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1) Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf, de 
honden, het materiaal en zijn/haar begeleiders.  
Men dient zowel fysiek als mentaal in staat te zijn deze 
verantwoordelijkheid te kunnen nemen 

 
2) Elke deelnemer moet een familiale verzekering (burgerlijke 

aansprakelijkheid) hebben in het geval er schade zou 
veroorzaakt worden aan derden. Pampa vzw en zijn 
verantwoordelijken kunnen in geen geval aansprakelijk 
worden gesteld voor schade of letsel aan de deelnemer, zijn 
honden en/of aan derden 

 
3) Alle honden moeten in orde zijn met de vaccinaties. Elke 

hond aanwezig op het wedstrijdterrein moeten ingeënt zijn 
tegen het parvovirus, hondsdolheid, hondenziekte, hepatitis 
en leptospirose. Het is verplicht de meest recente versies van 
de vaccins te gebruiken. Om zoveel mogelijk het risico op 
besmetting te voorkomen wordt een vaccinatie tegen 
kennelhoest aanbevolen, ten minste twaalf maanden voor het 
evenement, en meer dan 21 dagen voor de wedstrijd en het 
trainingskamp. Alle honden moeten een elektronische 
identificatiechip dragen. De mushers moeten in het bezit zijn 
van de vaccinatieboekjes van alle aanwezigen honden op de 
stake-out. 
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4) Geen enkele hond mag vrij rondlopen op het terrein van de 
wedstrijd of het trainingskamp. Alle honden moeten aan de 
stake-out of leiband worden bevestigd. De honden die als 
gevaarlijk worden aangewezen door de organisatoren van het 
evenement zullen altijd onder zeer hoog toezicht van hun 
meester moeten staan. Deze honden zullen moeten 
heropgevoed worden om ze sociaal te maken, op straf aan 
geen enkele activiteit meer te mogen deelnemen.  
 

5) Honden moeten in goede fysieke conditie zijn om deel te 
kunnen nemen aan de activiteiten. Als dit niet het geval is kan 
de organisatie de hond of de honden verbieden deel te 
nemen. Dit zal worden beslist door de dierenarts, de 
wedstrijddirecteur of de verantwoordelijke voor het 
evenement. 

 
6) Elke deelnemer moet erover waken de anderen en de 

wedstrijdregels te respecteren en een positieve en sportieve 
houding te hebben. Ongepast gedrag kan worden bestraft 
met onmiddellijke uitsluiting van de plaats van het 
evenement en de eventuele uitsluiting van de evenementen 
georganiseerd door Pampa vzw. vanwege ernstige fout. 

 

 
7) De verantwoordelijkheid voor de kinderen valt uitsluitend bij 

hun ouders of wettelijke verantwoordelijken. Elke ongepast 
gedrag van zowel kinderen als ouders zal worden bestraft en 
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kan leiden tot de eventuele uitsluiting van de activiteiten 
georganiseerd door Pampa vzw. 
 

8) De leden van de club die de leiding van Pampa vzw worden 
uitgesloten voor wangedrag kunnen geen aanspraak maken 
op een schadevergoeding. 

 

 
9) Tijdens de evenementen, zullen de deelnemers zorgen voor 

minimale overlast t.o.v. de anderen. Ze roepen niet naar de 
honden en laten ze niet blaffen. Zij zullen zorgen voor het 
behoud van de rust op de stake-out. De honden moeten in 
hun hokken zijn van 23 h tot 7 u. Idem voor de generatoren. 
Alle afval dient in de daarvoor bestemde vuilbakken, die ter 
beschikking gesteld worden door de organisator van het 
evenement gedeponeerd te worden. In het geval er geen 
afvalbakken geplaatst werden dient men het afval met zich 
mee te nemen. De stake-out ruimte dient in oorspronkelijke 
staat verlaten te worden, de kuilen moeten gedicht zijn en 
alle afval en hondenpoep moet worden weggenomen. 
 

10) Geen enkel mishandeling van de honden zal worden 
geaccepteerd. De houding van een musher moet rustig, 
verantwoordelijk en niet-gewelddadige t.o.v. de honden zijn, 
in strikte overeenstemming met de wet 14 augustus 1986 
betreffende de bescherming van het welzijn van dieren. Elke 
afwijking van deze regels zal worden beschouwd als grove 
fout. Pampa vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
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dergelijke daden van een musher en kan in ernstige gevallen 
de musher en zijn begeleiders definitief uitsluiten van de 
evenementen van Pampa vzw. 

 

11) Enkele belangrijke punten te herinnering 
 

a. Als de omgevingstemperatuur meer dan 15°C bedraagt 
mag een wedstrijdonderdeel niet langer dan 5 km zijn. De 
wedstrijd wordt afgelast indien de omgevingstemperatuur 
meer dan 20°C bedraagt;  

b. Eenzelfde hond niet mag ingespannen worden in 
meerdere categorieën in eenzelfde wedstrijd;  

c. Het gebruik van muilkorven en van wurghalsbanden is 
verboden is;  

d. Er zullen sancties getroffen worden bij het gebruik van 
producten bedoeld om de prestaties van de dieren en de 
deelnemers (mushers) te beïnvloeden;  

e. Het is verboden de dieren te slaan. 

 

12) De deelnemers accepteren dat hun foto’s worden 
gepubliceerd in de pers, op websites en sociale media. 
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13) Voor de wedstrijden moeten de regels van de WSA (World 
Sleddog Association) gerespecteerd worden. Deze zijn 
beschikbaar op de site van Pampa VZW 
https://www.pampavzw.com/team-belgium. Als u zich 
inschrijft voor onze evenementen dient u deze regels te 
kennen. 

 

https://www.pampavzw.com/team-belgium

