Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie
K.B.R.S.F.
v.z.w.

DIERGENEESKUNDIG
REGLEMENT
2018

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12/03/201824/01/2017

Deze editie treedt in voege vanaf de publicatie ervan op de website van de KBRSF, « www.equibel.be ». Vanaf deze datum
vervallen alle andere, voorafgaande edities en alle andere officiële documenten die eerder gepubliceerd werden.
Print 18/04/2018 10:37
Save 18/04/2018

-------------------------------------------------------------------------------

K.B.R.S.F. vzw – F.R.B.S.E. asbl
Belgicastraat 9/2
B-1930 Zaventem / Belgium
( (32) 2.478.50.56 T 6 (32) 2.478.11.26
7 info@equibel.be T : www.equibel.be
IBAN: BE 98 4276 1581 8193 - BIC/SWIFT: KREDBEBB
TVA BE 0409.553.992
Print 18/04/2018 10:37
Save 18/04/2018

INHOUDSTAFEL
Inhoudstafel............................................................................................................................................................. 1
Diergeneeskundig Reglement ............................................................................................................................. 2
Inleiding................................................................................................................................................................ 2
Gedragscode voor het “Welzijn van het Paard” ........................................................................................ 2
1. Correcte verzorging en behandeling.................................................................................................... 2
2. Fit om deel te nemen ............................................................................................................................... 2
3. Wedstrijdterrein .......................................................................................................................................... 2
4. Verzorging van de paarden.................................................................................................................... 3
Hoofdstuk I

Algemene Principes.................................................................................................................. 3

Hoofdstuk II

Diergeneeskundige commissie .......................................................................................... 3

Hoofdstuk III

De verantwoordelijke persoon van het paard/de pony .............................................. 4

Hoofdstuk IV

Dierenartsen ........................................................................................................................... 4

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

4.1 – Wedstrijddierenarts................................................................................................................... 4
4.2 – Prive-dierenarts ......................................................................................................................... 5
4.3 – Staalafnemende dierenarts ................................................................................................... 5
4.4 – Teamdierenarts ......................................................................................................................... 5
4.5 – Officiële (FEI) dierenartsen...................................................................................................... 5

Hoofdstuk V

Identificatie en paspoort..................................................................................................... 5

Artikel 5.1 – Algemeen .................................................................................................................................. 5
Artikel 5.2 – Paspoortcontroles .................................................................................................................... 6
Artikel 5.3 – Afwijkingen en fouten in het paspoort ................................................................................. 6
Hoofdstuk VI

Vaccinaties ............................................................................................................................ 6

Artikel 6.1 – Vaccin Equine Influenza ......................................................................................................... 6
Artikel 6.2 – Andere vaccinaties ................................................................................................................. 7
Hoofdstuk VII

Pony’s ...................................................................................................................................... 7

Artikel 7.1 – Maat............................................................................................................................................ 7
Artikel 7.2 – Metingsprocedure.................................................................................................................... 8
Hoofdstuk VIII
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

Verantwoordelijkheden van de organisator ................................................................... 9

8.1 – Aanstelling van dierenartsen ................................................................................................. 9
8.2 – Faciliteiten .................................................................................................................................. 9
8.3 – Testing box ................................................................................................................................. 9
8.4 – Stalling......................................................................................................................................... 9

Hoofdstuk IX

Algemene controles tijdens wedstrijden .......................................................................... 9

Artikel 9.1 – Algemeen .................................................................................................................................. 9
Artikel 9.2 – De diergeneeskundige controle ........................................................................................... 9
Artikel 9.3 – Controle van optoming, bandages en beenbeschermers ........................................... 10
Artikel 9.4 – Verwondingen ........................................................................................................................ 10
Artikel 9.5 – Infectieziekten ......................................................................................................................... 10
Artikel 9.6 – Ernstige verwondingen en overlijden ................................................................................. 10
Artikel 9.7 – Euthanasie ............................................................................................................................... 11
Artikel 9.8 – Behandeling en ondersteunende therapieën tijdens wedstrijden............................... 11
Artikel 9.9 – Verboden behandelingen of symptomen ........................................................................ 11
Artikel 9.10 – Lijst van verboden middelen.............................................................................................. 12
Hoofdstuk X
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

Anti doping controles (EADMCR) .................................................................................... 12

10.1 – Soorten staalafnames ......................................................................................................... 12
10.2 – Timing van de staalafnames tijdens competitie ............................................................ 12
10.3 – Melding van EADCMP staalafname................................................................................. 12
10.4 – Benodigde documenten en medewerking bij staalafnames..................................... 12
10.5 – Protocol voor bloed- en urinestaalafname .................................................................... 13
10.6 – Transport van de stalen ....................................................................................................... 13
10.7 – Kosten van staalafname..................................................................................................... 13

D.R. 2018

-1-

WL – 25/02/2018

DIERGENEESKUNDIG REGLEMENT
INLEIDING
Het diergeneeskundig reglement (DR) van de KBRSF is gebaseerd op het DR van FEI. Wanneer het DR
van de KBRSF geen uitsluitsel biedt, zal het DR van FEI van toepassing zijn. Bovendien zijn ook de regels
aangaande het “Equine Anti Doping and Controlled Medication Program” van toepassing binnen de
werking van de KBRSF en de liga’s.
Het welzijn van het paard, zoals uitvoerig beschreven in de “Gedragscode voor het Welzijn van het
Paard”, is de leidraad op alle evenementen onder de verantwoordelijkheid van KBRSF en haar liga’s en
de algemene werking van deze verenigingen.
In het geval dat er afwijkende of tegenstrijdige bepalingen staan in bijzondere en specifieke reglementen
per discipline of andere richtlijnen heeft dit DR prioriteit. Dit reglement moet gelezen worden in correlatie
met de huidige Belgische reglementen, statuten en FEI-reglementen.
Vanaf de inwerkingtreding van dit reglement vervallen alle vorige edities ervan.
De referentietaal van dit reglement is het Nederlands.

