met de betreffende 
fotograaf. 
 

Volgens Nederlands recht kunnen 
mensen geen geld claimen c.q. 
publicatie verhinderen indien de 
organisatie foto's of 
deelnemersinformatie gebruikt voor 
promotie doeleinden. Immers 
deelnemers doen mee aan een 
publiek evenement op openbaar 
terrein en dus kan men logischer 
wijze verwachten dat foto's worden 
gemaakt en indien leuk, ook gebruikt 
voor de website, een poster, 
facebook, presentatie etc.  
Echter foto's die tijdens het 
evenement gemaakt worden door 
een fotograaf, zijn geen 
eigendom van de vereniging. 

1.3.12 Deelnemende honden in de 
bikejoring (fietsklasse), scooter 
(stepklasse) en happy dog klasse 
moeten minimaal 18 maanden oud 
zijn. Voor alle andere klassen is de 
limiet minstens 12 maanden. 

Deelnemende honden in de bikejoring 
(fietsklasse), scooter (stepklasse) en 
happy dog klasse moeten minimaal 18 
maanden oud zijn. Voor alle andere 
klassen is de limiet minstens 12 
maanden. 
Met uitzondering van de happy dog 
klasse mogen honden niet ouder zijn 
dan 12 jaar. 
 

Zie ook regel 5.B.1.3. 
Het is aan de deelnemer om te 
bepalen of het verantwoord is om 
met een hond op leeftijd wedstrijden 
te lopen. 
Echter dierenarts en renleider 
hebben beslissingsbevoegdheid 
(regel 1.3.11). 



Regel Oude tekst  Nieuwe tekst toelichting 
2.2.2 Leidhonden moeten verbonden zijn 

d.m.v. een neklijn. 
Leidhonden moeten 
met elkaar verbonden zijn d.m.v. een 
neklijn. 
 

 

2.3.5 Fietshelmen zijn niet toegestaan. Deelnemers zijn verplicht een 
deugdelijke valhelm te dragen met een 
EN-keurmerk, bij voorkeur EN1077 of 
EN1078. 
 

 

4.2.2 Naast spikes, van welk materiaal 
dan ook, zijn ook metalen noppen, 
metalen antislipsystemen en 
dergelijke met een lengte van meer 
dan 1 (een) mm toegestaan. 

Naast spikes, van welk materiaal dan 
ook, zijn ook metalen noppen, metalen 
antislipsystemen en dergelijke met een 
lengte van meer dan 1 (een) mm niet 
toegestaan. 
 

 

5.A.3.5 Na het 150 meterbord moet de 
driver achter de hond(en) aan 1 
kant van de trail blijven en 
ophouden met steppen. Dit om 
inhaalproblemen te voorkomen. 
 

Na het 150 meterbord moet de driver 
achter de hond(en) aan 1 kant van de 
trail blijven en ophouden met steppen 
als men ingehaald wordt. Dit om 
inhaalproblemen te voorkomen. 

 

6.1.5 Deelnemers aan een toertocht 
dienen op een door de 
organiserende instantie bekend te 
maken tijd en plaats aanwezig te 
zijn, zodat de honden gekeurd 
kunnen worden. Zonder keuring is 
deelname niet toegestaan. Zie ook 
1.3.11. 
De honden dienen ….  mag starten.  
 

De honden dienen ….  mag starten. Zie 
regel 1.3.11. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


