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1. De Hondenzwemming is een diervriendelijk evenement met aandacht voor het welzijn 

van de honden. Vzw Sint-Bavovrienden stelt als organisator alles in het werk om het 

evenement op een veilige manier te laten plaatsvinden, zowel voor dier als mens. We vragen 

dat elke aanwezige hierin verantwoordelijkheid neemt. 

2. Iedere hondeneigenaar zorgt ervoor dat zijn hond in goede conditie verkeert en 

de nodige vaccinaties (DHP L4, BbPi eventueel rabies), ontworming en behandeling 

tegen vlooien en teken heeft gekregen. 

3. Tijdens het evenement en tijdens de wedstrijden zijn er zowel een dierenarts als een 

hondengedragstherapeut aangesteld. Ze zijn tijdens het evenement duidelijk herkenbaar. 

Beiden houden supervisie tijdens het evenement en kunnen tijdens de wedstrijden of het 

evenement ingrijpen namens de organisator. De aangestelde dierenarts is Henri 

Lambrecht. Hij is te bereiken via 0499 38 30 88. 

4. De dierenarts staat in voor de veiligheid van de honden tijdens de wedstrijd en het 

evenement. Hij kan namens de organisator beslissen honden de toegang tot de wedstrijd te 

verbieden. De dierenarts staat ook ter beschikking om kwetsuren te behandelen of 

medische interventies te doen. De dierenarts is de wedstrijdverantwoordelijke. Er is 

geen verhaal mogelijk tegen zijn beslissingen.  

5. De hondengedragstherapeut houdt het gedrag van de honden in de gaten en voorkomt 

spanningen tijdens de wedstrijd en het evenement. Hij adviseert de dierenarts-

wedstrijdverantwoordelijke als honden beter de toegang tot de wedstrijd worden ontzegd. 

6. Alle medewerkers van de Hondenzwemming zijn herkenbaar aan een badge, polsbandje 

of andere duidelijke herkenbare signalisatie verwijzend naar ‘vzw Sint-Bavovrienden’. Zij 

kunnen tijdens de wedstrijd of het evenement ingrijpen namens de organisator. Er is geen 

verhaal mogelijk tegen hun beslissingen. 

7. Inschrijven kan op de zondag zelf, tussen 13.30 en 14.45 uur. De wedstrijd start om 

15.00 uur. 

8. De honden worden gemeten volgens aloude methode en ingedeeld volgens grootte. 

9. Deelnemers krijgen twee polsbandjes – één voor de begeleider die de hond naar de 

overkant brengt en één voor de begeleider die aan de aankomstkant blijft. Alleen deze twee 

personen krijgen toegang tot het wedstrijdgebied. De eigenaars zijn zelf verantwoordelijk 

voor het vinden van deze twee personen. De polsbandjes worden altijd bevestigd door een 

medewerker tijdens de inschrijving. Zorg dus dat beide personen aanwezig zijn! 

10. Deelnemers zorgen steeds voor twee leibanden, één per wedstrijdkant. 

11. De overzet met de boot wordt gemaakt door ervaren boottrekkers. Op en rond de boot 

nemen enkel zij de beslissingen met betrekking tot de overzet. Enkel wie een polsbandje heeft 

krijgt toegang tot deze overzetzone.  

12. Er zitten ervaren duikers in het water. In het water nemen enkel zij de beslissingen. 

13. Honden in het water duwen, gooien, dwingen = uitsluiting van de wedstrijden. 

14. Het startsein wordt gegeven door middel van een neergaande vlag én door een toeter. 
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15. De aankomstlijn = koord die over het water gespannen is aan de aankomstzone. De 

scheidsrechters aangesteld door de organisator noteren wie het eerst voorbij dit koord is. Hun 

beslissing kan niet herroepen worden, tenzij door de juryvoorzitter. 

16. De honden worden opgedeeld in verschillende categorieën: klein, middelgroot en 

groot, volgens de aloude traditie.  

17. Er zijn verschillende wedstrijdreeksen afhankelijk van het aantal deelnemende 

honden per categorie:  

a. Tot en met 15 deelnemende honden: onmiddellijk finale. De vijf eerste ontvangen een 

symbolische prijs. 

b. Meer dan 15 honden: er zijn twee kwalificatiereeksen, gesplitst in de pare en onpare 

nummers, waarvan de eerste vijf per kwalificatiereeks zich telkens plaatsen voor de 

finale. De tien deelnemende honden van de finale ontvangen een symbolische prijs. 

18. De winnaars van elke categoriefinale krijgen een symbolische prijs (waardebonnen én 

hondenbrokken). De nadruk ligt op de traditie en de deelname. De prijzen zijn tot 45 minuten 

na de wedstrijd beschikbaar aan de jurywagen. 

19. Er is geen verhaal mogelijk tegen de beslissingen van de jury.  

20. Deelname betekent automatisch dat de deelnemer akkoord is met dit reglement. 

Er is hiertegen geen verhaal mogelijk.  

 

 

 

We wensen elke deelnemer een aangename, sportieve en diervriendelijke namiddag 

tijdens de Hondenzwemming in Sint-Baafs-Vijve!! 

Bestuur vzw Sint-Bavovrienden 

 

 

 

 