GEDRAGSCODE VOOR HET “WELZIJN VAN HET PAARD”
De KBRSF eist van eenieder betrokken in de Belgische paardensport dat men de gedragscode voor het
welzijn van het paard respecteert en dat men erkent en accepteert dat het welzijn van het paard steeds
primeert. Volgende punten zijn hierbij uiterst belangrijk:
1. Correcte verzorging en behandeling
1. Indien paarden gestald blijven op wedstrijd, dient gepaste stalling en helder water, voeding van
goede kwaliteit ten allen tijde ter beschikking zijn van het paard.
2. Het paard wordt op gepaste manier getraind, aangepast aan zijn fysieke capaciteiten en
ouderdom. Angstaanjagende en mishandelende methodes worden nooit toegepast.
3. Hoefverzorging zal van een hoge standaard zijn, optoming moet zo ontworpen zijn dat het pijn
en verwonding probeert uit te sluiten.
4. Tijdens transport wordt het paard beschermd tegen verwondingen en andere risico’s. Voertuigen
zijn aangepast aan de noden van het paard qua ventilatie en onderhoud, en worden regelmatig
gedesinfecteerd.
2. Fit om deel te nemen
1. Enkel paarden en atleten met de juiste kwalificaties kunnen deelnemen aan wedstrijden, de
paarden moet voldoende rust gegund worden tussen training en competitie, en na de
competitie.
2. Veterinair advies zal gevraagd worden bij de minste twijfel over de gezondheid van het paard.
3. Geen enkele daad of poging tot doping zal getolereerd worden, daarom dient na veterinaire
behandelingen, voldoende recuperatietijd te worden voorzien.
4. Merries mogen niet deelnemen aan wedstrijden na de vierde maand van hun dracht, noch
zogend.
5. Misbruik van zowel natuurlijke als artificiële hulpen (zweep, sporen, …) wordt nooit getolereerd.
3. Wedstrijdterrein
1. Paarden moeten kunnen trainen en wedstrijd rijden op een geschikte en veilige bodem.
Hindernissen moeten worden ontworpen met de veiligheid van het paard in gedachten.
2. De terreinen waarop paarden lopen, trainen of wedstrijd rijden, dienen zo onderhouden te zijn,
dat de kans op kwetsuren en ongevallen maximaal beperkt wordt.
3. Wedstrijden mogen niet plaatsvinden bij extreme weersomstandigheden, die de veiligheid en het
welzijn van het paard compromitteren. Er moeten voorzieningen getroffen worden en er moet
materiaal ter beschikking staan om paarden af te koelen na de wedstrijd mocht dit nodig of
gewenst zijn.
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4. Indien paarden verplicht ter plaatse moeten blijven op wedstrijden, dan dienen de
wedstrijdstallen hygiënisch, comfortabel, veilig en goed geventileerd te zijn. Water en een
wasinstallatie moeten continu ter beschikking staan. Bovendien moet er voldoende bewaking en
toezicht zijn om de algemene veiligheid te garanderen.
4. Verzorging van de paarden
1. Wanneer een paard tijdens een wedstrijd gekwetst of uitgeput raakt, moet de atleet het paard
onmiddellijk terugtrekken uit de competitie, en moet er een veterinaire evaluatie plaatsvinden.
2. Indien nodig moet het paard per paardenambulance (of andere geschikt vervoer) naar een
nabije paardenkliniek worden getransporteerd. Het paard moet alle nodige zorgen toegediend
krijgen, alvorens het wordt vervoerd. Dit is de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke
persoon.
3. Indien euthanasie nodig blijkt, moet dit zo snel mogelijk door een dierenarts uitgevoerd worden
(volgens de procedures vastgelegd in het DR), met als doel het lijden van het paard te beperken.
4. Op het einde van hun sportieve carrière, moeten paarden op een waardige en humane manier
behandeld worden.

HOOFDSTUK I

ALGEMENE PRINCIPES

1.1

De diergeneeskundige commissie draagt de adviserende verantwoordelijkheid over het DR en
ziet toe op de naleving ervan, evenals van de gedragscode voor het welzijn van het paard tijdens
wedstrijden. De Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Ruitersport Federatie draagt de
eindverantwoordelijkheid over de toepassing van dit reglement.

1.2

Het DR geldt voor alle wedstrijden die onderworpen zijn aan het Algemeen Reglement (AR) van
de KBRSF en haar liga’s. Het dient strikt te worden nageleefd. Het DR behandelt de gezondheid
en het welzijn van wedstrijdpaarden en mogelijke bedreigingen van de fairplay, die voortkomen
uit de interactie tussen paard en mens.

1.3

Paarden en pony’s kunnen vanaf hun 4 jaar op wedstrijd gaan.
Bijkomende
leeftijdsuitzonderingen kunnen in de reglementen per discipline opgenomen worden.
Voor internationale wedstrijden op Belgisch grondgebied en onder de verantwoordelijkheid van
KBRSF is het DR van FEI van toepassing.

1.4
1.5

Elk geschil betreffende de interpretatie of toepassing van het DR wordt beslecht conform de
bepalingen van het AR van de KBRSF en het DR van de FEI.

HOOFDSTUK II

DIERGENEESKUNDIGE COMMISSIE

2.1

De doelstellingen, de activiteiten, de werking en de benoemingsprocedures van de
diergeneeskundige commissie worden vastgesteld door de raad van bestuur van de KBRSF.

2.2

De leden van de diergeneeskundige commissie worden aangeduid door de raad van bestuur.
Ze worden benoemd voor een termijn van vier jaar, die gelijklopend is met de termijn van de
leden van de raad van bestuur. Het directiecomité KBRSF kan alle vergaderingen van de
diergeneeskundige commissie adviserend bijwonen.

2.3

De raad van bestuur duidt eveneens een National Head FEI Veterinarian (NHV) aan, die tevens
lid is van de diergeneeskundige commissie. Deze NHV wordt administratief ondersteund door
KBRSF. Hij of zij wordt eveneens benoemd volgens dezelfde criteria en geplogenheden als de
diergeneeskundige commissie.

