RESPECTEER ONZE GEDRAGSREGELS

RESPECT OUR CODE OF CONDUCT

De laatste tijd worden we – organisatie en
exposanten – regelmatig aangesproken op de wijze
waarop wij op hondententoonstellingen met onze
honden om gaan. Als gepassioneerde
hondenliefhebbers doen wij allen er alles aan zodat
onze honden zich ook op een hondenshow prettig
voelen. Echter, niet iedereen is het met ons eens dat
een hondenshow een sfeervol en verantwoord
evenement voor mens én hond is. Daar kunnen we
met z’n allen iets aan doen. SAMEN kunnen we
ervoor zorgen dat onze honden goed verzorgd
worden, ze voldoende uitgelaten worden en ze op
een correcte wijze op de show worden voorbereid en
in de ring voorgebracht. Geef mensen geen
gelegenheid om uw en onze hobby ter discussie te
stellen en werk daarom mee aan de volgende
gedragsregels:

Lately, we (the organisation and the exhibitors) have
been approached regularly about the way we treat
our dogs at the dog shows. As passionate dog lovers,
we will all go to great lengths to make sure that our
dogs feel as comfortable as possible during a dog
show. However, not everyone agrees with us that a
dog show is an atmospheric and responsible event
for both humans and dogs. Together, we can do
something about that. TOGETHER, we can ensure
that our dogs are well cared for, that they are
sufficiently walked and that they are correctly
prepared for the show and guided into the ring. Do
not give people an opportunity to question your and
our hobby - cooperate with the following code of
conduct:

✓ Laat uw hond niet te lang op de trimtafel staan of
liggen.
✓ Het gebruik van een galgje is absoluut verboden.
✓ Laat uw hond(en) niet in de auto achter.
✓ Het gebruik van een kooi met roosterbodem is
absoluut verboden.
✓ Honden in een Bench dienen gedurende de hele
dag de beschikking te hebben over voldoende vers
drinkwater.
✓ Voorbrengen met een losse lijn en optillen van de
hond op een diervriendelijke wijze en niet optillen
via de lijn (halsband) of aan vel en staart.
✓ Honden die worden opgetrokken door middel van
een strakke lijn zullen van deelname worden
uitgesloten.
Wij hebben de keurmeesters en de ringhulpen ook
geïnformeerd en gevraagd dat zij er rekening mee
houden dat iedereen zich aan deze gedragsregels
houdt. Met z’n allen willen wij heel graag onze
gezamenlijke hobby en passie behouden.
Wij rekenen dan ook op uw medewerking.

✓ Do not let your dog stand or lie down on the
grooming table for too long.
✓ Tying dogs to so-called 'gallows' is strictly
prohibited.
✓ Do not leave your dog(s) in the car.
✓ Usage of cages with grid floors is strictly
prohibited.
✓ Dogs in benches should have access to sufficient
fresh drinking water throughout the entire day.
✓ Guide the dog with a loose leash or lift it in an
animal-friendly manner. Do not lift the dog by the
leash (collar) and do not grab and lift the dog by
the skin and/or tail.
✓ Dogs lifted with a tight leash will be disqualified
from participation.
We have also informed the judges and stewards and
asked them to make sure that everyone adheres to
this code of conduct. We are all keen to maintain our
common hobby and passion.
We therefore count on your cooperation.

