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Hoofdstuk 1.   DISCIPLINES  
  
1.1. Canicross 
  
Voor alle disciplines geldt dat er met 1 hond wordt gestart (geen 2- of meerspannen). 
 
Canicross is een loopwedstrijd met de hond waarbij baas en hond samen een team vormen en (hard) lopend een parcours 
afleggen op een overwegend zachte ondergrond. De hond is daarbij aangelijnd (zie hoofdstuk materiaal). Deze discipline is 
toegankelijk voor personen met of zonder licentie en omvat de volgende vaste categorieën (officiële reeksen ECF ): 
  
- Pupillen: tot en met 10 jaar 
- Junioren B: van 11 tot en met 14 jaar 
- Junioren A: van 15 tot en met 18 jaar  
- Senioren: van 19 tot en met 39 jaar  
- Veteranen I: van 40 tot en met 49 jaar  
- Veteranen II: van 50 jaar en ouder 
 
Het geboortejaar en niet de leeftijd gedurende het seizoen is hierbij bepalend. Iemand die in december 2015 50 jaar wordt 
is dus al vanaf januari 2015 veteraan II. 
 
Wanneer een categorie minder dan 3 deelnemers heeft, kan deze categorie worden samengevoegd met de voorgaande 
leeftijdscategorie (met uitzondering van de Pupillen).  
  
1.2. Bikejöring 
        
Bikejöring is een MTB-wedstrijd met de hond waarbij baas en hond samen een team vormen en een parcours afleggen op 
een overwegend zachte ondergrond. De hond is daarbij aangelijnd (zie hoofdstuk materiaal). 

Deze discipline is alleen toegankelijk voor personen met hond, waarbij de deelnemende hond een geldige “ontheffing 

trekhondenverbod” heeft van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Door het ministerie erkende sledehondenrassen 

hebben geen ontheffing nodig. Het gaat om de rassen Alaskan Malamute, Eskimohond, Groenlandse hond, Samojeed en 

Siberische husky mits met stamboom.  

De categorieën zijn als volgt:  Heren (vanaf junioren A tot en met veteranen II ) 
                                                Dames (vanaf junioren A tot en met veteranen II)  
 
1.3. Steppen 
 
Voor het onderdeel steppen met de hond gelden dezelfde regels als in dit document beschreven voor Bikejöring. Ook voor 
deze sport is een “ontheffing trekhondenverbod” verplicht.  
   

  

Hoofdstuk 2.   MATERIAAL  
  
Voor de veiligheid en het welzijn van de hond is het juiste materiaal van groot belang. Het is dan ook ongewenst canicross 
of bikejöring te beoefenen met ander materiaal dan hieronder beschreven. Bij wedstrijden kan een deelnemer worden 
uitgesloten als het gebruikte materiaal niet aan de eisen voldoet.  
 
Voor het beoefenen van canicross:  
        

- verplicht:  
- Een goed passend harnas/tuig voor de hond en een verende lijn, maximaal 2m in uitgerekte toestand. 
- Een heupgordel of ander bevestigingsmiddel voor de lijn waarmee handsfree kan worden gelopen. 

        
- aangeraden: een heupgordel voor de loper. 

 



Bij uitzondering (bijvoorbeeld bij eerste deelname) kan er met een gewone halsband en riem worden gestart, maar alleen 
op de Fun-canicross en bij een niet-trekkende hond. De deelnemer dient dit te melden bij de inschrijving waarna de 
dierenarts en/of de wedstrijdleiding beoordelen of hiervoor toestemming wordt gegeven.   
 
Voor het beoefenen van bikejöring:  
        

 - verplicht:  
Een harnas/tuig voor de hond en een verende lijn van maximaal 2.5m in uitgerekte toestand. Deze lijn moet zijn 
bevestigd aan het frame onder het stuur en boven de voorvork van de fiets.   
Een fiets uitgerust met een lijnuithouder van flexibel materiaal die aan het frame van de fiets is bevestigd en de 
elastische lijn tot voorbij het voorwiel begeleidt. (Ervaren deelnemers kunnen hiervan door de wedstrijdleiding 
worden vrijgesteld.) 
Het dragen van een helm en handschoenen.  

             Het nummerbordje dient vooraan op het stuur goed leesbaar bevestigd te worden. 
             Goed werkende remmen. 
        