2.4

De leden van de diergeneeskundige commissie moeten minstens aan volgende criteria voldoen:
2.4.1
Hij/zij moet minstens FEI permitted treating vet zijn
2.4.2
Hij/zij moet vertrouwd zijn met minimaal één FEI discipline
2.4.3
Hij/zij moet een ervaren en gerespecteerde dierenarts zijn voor paarden

2.5

De National Head FEI Veterinarian moet minstens aan volgende criteria voldoen:
2.5.1
Hij/zij moet officiële FEI dierenarts zijn
2.5.2
Hij/zij moet vertrouwd zijn met alle FEI disciplines
2.5.3
Hij/zij moet een ervaren en gerespecteerde dierenarts zijn voor paarden
2.5.4
Hij/zij moet bijscholing volgen zoals bepaald door FEI
2.5.5
Hij/zij moet in staat zijn om een goede communicatie te voeren tussen KBRSF en zijn/haar
professionele collega’s en binnen de diergeneeskundige commissie.
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2.6

Taken en verantwoordelijkheden:
2.6.1
De diergeneeskundige commissie adviseert de NHV aangaande het nomineren van
dierenartsen om voorgedragen te worden of de FEI lijst van “Official Veterinarian”.
2.6.2
De diergeneeskundige commissie en de NHV dragen er zorg voor dat de lijst van
Belgische FEI dierenartsen (Permitted Treating & Official Veterinarians) up to date wordt
gehouden. De KBRSF zal er bovendien zorg voor dragen dat haar FEI dierenartsen over
alle nodige documentatie beschikken om de taak naar behoren uit te voeren.
2.6.3
De diergeneeskundige commissie en de NHV betrekken alle mogelijke experten bij de
uitbouw van hun werking die tot doel heeft het paardenwelzijn in onze sport te
verzekeren.
2.6.4
De diergeneeskundige commissie kan dierenartsen weigeren mits motivatie die niet
meer voldoen aan de criteria opgelegd door het DR of omdat ze de vigerende
reglementen niet hebben nageleefd of indien ze blijk hebben gegeven van schuldig
verzuim in de uitoefening van een opdracht onder toezicht van KBRSF, de liga’s of FEI. Zij
kunnen zich beroepen op hun recht op verdediging bij het directiecomité van de KBRSF.

HOOFDSTUK III
3.1
3.2

3.3

DE VERANTWOORDELIJKE PERSOON VAN HET
PAARD/DE PONY

Voor de definitie van de verantwoordelijke persoon verwijzen we naar de bepalingen zoals
opgenomen in het Algemeen Reglement van de KBRSF.
Door het enkele feit van de inschrijving van zijn paard/pony in een wedstrijd georganiseerd onder
het toezicht van KBRSF of de liga’s, verbindt de verantwoordelijke persoon zich ertoe om de
reglementen van KBRSF na te leven.
De verantwoordelijke persoon moet ervoor zorgen dat zijn paard/pony op elk moment voldoet
aan alle aspecten van het DR, waaronder:
3.3.1
Gedragscode voor het welzijn van het paard respecteren.
3.3.2
Volledig conform paspoort van paard/pony kunnen voorleggen.
3.3.3
Vaccinaties kunnen voorleggen die in orde zijn volgens de bepalingen van het DR.
3.3.4
Naleven van de Equine Anti Doping and Controlled Medication Rules (anti doping
regels) zoals opgesteld door FEI.

HOOFDSTUK IV

DIERENARTSEN

De verschillende definities en functies van dierenartsen zoals in dit hoofdstuk beschreven zijn van
toepassing voor alle wedstrijden en activiteiten onder de verantwoordelijkheid van KBRSF en de liga’s.
Naast de hieronder opgelijste dierenartsen onderschrijft KBRSF het DR van FEI en draagt KBRSF samen met
de diergeneeskundige commissie er zorg voor dat de aan FEI voorgestelde dierenartsen voor erkenning
voldoen aan de voorwaarden zoals opgelijst in het DR van FEI.
Artikel 4.1 – Wedstrijddierenarts
4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.1.5
4.1.5
4.1.6
4.1.7

Elke organisator dient een verantwoordelijke wedstrijddierenarts te contacteren en aan
te duiden.
De wedstrijddierenarts dient de eerste zorgen toe op de wedstrijd, in overleg met de
terreinjury en de verantwoordelijke persoon.
De wedstrijddierenarts is ter plaatse of bereikbaar en snel ter plaatse. Binnen de
bijzondere reglementen van de discipline kunnen bijkomende bepalingen aangaande
de wedstrijddierenartsen opgenomen worden.
De wedstrijddierenarts zorgt voor het invullen van de nodige documenten (medication
forms) bij behandeling en toediening van medicatie.
Alle dierenartsen opgenomen door de Orde der Dierenartsen kunnen optreden als
wedstrijddierenarts in België.
De wedstrijddierenarts dient zich bij zijn aankomst op de plaats van de wedstrijd
onmiddellijk aan te melden bij de voorzitter van de terreinjury.
Wanneer de wedstrijddierenarts zich, om reden van overmacht, in de onmogelijkheid
bevindt om zijn opdracht uit te voeren, dient de naam van zijn vervanger onmiddellijk
meegedeeld te worden aan het OC en aan de voorzitter van de terreinjury.
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4.1.8

Dierenartsen voor internationale wedstrijden in België dienen bij FEI geregistreerd te zijn
volgens de voorwaarden van het FEI DR. Zo worden zij Permitted Treating Veterinarian
(PTV).

Artikel 4.2 – Prive-dierenarts
4.2.1
4.2.2

De privé-dierenarts wordt aangesteld door de verantwoordelijke persoon.
Alvorens zorgen onder welke vorm ook te verstrekken aan een aan de wedstrijd
deelnemend paard, dient de privé-dierenarts de schriftelijke toestemming te hebben
van de voorzitter van de terreinjury, na raadpleging van de wedstrijddierenarts.

