
Canicross info 

 
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 . 

 
Voor de veiligheid en het welzijn van de hond is het juiste materiaal van groot 

belang. Het is dan ook ongewenst canicross te beoefenen met ander materiaal 
dan hieronder beschreven. 

 
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. 

 
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). 
 

Honden moeten minimaal 1 jaar oud zijn. Daarnaast wordt de neusenting 
tegen Kennelhoest (PB) aanbevolen omdat tijdens wedstrijden de kans op 

besmetting via de drinkbakken vrij groot is. 

 
 Worden niet toegelaten: 

– zieke of verzwakte honden; 
– drachtige teven of teven die < 10 weken geleden geworpen hebben. 

 
De deelname geschiedt op eigen risico. 

 
 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. 
 

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 de wedstrijden dienen de deelnemers de honden aangelijnd te houden 

langs het parcours en bij de start/finish. 

 
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. Dit ter 

beoordeling van de wedstrijdleiding. 
 

Wedstrijdgeboden: 
 

1. De meeste honden zijn opgewonden en reageren feller dan anders, voorkom 
aanvaringen door uw hond kort te houden. 

 
2. Waarschuw als u wilt inhalen door Trail te roepen en wacht tot er ruimte is. 

 

3. Als u zelf wordt ingehaald, bent u verplicht ruimte te maken door aan de 
kant te gaan en uw hond kort te houden. 

 
4. Let op tekenen van uitputting of oververhitting. Honden kunnen slecht tegen 

warmte. Zorg voor voldoende koeling: voor, tijdens en na de wedstrijd. 
 

5. Laat uw hond niet loslopen op of bij het wedstrijdterrein. 
 

6. Houd rekening met andere gebruikers zoals wandelaars, fietsers en ruiters 
en verleen indien nodig voorrang. 

 
7. Ruim rommel op, gebruik van poepzakjes is verplicht. 

 
8.Veiligheid en sportief gedrag zijn belangrijker dan winnen. 

 

 
 

 



Canicross Vroomshoop 

Het parcours is onverhard. 
De start is een massastart. 

Bij de start en finish zijn waterbakken aanwezig. 
Er bevinden zich ook lopers zonder hond op het parcours. U kunt ingehaald 

worden door een loper of zelf een loper in halen. Zorg ervoor dat deze lopers 
niet gehinderd worden door uw hond, houdt deze eventueel wat korter aan de 

lijn. 
 


