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Wandelen met de Activiteiten Commissie (AC): 

gezellig, maar er zijn wèl een paar regels 

 

 
De AC organiseert regelmatig wandelingen, waar veel leden met hun Labrador(s) 

voor inschrijven.  

Om dit grote aantal deelnemers  en Labradors goed te kunnen begeleiden en om 
te voorkomen dat er ongelukken gebeuren, worden schriftelijke en mondelinge 

instructies gegeven. Alle deelnemers dienen zich aan deze instructies te houden. 

 
 

1. Meelopende honden moeten goed gezond en tenminste 1,5 jaar oud zijn. 

 

2. Wilt u tijdens de wandeling uw mobiele telefoon aanzetten, zodat u 
bereikbaar bent als uw hond op zoek is naar u? 

 

3. De AC-leden bepalen het tempo van de groep, volg daarom hun 
aanwijzingen op. 

 

4. Het is de bedoeling dat u zelf uw hond in de gaten houdt. Een hond die 
zijn baas kwijt is, gaat meestal terug naar de plek waar hij zijn baas het 

laatst gezien heeft. Als u uw hond kwijt bent, loop dan naar het einde van 

de groep. 

 
5. De AC-leden, die achteraan lopen, proberen iedere hond die zijn baas kwijt 

is op te vangen. Sommige honden rennen echter in hoog tempo terug naar 

het startpunt van de wandeling. Het vangen van een dergelijke hond in 
paniek is vaak heel lastig en als dit noodzakelijk is wordt u gevraagd uw 

hond op te halen. 

 
6. Geef gehoor aan een verzoek van de AC-leden om de honden aan te 

lijnen. Dit is voor de veiligheid van uw hond (b.v. prikkeldraad, 

autoverkeer, paarden of runderen). 

 
7. Er mag niet met stokken of ballen gespeeld of gegooid worden. Met zo’n 

grote groep honden is de kans op ongelukken of vechtpartijen groot. Als u 

ziet dat uw hond iets in de bek heeft, pak dat dan rustig af. 
 

8. Tijdens de wandeling zijn halsbanden en tuigjes niet toegestaan. Alleen 

een smal sjaaltje ter herkenning mag gebruikt worden.  

 
9.  Loopse en bijna loopse teven mogen uiteraard niet mee.  

 

10. Bij onenigheid tussen deelnemers, graag één van de leden van de AC 

inschakelen. Voorkom onderlinge boosheid en discussies, iedereen is 

gekomen voor een leuke en gezellige dag.  
 

11. Er wordt getracht een redelijke verdeling tussen teven en reuen bij een 

wandeling aan te houden. Het kan dus voorkomen, er bij een ‘overschot’ 

aan reuen wel nog een teefje, maar geen reu mee kan met de wandeling. 
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12.Let op de signalen, die uw hond uitzendt!! 

Als twee honden elkaar op welke manier dan ook lastig vallen of in de 

haren vliegen moeten beiden, eventueel voor de rest van de wandeling, 
aangelijnd worden (geen rol-of flexlijn, maar een gewone, korte katoenen, 

nylon of lederen riem). Als u in de gaten heeft dat een conflict dreigt, lijn 

uw hond dan aan en zoek een ander plekje in de groep en overleg even 
met de aanwezige AC-leden.  

 

13.Sommige reuen willen nogal eens gecharmeerd zijn van teefjes of 
gecastreerde reutjes. In elk geval dienen mede Labradors niet besprongen 

te worden. Gebeurt dit toch, dan moet de hond aangelijnd worden, totdat 

hij gekalmeerd is. Na enige tijd kan geprobeerd worden de hond weer los 

te laten. 
Als bovengenoemd gedrag zich herhaalt, dan moet de reu helaas voor de 

rest van de wandeling aangelijnd blijven. 

 
14. Door mee te gaan met de wandeling, gaan deelnemers akkoord met de 

Privacyverklaring van de NLV, zoals opgenomen op de website van de NLV 

(www.nlv.nu). 
 

15. Deelname aan AC-wandelingen is voor eigen risico.  

 

 
Deelnemers die zich niet aan deze regels houden, kunnen in de toekomst 

uitgesloten worden van deelname aan AC-wandelingen.  

 
April 2019, de Activiteiten Commissie 

 

 
 

# DOESLIEF 
 

Bedankt namens de hondjes en baasjes (….. en de AC!!). 
 

http://www.nlv.nu/