Artikel 4.3 – Staalafnemende dierenarts
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.1

De staalafnemende dierenarts is verantwoordelijke voor het uitvoeren van de
dopingcontroles.
Hij licht de terreinjury in over de controles en werkt er nauw mee samen tijdens de
controles.
De staalafnemende dierenarts mag tijdens de wedstrijd geen andere behandelende of
officiële functies uitoefenen. Hij mag ook niet deelnemen aan de wedstrijd.
De staalafnemende dierenarts wordt aangesteld door KBRSF en krijgt zijn opdrachten via
de liga’s of KBRSF. Deze mag geen paardenpracticus zijn.
In het kader van een staalafname buiten wedstrijd (art.10.1.2 hieronder), is/zijn de
staalafnemende dierenarts(en) de dierenarts(en) aangesteld door KBRSF voor deze
tussentijdse controle. De verplichting, voorzien in het artikel 4.3.4 hierboven, is niet van
toepassing.

Artikel 4.4 – Teamdierenarts
4.4.1

4.4.1
4.4.1

4.4.1
4.4.1

De topsportcel van de KBRSF of de sportieve commissie (al naargelang de toegekende
verantwoordelijkheden) duidt in overleg met de diergeneeskundige commissie een
teamdierenarts aan voor de discipline en/of een leeftijdscategorie van atleten binnen
die discipline.
Deze teamdierenarts staat in nauw contact met de chef d’equipe en/of coach van de
desbetreffende discipline en/of leeftijdscategorie van atleten.
De teamdierenarts draagt bij tot de opvolging van de gezondheid, het welzijn en de
fitheid van het paarden tijdens de voorbereiding tot de reis, tijdens de verplaatsing en
voor en na de wedstrijden waarvoor hij of zij aangeduid is.
Hij of zij gaat na of de documenten ter begeleiding volledig conform zijn aan de
reglementen van KBRSF, FEI en alle internationale wettelijke bepalingen.
De teamdierenarts bouwt een vertrouwensband op met de prive-dierenartsen van de
paarden onder zijn bevoegdheid.

Artikel 4.5 – Officiële (FEI) dierenartsen
De officiële FEI-dierenartsen zijn verantwoordelijk voor de ponymetingen, en zijn tevens de enigen
die erkende ponymetingen mogen uitvoeren voor de KBRSF.
Zie FEI-reglement; Veterinary Regulations

HOOFDSTUK V

IDENTIFICATIE EN PASPOORT

Artikel 5.1 – Algemeen
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

Het identificatiedocument moet beantwoorden aan de wettelijke verplichtingen.
Als één van de rubrieken van het paspoort vol staat, moeten extra pagina’s toegevoegd
worden.
Alle geregistreerde paarden moeten identificeerbaar zijn via een microchip, waarvan
de informatie ook in het paspoort staat vermeld (behoudens wettelijke uitzonderingen)
Alle vaccinaties en sanitaire controles, uitgevoerd in laboratoria moeten eveneens
opgenomen worden in het paspoort.
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Artikel 5.2 – Paspoortcontroles
5.2.1
5.2.2
5.2.3

Paspoorten zijn identificatiedocumenten en moeten ten allen tijde bij het paard blijven,
in het bijzonder tijdens het transport en douaneprocedures.
Om aan wedstrijden deel te nemen, moet het paard over een geldig paspoort
beschikken en dit ook bijhebben.
De wedstrijddierenarts en de terreinjury kunnen op elk moment van de wedstrijd het
paspoort controleren om vast te stellen:
Dat het paard correct kan geïdentificeerd worden;
Dat de vaccinaties in orde zijn;
Dat het paspoort geldig is;
Dat andere details ook in orde zijn, inclusief de handtekening van de eigenaar, ter
goedkeuring van de voorwaarden van het paspoort;
o Dat de microchip nummer juist is.
o
o
o
o

Artikel 5.3 – Afwijkingen en fouten in het paspoort
5.3.1

5.3.2
5.3.3

5.3.4

Volgende onjuistheden kunnen voorkomen:
o Identificatie
o Vaccinatie
o Volle EADCMP pagina
o Volle vaccinatie pagina’s
o Incorrecte of niet-detecteerbare chip
o …
Deze onjuistheden moeten worden gecommuniceerd aan de terreinjury, die beslist of
het paard al dan niet mag deelnemen aan de wedstrijd.
Indien een paspoort onjuistheden bevat en de terreinjury beslist om het paard te laten
deelnemen, kunnen alsnog andere sancties genomen worden, zoals een boete of een
waarschuwing, volgens het reglement van de KBRSF.
Vaststelling van onregelmatigheden
De wedstrijddierenarts dient in de ad hoc sectie van het paspoort van het paard alle
vastgestelde onregelmatigheden in het rood te noteren.
Deze vermelding dient
ondertekend te worden door de dierenarts en medeondertekend door de voorzitter van
de terreinjury.

HOOFDSTUK VI

VACCINATIES

Artikel 6.1 – Vaccin Equine Influenza
6.1.1

6.1.2

Vaccinatieschema
6.1.1.1 Alle paarden die deelnemen aan wedstrijden moeten verplicht tegen equine
influenza ingeënt zijn.
6.1.1.2 Een primo-vaccinatie bestaande uit twee vaccinaties moet gegeven worden
met een interval van 21 tot 92 dagen.
6.1.1.3 Een eerste booster moet gegeven worden binnen de 7 kalendermaanden na
de datum van de tweede vaccinatie van de primo-vaccinatie. Alle paarden
die correct de primo-vaccinatie ondergingen voor 1 januari 2016, zijn niet
verplicht een eerste booster te ondergaan binnen de 7 maanden, indien
sindsdien de inentingen correct verliepen.
6.1.1.4 De volgende booster moet binnen de 12 maanden gegeven worden.
6.1.1.5 Voor paarden die aan wedstrijden deelnemen, moet de laatste booster
gegeven zijn binnen de 6 maanden en 21 dagen (en niet minder dan 7 dagen)
voor het begin van de wedstrijd.
Toelatingsvoorwaarden op wedstrijd
6.1.2.1 Het paard moet minimaal de primo-vaccinatie van het equine influenza vaccin
toegediend gekregen hebben (2 inspuitingen tussen 21 en 92 dagen).
6.1.2.2 Het voorgeschreven vaccinatieschema moet gevolgd zijn.
6.1.2.3 Het paard mag niet minder dan 7 dagen voor aankomst op de wedstrijd
gevaccineerd geweest zijn.
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6.1.2.4

