
Gedragsregels Internationaal Weekend. 

 

Na het evenement in 2010 moesten wij op zoek naar een nieuwe locatie omdat de zaal in Nuland 

zou worden afgebroken. We hebben veel  kilometers moeten rijden door Nederland  en 

uiteindelijk kwamen we bij het Holiday Inn in Leiden terecht.  Dit is voor ons evenement een 

droomlocatie. We waren dan ook erg blij dat we uiteindelijk een prijs konden afspreken waarvan 

wij dachten dat we dat wel konden verantwoorden. In 2011 hebben we onze 6e landenwedstrijd 

dan ook georganiseerd in Leiden. Het was weer een bijzonder geslaagd weekend met veel 

deelnemers en bezoekers. Veel mensen bij elkaar brengt echter ook problemen met zich mee. Er 

hebben dingen plaatsgevonden die volstrekt niet door de beugel kunnen. En je vraagt je af met 

welke ideeën sommige mensen naar het evenement komen.  Het bestuur van de N.B.T.C. is van 

mening dat dergelijk gedrag niet getolereerd kan worden. Ook het management van het Holiday 

Inn hotel heeft het standpunt dat personen zich dienen te gedragen en heeft als eis gesteld dat wij 

dergelijke excessen moeten voorkomen. Dit was een voorwaarde om ons in 2012 weer in de 

gelegenheid te stellen ons evenement  in Leiden te kunnen organiseren. Wij hebben dus 

toezeggingen moeten doen die ons geld gaan kosten. Wij hebben zelfs overwogen om personen of 

landen uit te sluiten van deelname aan ons evenement maar hebben uiteindelijk besloten om 

eerst over te gaan tot het maken van deze brief.  Hieronder zullen wij een aantal punten 

opsommen waaraan mensen die ons evenement bezoeken dienen te voldoen.  Bij het niet naleven 

van deze regels zal men worden gewaarschuwd deze regels alsnog na te leven. Als het bestuur van 

de N.B.T.C.  van mening is dat sprake is van ernstige misdragingen of dat na herhaalde 

waarschuwing regels alsnog worden overtreden dan zal aan deze betreffende persoon of aan deze 

betreffende personen worden verzocht de locatie waar de show wordt gehouden te verlaten. Met 

het management van het hotel is afgesproken dat dit dan ook van toepassing is voor het hotel. 

Wordt niet aan dit verzoek voldaan dan zal er politie worden ingeschakeld en zal het land waartoe 

deze personen horen uit de competitie van de landenwedstrijd worden genomen. Wij hebben de 

volgende regels opgesteld: 

 Geen verbaal of fysiek wangedrag tegenover andere bezoekers of exposanten; 

 Geen wangedrag tegenover honden; 

 Geen vernielingen van andermans eigendommen. Dit geldt ook voor hotel en zalen; 

 Het is verboden om zelf meegebrachte alcoholische dranken te nuttigen in de 

showzaal of feestzaal; 

 Honden moeten in de bench verblijven. Behalve voor uitlaten, showen of 

klaarmaken voor de show.  

Kortom respect voor andere personen en diens eigendommen!!! 
 

Namens het bestuur van de N.B.T.C. 

Hans Konings 

Voorzitter. 