- aangeraden: het dragen van een veiligheidsbril en het gebruik van een helmcamera. 
        

- verboden: fietsen uitgerust met metalen spatborden of laterale aanhechtingspunten zoals een ‘Walky Dog’ of 
‘Springer’.  
- verboden: fietsen uitgerust met hulpmotor/elektrische trapondersteuning  

 
VERBODEN in alle gevallen: 
 

- het dragen van schoenen met punten van ijzer of een ander materiaal waarmee de hond kan worden verwond 
(spikes)  

- het gebruik van alle soorten hoofdtelefoons 
- slipkettingen/riemen, flexlijnen, prikhalsbanden, wurglijnen en andere dwangmiddelen 
- alles wat kan leiden tot een verwonding of schrikreactie bij de hond (ook belletjes aan de halsband). 

          
 

Hoofdstuk 3.   WEDSTRIJDEN  
  
3.1. Honden 
        
Zijn toegelaten tot de canicross wedstrijden: honden met een minimum leeftijd van 1 jaar op de dag van de wedstrijd, na 
goedkeuring bij de verplichte dierenartscontrole, of na goedkeuring van het gezondheidsformulier. 
 
Zijn toegelaten tot de bikejöring wedstrijden: honden met een minimum leeftijd van 18 maanden op de dag van de 
wedstrijd, na goedkeuring bij de verplichte dierenartscontrole, of na goedkeuring van het gezondheidsformulier.  

Tevens dient men in het bezit te zijn van een “ontheffing trekhondenverbod”  van de Rijksdienst voor ondernemend 

Nederland.  

 Voor de honden zijn de volgende geldige vaccinaties verplicht: 
            D    Hondenziekte 
            H    Hepatitis 
            L     Leptospirose 
            P     Parvovirose    
           
Daarnaast wordt de neusenting tegen Kennelhoest (PB) aanbevolen omdat tijdens wedstrijden de kans op besmetting via 
de drinkbakken vrij groot is. 
 
Een geldige Rabiës-inenting is wettelijk verplicht bij deelname aan wedstrijden in het buitenland en in Nederland voor 
honden van buitenlandse deelnemers.  
 
In het geval deelnemers middels titerbepaling het bloed van hun hond hebben later onderzoeken op antistoffen, wordt hen 
aangeraden contact op te nemen met het bestuur voor een eventuele ontheffing op de vaccinatieverplichting.  
  



Voor alle honden moet een geldig paspoort of inentingsboekje kunnen worden getoond. Identificatie door middel van een 
chip is verplicht bij internationale wedstrijden.  
            
Worden niet toegelaten: 
        
   -  zieke of verzwakte honden; 
   -  drachtige teven of teven die < 10 weken geleden geworpen hebben.  
 
Een hond die ongeschikt bevonden wordt krijgt een startverbod. De wedstrijdleiding wordt hiervan door de dierenarts op de 
hoogte gebracht.  
        
Een hond mag op dezelfde dag slechts eenmaal een lang parcours afleggen (canicross lange afstand of bikejöring) en 
maximaal 2 afstanden. (Uitzondering vormt het parcours van de pupillen dat als 3e afstand mag worden gelopen.)  
  
Loopse teven moeten bij de inschrijving aangemeld worden zodat ze als laatste kunnen starten. In dit geval wordt het sterk 
aanbevolen een product te gebruiken om de geur te maskeren. 
 
Een muilkorf wordt aangeraden bij agressieve honden (of angstbijters) en kan verplicht worden gesteld door de dierenarts 
of de wedstrijdleiding. Deze mag de ademhaling niet belemmeren en moet comfortabel zitten. 
 
Tijdens de wedstrijden dienen de deelnemers de honden aangelijnd te houden langs het parcours en bij de start/finish. 
  
3.2. Deelnemers 
      
De deelname geschiedt op eigen risico.  
        
Pupillen 
 
Pupillen moeten onder begeleiding van een volwassene lopen. De hond is hierbij met een 2e (langere) lijn aan de 
begeleider bevestigd. De begeleider mag de hond of het kind niet aanmoedigen en mag nooit voor het kind lopen. Bij 
uitzondering mogen ervaren pupillen in het jaar waarin ze 10 worden (hun laatste jaar bij de Kidsrun), zonder begeleider 
lopen. Om onbegeleid te mogen lopen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan, ter beoordeling van het 
bestuur/de wedstrijdleiding:  

 De vrijstelling moet ruim voor de betreffende wedstrijd bij het bestuur/de wedstrijdleiding worden aangevraagd.  