6.1.3

Indien het vaccinatieschema niet correct gevolgd is, is het aan de terreinjury
om een gepaste beslissing te nemen aangaande deelname aan de wedstrijd
of een andere sanctie. Hiervoor zijn de sanctioneringsmogelijkheden zoals
opgenomen in het DR van FEI van toepassing.
Samenvattende tabel
Vaccinatie

Schema

Deelname aan de wedstrijd

Primo-vaccinatie

1st vaccinatie : dag 0

Mag deelnemen 7 dagen
na de tweede vaccinatie

2de vaccinatie : dag 21-92
Eerste booster

Binnen de 7 maanden na de
tweede vaccinatie van de primovaccinatie
(behalve indien de primovaccinatie plaatsvond voor 1
januari 2016)

Boosters

MINIMUM: binnen het jaar na de
vorige booster vaccinatie.
OM OP WEDSTRIJD TE GAAN :
moet binnen de 6 maanden + 21
dagen na de laatste vaccinatie.

6.1.4

Mag deelnemen voor 6
maanden en 21 dagen na
de tweede vaccinatie van
de primo-vaccinatie.
Mag niet deelnemen
binnen de 7 dagen na de
vaccinatie.
Moet gevaccineerd zijn
binnen de 6 maanden en
21 dagen voor aankomst op
de wedstrijd.
Mag niet deelnemen
binnen de 7 dagen na de
vaccinatie.

Administratie en certificatie
De vaccinatiedetails voor equine influenza moeten opgenomen worden in het paspoort,
volgens volgende regels:
o Alle equine influenza vaccinaties zijn toegestaan, als ze toegediend worden volgens
de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met het reglementair
opgelegde vaccinatieschema.
o Alle vaccinaties moeten toegediend worden door een dierenarts.
o De gecertificeerde melding “The vaccination history of this horse is correct to date.
Last vaccination 00/00/00 (date)” mag gebruikt worden in het echt duplicaat om een
te lange vaccinatiegeschiedenis samen te vatten. Voor toegevoegde pagina’s mag
de zin eveneens gebruikt worden, maar dan moeten deze afgetekend worden door
de KBRSF.

Artikel 6.2 – Andere vaccinaties
Alle andere vaccinaties moeten vermeld worden op de correcte vaccinatiepagina’s van het
paspoort. Buiten de gangbare diergeneeskundige gebruiken zijn er dienaangaande momenteel
geen reglementaire bepalingen in België.

HOOFDSTUK VII

PONY’S

De algemene reglementen gelden voor pony’s en paarden. De veterinaire reglementen evenals de
reglementering in verband met doping zijn ook van toepassing op pony’s.
Artikel 7.1 – Maat
Een pony is een klein paard, waarvan de schofthoogte 148cm niet overschrijdt zonder hoefijzers,
hetzij 149cm met hoefijzers.
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Artikel 7.2 – Metingsprocedure
7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

Pony’s groter dan 138 cm zonder hoefijzers, en 139 cm met hoefijzers, dienen jaarlijks
gemeten te worden tot en met het jaar waarin ze 7 jaar worden voor de eerste officiële
wedstrijd waaraan ze deelnemen. Pony’s die bij hun eerste meting (die ten vroegste op
de leeftijd van 4 jaar kan zijn) kleiner of geijk zijn aan 137 cm zonder ijzers, en 138 cm met
ijzers, dienen slechts 1 maal gemeten te worden en moeten zich niet meer aanbieden
voor deze jaarlijkse metingen.
Enkele aandachtspunten tijdens de meting:
7.2.2.1 De identificatie wordt nagekeken door de metende dierenarts.
7.2.2.2 De pony moet vierkant staan, rustend op alle 4 benen, hij krijgt de tijd om te
relaxen alvorens gemeten te worden.
7.2.2.3 De pony moet zijn hoofd, lichaam en benen in een natuurlijke positie kunnen
houden
7.2.2.4 De metende dierenarts kijkt de toestand van de schoft na. Het is de
verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke elke afwijking door te geven. Bij
afwijkingen aan de schoft zal de procedure gevolgd worden zoals de FEI
voorschrijft.
7.2.2.5 De meting gebeurt op het hoogste punt van de schoft, ter hoogte van de 5de
ruggenwervel, die mag betast worden indien nodig.
Weigering tot meting
7.2.3.1 Een dierenarts mag weigeren een pony te meten indien:
- De verantwoordelijke de meting verstoort, of de natuurlijke houding van de
pony probeert te beïnvloeden.
- De pony niet meetbaar blijkt, of onnodig hard aangepakt wordt door zijn
begeleider.
- Als het vermoeden bestaat dat er een ingreep is geweest aan de schoft van
de pony, om zo de hoogte te verlagen.
7.2.43.2 De metende dierenarts rapporteert dit aan de KBRSF.
Beroepsprocedure ponymeting
Tegen het resultaat van een controle meting kan schriftelijk beroep worden ingediend
bij het KBRSF-bestuur en dit per aangetekend schrijven binnen de 14 dagen na de
gecontesteerde meting.
De meting in beroep moet worden uitgevoerd binnen de 40 werkdagen na ontvangst
van de aanvraag. Binnen deze periode moet de pony onmiddellijk beschikbaar zijn.
De kosten van de beroepsmeting zijn opgenomen in de Tarievenlijst van KBRSF.
De verantwoordelijke van het paard neemt alle kosten die voortvloeien uit de
beroepsprocedure voor zijn rekening, en bovenop de procedurekosten ook de
dierenartsenkosten en de transportkosten.
In geval een beroepsmeting leidt tot een wijziging van categorie komen de kosten voor
rekening van de KBRSF.
De beroepsmeting van een pony wordt uitgevoerd op een door de KBRSF vastgestelde
locatie door twee KBRSF-ponymeters, niet zijnde de ponymeter die de gecontesteerde
meting heeft verricht. Deze meting kan namens de KBRSF worden bijgewoond door een
waarnemer. Daarnaast mag de verantwoordelijke van de pony met een
vertegenwoordiger bij deze meting aanwezig zijn.
Als het resultaat van de beroepsmeting (pony ‘in’ gemeten) verschilt van het resultaat
van de gecontesteerde meting (pony ‘out’ gemeten), dan dient de pony te worden
onderworpen aan een bloedname, conform aan de anti-dopingreglementering.
Het resultaat van deze meting is definitief en bindend voor alle partijen.
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HOOFDSTUK VIII

