
Welkom 
op onze Dag van de IJslandse Hond

We gaan er met zijn allen een geweldig evenement van maken! 
Om dat te kunnen realiseren, zijn er een aantal regels waar we ons 
allemaal aan moeten houden. Als we dat doen, krijgen we een dag 
waar iedereen met een lach en blijdschap en tevredenheid aan terug 
kan denken.
De richtlijnen die we onder jullie aandacht willen brengen zijn de 
volgende:

HONDEN AAN DE LIJN
• Bij aankomst wordt er op de parkeerplaats geparkeerd. Let erop 

dat je hond niet los, dus zonder lijn, uit de auto springt. Het zal 
voor een aantal honden best spannend zijn, dus kan er anders 
worden gereageerd dan bij een normale stop.

• Ga bij aankomst even met de hond buiten de locatie aangelijnd 
wandelen, zodat deze na de rit zijn behoefte kan doen. Denk 
hierbij aan de andere honden die er lopen, bewaar afstand, niet 
iedere hond waardeert het als er vanuit het niets een hond op 
hem af komt. Dit laatste geldt ook op het terrein waar we straks 
aanwezig zijn.

• Op dit evenement en op deze locatie moet je hond aangelijnd 
zijn. Alleen bij bepaalde workshops mogen ze los, buiten deze 
plekken moeten ze aan de riem. Hier wordt streng op gecon-
troleerd.

GELE LINTJES EN TOEZICHT HOUDEN
• Er zijn GELE LINTJES verkrijgbaar bij de welkomsttent als je hond 

LOOPS is of PRIVACY nodig heeft (als hij of zij om wat voor reden 
dan ook niet graag in contact met andere honden komt). Bevestig 
het gele lintje aan de riem van je hond. Dit betekent dus dat als je 
een hond ziet lopen met een geel lintje aan zijn of haar riem, dat 
je afstand moet houden van de betreffende hond. 

• Houd rekening met elkaar en met elkaars honden. Als je ziet dat 
het spannend wordt of de hond zich niet op zijn gemak voelt, 
neem dan even afstand en haal ze weg uit de situatie

• Laat de honden niet constant blaffen naar elkaar, fixeren (dat is 
als de honden elkaar strak aankijken, dus oogcontact), dit is vaak 
de aanleiding/aankondiging voor een conflict of confrontatie. 
Nogmaals: haal ze uit de situatie door afstand te nemen van 
elkaar, en ga even bij elkaar vandaan.

• Laat kinderen niet zonder toezicht van een volwassene alleen 
met je hond lopen.

• Houd te allen tijde toezicht op je hond(en). Dit betekent dat ze 
niet vastgebonden mogen worden aan pennen die je in de grond 
draait of aan een paal op het terrein om vervolgens zelf weg te 
gaan. Er is altijd wel iemand te vinden die even toezicht wil houd-
en als je weg moet.

• Respecteer honden die in een bench zitten op het terrein of in de 
auto. Houd afstand en laat de honden elkaar niet frustreren door 
er kort langs te lopen of er heel dichtbij te gaan spelen of trainen 
met je hond.

• 
FLEXLIJNEN (LANGE LIJNEN)
Uit ervaring blijkt dat deze uitrolbare lijnen vreselijk onhandig kunnen 
zijn op een evenement. Wij vragen dan ook om deze kort te houden 
en alleen daar waar het kan, gebruik te maken van dit type lijn. 

HONDENPOEP
Ruim de uitwerpselen van je hond altijd op. Als je een poepzakje bent 
vergeten (kan gebeuren), vraag er dan naar bij het winkeltje. 

LEKKERS
Het is niet toegestaan om koekjes/lekkers uit te delen aan andere hon-
den zonder toestemming van de eigenaar. Sommige honden kunnen 
namelijk erg fel reageren naar andere als er eten in de buurt is, maar 
een hond kan ook allergisch zijn. Daarnaast vinden veel baasjes het 
bedelgedrag van hun hond ook uitermate vervelend. Uiteraard kun je 
je eigen hond wel belonen met iets lekkers als de andere honden daar 
geen weet van hebben.

WATERBAKKEN
Hou ook hier rekening met elkaar. Niet iedere hond houdt van delen, 
respecteer elkaar en wacht even tot de andere hond uitgedronken is.

CONFRONTATIES VOORKOMEN
We weten allemaal dat onze IJslanders graag contact maken met 
elkaar, maar dit gaat niet altijd goed. Loop niet direct met je hond op 
een andere hond af, neem de tijd om ze rustig kennis met elkaar te 
laten maken. Kijk naar het gedrag van je hond en ook naar de andere 
hond. Is jouw hond erg opdringerig naar andere honden, neem dan 
afstand. Ga even iets anders met hem/haar doen en voorkom zo 
mogelijk vervelende situaties.
Mocht het toch tot een escalatie komen, dan verwachten wij dat er 
per direct ingegrepen wordt (door de honden uit elkaar te halen). Een 
snauw naar een hond kan, maar aanzet tot vechten moet onmiddellijk 
gestopt worden. De honden het zelf laten uitzoeken is geen optie, en 
mag niet getolereerd worden.

DE NESTKEURINGEN
Meld je een kwartier voor de keuring van je hond in de voorring, die 
vind je naast de 2 keurringen. Ook hier hebben we een aantal spel-
regels:
• Houd afstand, van elkaar en van de honden. De honden met 

elkaar laten spelen is hier niet toegestaan.
• Als je dat wilt, vraag dan aan je fokker of het handig is om wat 

eerder af te spreken zodat de honden buiten de ring kennisma- 
ken met elkaar.

• Let te allen tijde op je hond, hoe gezellig het ook is om te kletsen 
met elkaar.

• Heb je vragen of is er iets met je hond waarbij je hulp nodig hebt: 
schroom niet om dit te vragen.

Je zult verschillende mensen zien rondlopen met een keycord en 
badge. Dit zijn mensen die officieel aan het werk zijn voor de 
vereniging. Je kunt met al je vragen bij hen terecht, indien nodig 
kunnen ze je ook naar de juiste persoon verwijzen. 
Ook zijn deze mensen bevoegd je aan te spreken als je per ongeluk de 
regels niet naleeft, of als er een situatie ontstaat die niet veilig is.
Tot slot, misschien overbodig maar het kan niet vaak genoeg worden 
herhaald: laat bij warm weer je hond niet in de auto achter!
Heel veel plezier op de Dag van de IJslandse Hond 2021!