 Het kind moet fysiek (kracht) en mentaal (overwicht) in staat zijn de hond te controleren.  

 Het kind moet voldoende ervaring hebben om te kunnen anticiperen op risicosituaties (zoals op tijd afremmen en 
niet inhalen op te smalle stukken).  

 Het kind moet de wedstrijdregels kennen, minimaal ‘de 10 geboden bij wedstrijden’. 
 
Junioren B:  
 
Junioren B lopen de korte afstand en mogen zelfstandig of onder begeleiding van een volwassene lopen. De begeleider 
mag de hond of het kind niet aanmoedigen en mag nooit voor het kind lopen. De hond moet hierbij met een 2e (langere) lijn 
aan de begeleider zijn bevestigd. Als een hond te sterk is kan de wedstrijdleiding het kind verplichten met een begeleider te 
lopen om de veiligheid van het kind en die van andere deelnemers te waarborgen. 
        
Junioren A: 
 
Bij de junioren A mag een kind enkel de eerste 200 m van de wedstrijd begeleid worden door een volwassene. 
 
Voor alle jeugdcategorieën geldt dat de ouders/verzorgers van het kind te allen tijde verantwoordelijk blijven voor de 
veiligheid van het kind en diens acties. 
  
3.3. Licenties 
 
Aan leden van canicross Nederland wordt een wedstrijdlicentie verstrekt die geldig is van 1 januari tot en met 31 december 
van het betreffende kalenderjaar.  
       
Alleen leden van Canicross Nederland, met de Nederlandse nationaliteit,  kunnen Nederlands Kampioen worden. 
  



Alleen leden van Canicross Nederland kunnen deelnemen aan internationale kampioenschappen georganiseerd door de 
ECF. 
 
Bikejöring: “ontheffing trekhondenverbod”  van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland is verplicht in Nederland 
         
 3.4. Inschrijvingen 
       
De inschrijvingen sluiten 20 min voor de start van de eerste wedstrijd. De wedstrijdleiding kan uitzonderingen toestaan.  
 
Bij aankomst dient de deelnemer eerst het inschrijfformulier/dierenartsformulier in te vullen. Daarna gaat de deelnemer met 
de hond, het inentingsboekje en het inschrijf- en/of dierenartsformulier langs bij de dierenarts. Na goedkeuring door de 
dierenarts zet deze een stempel op het inschrijfformulier en kan de deelnemer het startnummer ophalen. 
Het bestuur kan besluiten om geen dierenartscontrole uit te laten voeren. Als de honden niet gekeurd worden door een 
dierenarts, dient de deelnemer een gezondheidsverklaring voor zijn hond in te vullen.   
  
Deelnemers met een licentie goedgekeurd door de ECF betalen hetzelfde inschrijfgeld als leden van Canicross Nederland. 
 
Deelnemers zonder licentie of van een niet door de ECF erkende federatie betalen voor de inschrijving een meerprijs. 
        
Elke deelnemer ontvangt van de organisator een startnummer, meestal een vestje. De deelnemer moet dit zodanig dragen 
dat het nummer en de eventuele sponsornamen zichtbaar zijn gedurende de hele wedstrijd. Na de wedstrijd dient dit 
nummer/vestje weer bij de organisatie te worden ingeleverd. 
                          
3.5. Verantwoordelijkheid bij ongeval en schade 
  
De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor ongevallen of schade die hij of zij veroorzaakt. Bij schade veroorzaakt door 
de hond blijft de eigenaar van de hond aansprakelijk.        
 
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering. 
          
Canicross Nederland heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor haar leden afgesloten. De 
verzekeringsmaatschappij beoordeelt bij welke situaties (schades/ongevallen) tot uitkering wordt overgegaan. Leden blijven 
derhalve altijd zelf aansprakelijk. 
  