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE
ORGANISATOR

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing voor alle organisatoren van wedstrijden van het
laagste niveau tot en met nationaal niveau. Voor internationale wedstrijden is het DR van FEI van
toepassing.
Artikel 8.1 – Aanstelling van dierenartsen
o De organisator dient minimaal één verantwoordelijke wedstrijddierenarts aan te stellen, die
deze aanstelling schriftelijk moet bevestigen.
o De dierenarts moet minstens een maand voor het evenement aangeduid worden.
o De dierenarts moet ervaring hebben binnen de discipline waarin deze aangesteld wordt.
Artikel 8.2 – Faciliteiten
De organisator is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van gepaste faciliteiten.
Artikel 8.3 – Testing box
De organisator voorziet in minstens één testing box waarin de eventuele dopingcontrole kan
gebeuren. Deze box bevindt zich in een rustige en veilige omgeving en is voorzien van een zuivere
bedding (schavelingen, stro, ...).
Artikel 8.4 – Stalling
In het geval van meerdaagse wedstrijden waarbij de stalling verplicht is (bijvoorbeeld
kampioenschappen) dient de organisator stallen te voorzien volgens de volgende bepalingen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Geschikte verlichting, elektriciteit en ventilatie moet voorzien worden
Minimum afmetingen van de stallen: 3m x 3m
Er moeten voldoende stallen voor de grotere paarden voorzien worden
De stallen moeten schoongemaakt en gedesinfecteerd worden voor aankomst van de
paarden
Er wordt een geschikte bodembedekking voorzien
Water van goede kwaliteit moet voorzien worden
Het noodplan en de brandveiligheid moeten in orde zijn, en een evacuatieterrein moet
worden voorzien
Er moet een veilige doorgang van de paarden mogelijk zijn, genoeg ruimte, …
De organisator voorziet een afdoende bewaking en toegangscontrole in overeenstemming
met de FEI reglementering dienaangaande
Er dient een behandel (treating) box te worden voorzien

HOOFDSTUK IX

ALGEMENE CONTROLES TIJDENS WEDSTRIJDEN

Artikel 9.1 – Algemeen
9.1.1

9.1.2

9.1.3

Ieder persoon, afgezien van de wedstrijddierenarts of een door de officiële of
wedstrijddierenarts, of terreinjury gemachtigde dierenarts, die aangetroffen wordt op het
wedstrijdterrein in het bezit van injectiespuiten of –naalden of van enig verboden
product, wordt beschouwd als zijnde in overtreding met dit DR en staat bloot aan
sancties zoals diskwalificatie of behandeling van het dossier door de disciplinaire
commissie.
De injectiespuiten of –naalden en producten van allerlei aard kunnen bovendien in
beslag worden genomen door de wedstrijddierenarts of de terreinjury en onderzocht
worden op de aanwezigheid van een verboden product.
De uitdrukking ‘prohibited substances’ verwijst naar een stof, of de metaboliet(en) van
dergelijke stof en hun isomeren, die, al dan niet endogeen, niet lichaamseigen is aan het
paard en die voorkomt op de door de FEI bekendgemaakte lijst van verboden
producten.

Artikel 9.2 – De diergeneeskundige controle
9.2.1
9.2.2

De beslissing om tijdens een wedstrijd een diergeneeskundige controle uit te voeren kan
genomen worden door de terreinjury of door KBRSF, VLP of LEWB.
De diergeneeskundige controle kan betrekking hebben op alle deelnemers, of op een
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9.2.3
9.2.4
9.2.5

9.2.6

aantal willekeurig gekozen deelnemers, of nog op bepaalde deelnemers die ervan
verdacht worden de vigerende reglementen te overtreden.
De diergeneeskundige controle kan uitgevoerd worden zolang de terreinjury en de
topsportcel bevoegd en optredensgemachtigd zijn.
De diergeneeskundige controle dient uitgevoerd te worden door een wedstrijddierenarts
onder begeleiding van de terreinjury.
De diergeneeskundige controle heeft tot doel:
o De identiteit van het paard/pony te verifiëren door de vergelijking met het grafisch
en beschrijvend signalement van het identificatiedocument en het lezen van de
microchip indien nodig;
o Na te gaan of aan de vigerende voorschriften inzake inentingen is voldaan;
o Na te gaan of alle rubrieken van het identificatiedocument behoorlijk zijn ingevuld;
o Na te gaan, voor wat ponywedstrijden betreft, of het officieel attest van schofthoogte
geldig is. Een ponymeting kan uitgevoerd worden op het wedstrijdterrein, in het bijzijn
van een jurylid en met een tolerantie van 2 cm;
o Over te gaan tot een klinisch onderzoek ten einde vast te stellen of het paard/pony
aan een besmettelijke, overdraagbare of andere ziekte lijdt of sporen vertoont van
mishandeling;
o Over te gaan tot een onderzoek om de geschiktheid van het paard/pony om aan
sportevenementen deel te nemen te bepalen overeenkomstig het protocol
beschreven in het DR van de FEI.
De controle van de identiteit op basis van microchip en identificatiedocument en
controle van het vaccinatieschema kan ook rechtstreeks uitgevoerd worden door leden
van de terreinjury.

