
DASSC Trainings- en informatieweekend - Kuinderbos 23 en 24 oktober 2021

Staatsbosbeheer
Natuurkampeerterrein ‘De Veenkuil’
Hopweg 21, 8314 PX Bant

Voor wie Het startweekend is bedoeld voor alle mushers die hun honden willen trainen, informatie en ervaring willen
opdoen en de theorie vanuit de driverscursus in praktijk willen brengen.

Wedstrijdregels

Uitzonderingen

Internationale IFSS-renregels, versie juni 2021, te vinden op www.sleddogsport.net en als download op
www.dassc.nl/downloads. Race marshall: Rob Mossinkoff.

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

Afstanden Meerdere korte trails van 2 tot 5 kilometer, combineren tot een langere trail mogelijk.  Indien de
omstandigheden het toelaten, is het ook mogelijk om meerdere keren te starten om bijvoorbeeld te oefenen
of om honden e/o (nieuw) materiaal te testen.

Tijdens dit weekend wordt niet gewerkt met startlijsten en starttijden, je mag zelf starten wanneer je wilt
tussen 9.00 u. en 13.00 u. (Tijd onder voorbehoud en afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid). Voor
vragen over de trail kan er contact opgenomen worden met Nanoek Tokkie (06-11279564) of via
nanoek.tokkie@dassc.nl

Toelating Deelname uitsluitend na materiaalcontrole kar/step/fiets/lijnen en helm. Controle wordt gedaan door één van
onze controle vrijwilligers, op vrijdagavond en zaterdagochtend.

Alle honden die deelnemen en zich tijdens de training op de trail bevinden moeten ingeënt zijn en/of een
titerverklaring hebben conform het entbeleid van de dassc. Verplichte entingen: Rabiës, Weil (leptospirose),
Cocktail (Parvo, Hepatitis, Distemper), Kennelhoest (para-influenza en Bordetella). Entingsboekjes worden
steekproefsgewijs gecontroleerd op uw stakeout plek.

Alle deelnemende honden dienen te voldoen aan de in 2017 opgestelde sledehondendefinitie. Het hebben
van een eventueel noodzakelijke ontheffing is de verantwoordelijkheid van de musher.

Iedere deelnemer dient een chiplijst in te leveren. Op de chiplijst vul je de chipnummers in van alle
deelnemende honden. Deze kan steekproefsgewijs gecontroleerd worden door de dierenarts.

Op www.dassc.nl/downloads is de chiplijst, het entbeleid en de sledehondendefinitie van de DASSC te vinden.

Aankomst Deelnemers zijn welkom vanaf vrijdagmiddag 22 oktober 13:00 uur.

Jouw gezondheid en die van anderen is belangrijk. Wij volgen het beleid van de overheid en zullen dus
deelnemers vanaf 13 jaar alleen toelaten na controle van de CoronaCheck  app, een officieel schriftelijk
vaccinatiebewijs van de GGD, een getekend Covid-herstelbewijs van de huisarts of het Gele Vaccinatieboekje.
Alleen hiermee krijg je toegang tot de stakeout. Vergeet niet jouw legitimatiebewijs, dit is verplicht vanaf 14
jaar.

Stakeout Op het terrein is geen elektriciteit en gas aanwezig. 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 aan de buitenranden van het terrein aan de
stakeout plaatsen, graag gegraven gaten na afloop weer dichten.

Musher

Maaltijd
en ontbijt

De mushermaaltijd zal dit jaar anders zijn dan gebruikelijk..

Vanaf vrijdag 15.00uur is er gedurende het hele weekend een foodtruck aanwezig.

Op zaterdagavond wordt er een mushermaaltijd geserveerd, bestaande uit een boerenschnitzel/ vegetarische
schnitzel, gebakken aardappels en gestoofde groenten ad. € 9,- per maaltijd.

Op zaterdag- en zondagochtend wordt een ontbijt geserveerd, bestaande uit een croissant, een broodje ham
of kaas, een gekookt eitje en koffie/thee en jus d’orange, ad. € 5,- per maaltijd.
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Bij inschrijving kun je vooraf het aantal mushermaaltijden en ontbijtjes doorgeven en afrekenen.

Buiten de maaltijd en het ontbijt om kun je de hele dag terecht bij de foodtruck voor snacks, broodjes en wat
te drinken. Deze snacks en/of drank dienen direct afgerekend te worden.

Koffie en/of thee zullen de hele dag gratis te nuttigen zijn.

Algemene
informatie

Verplichte materialen controle op vrijdagavond tussen 19.30 u. tot 20.30 u. of zaterdagochtend van 8.00 u.
tot 8.30 u.

Mushermeeting: Vrijdagavond om 21.00 u, zaterdagochtend 8.30 u. en zondagochtend 8.30 u.

Extra Op zaterdag worden een aantal informatieve workshops gegeven, nadere informatie volgt.

Er ‘s avonds een gezamenlijke mushermaaltijd, zie boven.

Ook zal er een tombola zijn. I.v.m. de nog geldende Corona regels zal deze op een andere manier worden
georganiseerd dan gebruikelijk.

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

Het centrale noodnummer voor thuisblijvers is 06-15832333 (Sandra Mossinkoff)

Voor deelnemers die voor het eerst aan een sledehondenweekend meedoen:

Gedurende het weekend is zelfredzaamheid belangrijk: overnachtings middel(en), verzorgingsmateriaal en
stakeout voor de honden moeten zelf meegenomen worden.

Er is een dierenarts aanwezig, kleine behandelingen zijn inbegrepen. Grote behandelingen en eventuele
medicijnen zijn voor eigen rekening.

Voor vragen kun je altijd terecht bij mensen van de organisatie of bestuur. Maar schroom niet om ook mede
mushers en standhouders te vragen om hulp of informatie.

Startgeld De 1e inschrijving: DASSC leden betalen €17,50 Niet-leden betalen €27,50

2e en volgende inschrijving(en), wonende op hetzelfde adres betaalt/betalen: €10,00 als hij/zij lid is en

€12,50 als hij/zij geen lid is.

Overige kosten zijn afhankelijk van het aantal personen, het aantal overnachtingen of dagbezoeken,
mushermaaltijden en/of ontbijt. Er zal een factuur verzonden worden vanuit het secretariaat.

De inschrijving is alleen geldig indien uiterlijk 19 oktober 23.59 uur de betaling is ontvangen.

Vol = Vol. Niet betaald = geen plek.

Afzeggingen na woensdag 20 oktober 23.59 uur krijgen geen restitutie.

Deadline De inschrijving sluit op 19 oktober om 23.59 uur

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
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