Hoofdstuk 4.   AFSTANDEN EN (WEERS)OMSTANDIGHEDEN 
 
De adviesafstanden per categorie zijn: 
 
Lange afstand: 5 tot 8 km 
Korte afstand: 2 tot 3 km 
Pupillen: 1 km 
Instapklasse (Fun): 1km 
        
Als door hoge temperaturen de omstandigheden zodanig zijn dat de gezondheid van de honden in gevaar komt, kan de 
wedstrijdleiding besluiten het parcours in te korten of in extreme gevallen de wedstrijd af te gelasten. De aard van het 
parcours (open en zonnig of bebost met veel schaduw, vlak of heuvelachtig en wel of geen waterpartijen) kan, naast de 
temperatuur, bepalend zijn voor het inkorten of afgelasten van een wedstrijd. De organisator zal rekening houden met de 
meteorologische omstandigheden op de wedstrijddag, in overleg met de wedstrijdleiding en eventueel de dierenarts. De 
deelnemers worden uiterlijk 20 minuten voor de start op de hoogte gesteld van eventuele aanpassingen. 
 
Vanaf een temperatuur van 15°C moet een organisator de volgende maatregelen nemen: 
 
- tuinslang en/of grote waterbakken voor de honden bij start en aankomst.  
- halverwege het parcours van de lange afstand waterbakken voor de honden . 
        
Iedere deelnemer moet daarnaast zelf bij hogere temperaturen oververhitting voorkomen door de hond vooraf goed nat te 
maken en tijdens de wedstrijd tijdig te laten drinken en te laten afkoelen bij de waterposten. Hij moet indien nodig het tempo 
aanpassen en een pauze inlassen.  
 
Sommige honden (denk aan zwaardere of langharige rassen) kunnen op advies van de dierenarts, of wedstrijdleiding 



worden verplicht af te zien van deelname aan lange afstanden bij zware weersomstandigheden. 
 
Ook bij andere extreme (weers)omstandigheden zoals onweer of vorst/gladheid kan de organisatie besluiten de wedstrijd te 
onderbreken, in te korten, uit te stellen of af te gelasten als de veiligheid van de deelnemers of medewerkers in het gedrang 
komt. 
 
  
   

                              Hoofdstuk 5.   SPORTIEVE ETHIEK 
  
Iedere deelnemer moet zich aan de reglementen houden, zich sportief gedragen en te allen tijde rekening houden met het 
welzijn van de honden en het respect dat ze verdienen. 
 
Gebruik van prestatiebevorderende middelen (doping) is verboden voor zowel hond als loper. 
  
De loper en de hond vormen samen een team waarbij de hond deelt in de titels en voor zover mogelijk deelneemt aan de 
prijsuitreiking en het podiumgebeuren (met uitzondering van angstige en agressieve honden). Hierbij is het van belang dat 
de hond het podiumgebeuren niet als onprettig ervaart. 
 
Canicross is een ‘natuursport‘ waarbij respect voor de omgeving en het netjes achterlaten van de wedstrijdlocatie van groot 
belang zijn. Deelnemers moeten altijd rekening houden met andere recreanten, zoals wandelaars, fietsers en ruiters, die 
van dezelfde plek gebruik maken en ervoor zorgen dat deze geen overlast ondervinden. De toekomst van de volgende 
wedstrijden en de goede naam van de sport hangen hier vanaf. 
 
Elke vorm van onsportief gedrag of inbreuk tegen de regels kan leiden tot sancties en zelfs tot uitsluiting van deelname aan 
activiteiten van Canicross Nederland.   
 
      

Hoofdstuk 6.   OVERTREDINGEN VAN HET REGLEMENT  
  
Bij elke wedstrijd onder toezicht van Canicross Nederland wordt een wedstrijdcommissie aangesteld die uit twee personen 
bestaat waarvan minimaal een bestuurslid van CCNL. Het tweede lid kan een lid van CCNL of een lid van de organiserende 
vereniging zijn.  
  
Bij elke overtreding van het reglement zal de wedstrijdleiding beslissen over eventuele tijdstraffen of sancties.  
 
Bij een eerste overtreding is de sanctie meestal een straftijd. Afhankelijk van de ernst van de feiten kan een zwaardere 
sanctie opgelegd worden. Bij herhaling van de feiten volgt diskwalificatie. 
 