Artikel 9.3 – Controle van optoming, bandages en beenbeschermers
9.3.1
9.3.2

9.3.3

Mondbescherming die over de tanden komt, is verboden tijdens het gehele event.
Een controle van de benen van het paard, bandages en andere optoming mag ten
allen tijde door een steward, de wedstrijddierenarts of een lid van de terreinjury
uitgevoerd worden tijdens de wedstrijd.
Indien er tijdens het onderzoek een vermoeden is van verdachte materialen, of er
worden irritaties of huidbeschadigingen gevonden, dan moet de voorzitter van de
terreinjury en de wedstrijddierenarts, als adviseur voor eventuele sanctie, ingelicht
worden.
Als het onderzoek doorgaat voor de wedstrijd, kan het paard toch nog toegelaten
worden deel te nemen als het gaat over onregelmatigheden wat betreft bandages of
optoming. Het paard wordt niet toegelaten indien het gaat om beschadiging van de
huid, abnormale over- of ongevoeligheid of aanwezigheid van vreemde materialen of
substanties.

Artikel 9.4 – Verwondingen
9.4.1
9.4.2

Paarden die deelnemen aan wedstrijden, worden aan toezicht onderworpen, om zo het
welzijn en de veiligheid van het paard te kunnen garanderen.
Elke verwonding of kwetsuur die door het paard voor of gedurende het evenement
wordt opgelopen, en die gevolgen kan hebben voor de deelname van het paard, moet
gemeld worden aan de terreinjury en wedstrijddierenarts. De terreinjury kan, na
raadpleging van de wedstrijddierenarts (indien aanwezig) paarden op basis van
verwondingen uit de competitie uitsluiten.

Artikel 9.5 – Infectieziekten
Om de “bioveiligheid” te bewaren, moet elk paard dat klinische tekenen vertoont van een
infectieziekte, onmiddellijk gerapporteerd worden aan de voorzitter van de terreinjury en aan de
wedstrijddierenarts, en zal het geïsoleerd en uitgesloten worden uit de wedstrijd. Het paard dient
het wedstrijdterrein onmiddellijk te verlaten.
Artikel 9.6 – Ernstige verwondingen en overlijden
9.6.1

In geval van ernstige verwondingen of overlijden van het paard of de pony treedt
onmiddellijk het protocol in actie dat opgesteld werd door het OC en de dierenarts
volgens het AR van de KBRSF.
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9.6.2

Indien, om welke reden dan ook, een paard sterft tijdens de wedstrijd, zal de voorzitter
van de terreinjury een rapport opstellen over de omstandigheden van het overlijden.

Artikel 9.7 – Euthanasie
9.7.1

9.7.2

Als een paard geëuthanaseerd moet worden volgens de wedstrijddierenarts, moet het
akkoord van de verantwoordelijke gevraagd worden alvorens over te gaan tot
euthanasie.
Indien de verantwoordelijke niet beschikbaar is, dient de wedstrijddierenarts indien
mogelijk een tweede advies van een dierenarts in te winnen.

Artikel 9.8 – Behandeling en ondersteunende therapieën tijdens wedstrijden
9.8.1

9.8.2

9.8.3

Behandeling met medicatie
9.8.1.1 Paarden mogen niet behandeld worden met een injectie met eender welke
substantie die niet vermeld staat in de EPS lijst (FEI Equine Prohibited Substances
List) voor de competitie op de dag dat ze deelnemen. Een uitzondering is
voorzien voor proeven die om 18u of later beginnen, in dat geval mogen
paarden tot 10u ’s ochtends op de dag van de competitie behandeld worden.
9.8.1.2. Deze behandeling met medicatie moet door de wedstrijddierenarts en/of de
terreinjury toegestaan worden.
9.8.1.23 Na schriftelijke toestemming, mag de behandeling enkel toegediend worden
door de wedstrijddierenarts, of door de privé-dierenarts, na toestemming van
de juryvoorzitter nadat deze het advies van de wedstrijddierenarts heeft
ingewonnen.
9.8.1.34 In noodgevallen mag er behandeling plaatsvinden, en mag nadien het
veterinair verslag opgemaakt worden.
9.8.1.45 Intra-articulaire toediening van medicatie is niet toegelaten tijdens een
wedstrijd.
9.8.1.56 Bij een behandeling, toegediend net voor het event (vb. tijdens transport) dient
het veterinair document te worden voorgelegd bij aankomst en de eventuele
goedkeuring voor deelname wordt gegeven door de voorzitter van de jury,
nadat deze het advies van de wedstrijddierenarts heeft ingewonnen.
9.8.1.67 Alvorens het document te ondertekenen moet de voorzitter van de jury, na het
inwinnen van advies bij de wedstrijddierenarts zich ervan vergewissen dat het
paard fit to compete is, de wedstrijd fair kan verlopen en dat het welzijn van
paard en atleet gewaarborgd wordt.
9.8.1.78 De behandeling dient plaats te vinden in de treating box (indien deze
voorhanden is).
Diergeneeskundige formulieren (Medication forms)
De vigerende FEI reglementering aangaande de diergeneeskundige formulieren wordt
integraal toegepast voor alle wedstrijden die onder de verantwoordelijkheid vallen van
dit DR.
Andere behandelingen
9.8.3.1 Andere behandelingen kunnen toegestaan worden, op voorwaarde dat ze
door bevoegd personeel worden uitgevoerd, en er geen verboden middelen
in het spel zijn.
9.8.3.2 Shock-Wave en cryo-behandelingen zijn niet toegestaan op en tijdens de
wedstrijden en/of binnen de 5 dagen voor aankomst op de wedstrijd.
9.8.3.3 Koelen met water en ijs is toegestaan ingeval de temperatuur niet minder dan
0°C bedraagt. Voor koelingstoestellen geldt eveneens dat de temperatuur niet
onder 0° mag dalen.
9.8.3.4 Acupunctuur is toegestaan, maar enkel indien uitgevoerd door een
behandelend dierenarts. Enkel volle naalden zijn toegestaan.