- Deelnemers die te laat aan de start verschijnen mogen pas starten nadat alle deelnemers van die afstand gestart 

zijn. Bij hun gelopen of gereden tijd wordt 1 minuut straftijd opgeteld.   

- Tijdens een canicross dient de hond zonder dwang voor de loper te lopen. De hond mag niet meegetrokken worden 

door de loper (uitzondering bij het veranderen van richting, bij afleiding van de hond, tijdens het corrigeren of bij het 

voorbijgaan van een post). 

- Tijdens het bikejören dient de fietser een blijvende inspanning te leveren en de hond te helpen over het hele 

parcours. De hond dient de hele tijd voor de fietser te lopen, in het slechtste geval met zijn voorste schouders ter 

hoogte van het voorwiel van de fiets. De fietser mag de hond niet meetrekken of de hond op sleeptouw nemen 

(uitzondering bij het veranderen van richting, bij een afleiding van de hond, tijdens het corrigeren, of bij het 

voorbijgaan van een post). 

- Er wordt gestart op volgorde van startnummer.  

- Tijdens de wedstrijden dienen de deelnemers de honden aangelijnd te houden langs het parcours en bij de 

start/finish. 

- Bij de start van de canicross dienen zowel de hond als zijn baas achter de startlijn te staan. Een tweede persoon 



mag helpen de hond onder controle te houden. De wedstrijd is afgelopen wanneer hond en baas over de eindstreep 

komen.  

- Bij de start van bikejöring dient de fiets achter de startlijn te staan. De hond mag voor de startlijn staan.  

- De hond dient steeds met respect behandeld te worden en mag in geen geval mishandeld worden (slaan of 

schoppen van de hond, harde correcties met de riem, verbale agressie met uitzondering van het corrigeren bij 

foutief gedrag van de hond). IEDERE VORM VAN HARDHANDIG OF ONSPORTIEF GEDRAG NAAR DE HOND, 

LEIDT OGENBLIKKELIJK TOT DISKWALIFICATIE IN ALLE KLASSEN. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding. 

- Wanneer een deelnemer tijdens de wedstrijd in wil halen, dient de deelnemer dit kenbaar te maken door het roepen  

van “TRAIL” of “PISTE”. De deelnemer die ingehaald wordt dient aan de kant te gaan en zijn hond kort te houden. 

Bij mogelijke agressie moet de ingehaalde deelnemer zelfs even stoppen om de inhalende deelnemer niet te 

hinderen. Ook de inhalende deelnemer moet zijn hond indien nodig kort bij zich houden. 

- Het is verboden voor derden om een hond te motiveren door voor te lopen (of voor te fietsen, met een paard voor te 

rijden of met enig ander vervoermiddel voor te rijden).  

- Met uitzondering van de officiële medewerkers van de wedstrijd is het deelnemers verboden om nog op het 

parcours te komen met een hond nadat de eerste start heeft plaatsgevonden.  

Hoofdstuk 7.   COMPETITIES EN PRIJZEN 
  
De vereniging zal bij elke wedstrijd onder haar toezicht een uitslag leveren. Na het ophangen van de uitslag kan men 
binnen een half uur bezwaar maken indien er, volgens de mening van de deelnemer, fouten zijn gemaakt. Na afloop van de 
laatste wedstrijd wordt zo snel mogelijk overgegaan tot het uitreiken van de prijzen. De winnaars dienen de prijzen 
persoonlijk in ontvangst te nemen. 
 
Een deelnemer die twee maal dezelfde afstand heeft gelopen wordt met zijn beste tijd opgenomen in de uitslag, zijn tweede 
tijd zal ook vermeld worden maar met de vermelding BM (buiten mededinging).  
      
7.1. Nederlands Kampioenschap Canicross 
  
De titel Nederlands kampioen Canicross, alsmede de tweede en derde plaats worden alleen officieel toegekend aan 
deelnemers met de Nederlandse Nationaliteit die lid zijn van Canicross Nederland. 
             
7.2. Europees Kampioenschap – Europese Grand Prix  
  
Canicross Nederland schrijft de leden in die wensen deel te nemen aan Europese Kampioenschappen. 
 
7.3. Wedstrijduitslagen 
 
De einduitslag van iedere door CCNL georganiseerde wedstrijd wordt op de site van Canicross Nederland geplaatst.  

   

  

 