Artikel 9.9 – Verboden behandelingen of symptomen
Zie FEI-reglement, Veterinary Regulations - Art. 1054; Prohibited Methods.
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Artikel 9.10 – Lijst van verboden middelen
9.10.1
9.10.2

9.10.3

De FEI voert regelmatig een update uit van de lijst van verboden middelen en
gecontroleerde medicatie voor paarden.
Middelen die niet opgenomen zijn in deze lijst (EPSL, Equine Prohibited Substances List)
zijn niet verboden, tenzij ze een gelijkaardige chemische samenstelling of effect hebben
als een middel dat wel in de EPSL-lijst staat.
Veranderingen aan het EPSL worden steeds 90 dagen voor ze effectief worden,
gepubliceerd.
Homeopathisch en gelijkaardige producten en behandelingen worden afgeraden
omdat ze verboden middelen kunnen bevatten. Kiest de verantwoordelijke toch voor
het gebruik ervan, dan is dit zijn volledige verantwoordelijkheid.

HOOFDSTUK X

ANTI DOPING CONTROLES (EADMCR)

KBRSF is verantwoordelijk voor een degelijke anti-doping opleiding en programma conform met de
Equine Anti-doping and Controlled Medication Regulations van de FEI (EADMCR). KBRSF draagt er zorg
voor dat de EADMCR integraal en onverkort toegepast worden op alle wedstrijden onder de bevoegheid
van KBRSF en de liga’s.
Het aantal medicatiecontroles, de spreiding ervan over de verschillende disciplines van de paardensport
en de plaats waar ze verricht worden, worden beslist door de opdrachtgevende instantie (KBRSF, VLP of
LEWB). Deze beslissingen zijn geheim en worden hoogst vertrouwelijk meegedeeld aan de
staalafnemende dierenarts.
Artikel 10.1 – Soorten staalafnames
10.1.1

10.1.2

In competitie
o Op wedstrijden zijn twee soorten staalafnames mogelijk:
o Doelgerichte staalafname: Als bepaalde omstandigheden of redenen leiden tot het
testen van een bepaald paard. In dit geval mag de wedstrijddierenarts, in
afwezigheid van de staalnemende dierenarts, en met het akkoord van de voorzitter
van de jury, deze staalname uitvoeren.
o Willekeurige staalafnames: door jury en staalnemende dierenarts afgesproken.
Buiten competitie
Ter voorbereiding van grote kampioenschappen of internationale manifestaties, kan
KBRSF staalafnames laten uitvoeren ter controle van selecteerbare paarden. Deze
controles zullen enkel plaatsvinden tijdens samenkomsten die georganiseerd worden
door de KBRSF.

Artikel 10.2 – Timing van de staalafnames tijdens competitie
Paarden mogen getest worden op elk moment tijdens de wedstrijd, en dit ook meermaals, en
hangt af van de beslissing van de staalafnemende dierenarts en/of de terreinjury. Het normale
wedstrijdverloop mag hierdoor niet gehinderd worden.
Zo kan bijvoorbeeld een controle
plaatsvinden na de prijsuitreiking en hoeft deze niet aansluitend aan de eigenlijke
wedstrijddeelname te gebeuren.
Artikel 10.3 – Melding van EADCMP staalafname
10.3.1
10.3.2

10.3.3

Eens een paard gekozen werd voor staalafname, moet de verantwoordelijke hierover
ingelicht worden.
Indien een paard vervangen werd door een ander paard voor de prijsuitreiking, dan
moet de verantwoordelijke de official hierover inlichten en ervoor zorgen dat het
deelnemende paard getest wordt.
Vanaf de melding aan de verantwoordelijke tot de staalafname staat het paard onder
supervisie.
Tijdens de staalafname zal de verantwoordelijke, de atleet of begeleider aanwezig zijn.

Artikel 10.4 – Benodigde documenten en medewerking bij staalafnames
10.4.1
10.4.2

De verantwoordelijke of diegene die hem vertegenwoordigt moet de staalafname
bijwonen en blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht over het paard.
De identiteit van het paard moet nagekeken worden op basis van het
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10.4.3

10.4.4

10.4.5

identificatiedocument.
De staalafnemende dierenarts dient alle nodige documenten in te vullen alsook te
ondertekenen. De documenten worden ook door de verantwoordelijke of diens
vertegenwoordiger ondertekend.
Door ondertekening van de documenten:
o Accepteert de verantwoordelijke de geldigheid van het materiaal, en ziet hij af van
elk bezwaar tegen de staalafname.
o Of accepteert hij de staalafname niet, en moet hij schriftelijk de reden meedelen.
Elke weigering om deel te nemen aan de staalafname, de procedure strikt te volgen, of
de documenten te ondertekenen wordt gezien als overtreding van de EADMCR en
wordt onmiddellijk gemeld aan de terreinjury.
Indien de terreinjury het paard
diskwalificeert voor de gehele wedstrijd zal de verantwoordelijke beticht worden van
EADCMR-overtreding.

Artikel 10.5 – Protocol voor bloed- en urinestaalafname
10.5.1

10.5.2
10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.5.6
10.5.7

Enkel officiële FEI-kits mogen gebruikt worden. Er moeten voldoende kits ter beschikking
gesteld worden van de staalafnemende dierenarts en een geschikte locatie moet
voorzien worden.
Enkel goedgekeurde FEI-laboratoria analyseren de stalen.
De staalafname van de geselecteerde paarden is een urineafname indien mogelijk, en
een bloedafname.
De staalafnemende dierenartsen moeten het paard 1 uur de tijd geven om urine te
produceren vanaf het moment dat het paard in de testing box aankomt.
Er wordt een A en B bloedstaal genomen.
Ook het urinestaal wordt verdeeld in een A en B staal.
De stalen worden verzegeld alvorens te worden verzonden naar het labo.

Artikel 10.6 – Transport van de stalen
10.6.1
10.6.2

De staalafnemende dierenarts is verantwoordelijk voor de overbrenging van de stalen
en het op de hoogte brengen van het labo.
De stalen dienen zo snel mogelijk naar het labo verstuurd te worden en in afwachting
daarvan dient de staalafnemende dierenarts de stalen in een beveiligde koelkast te
bewaren.

Artikel 10.7 – Kosten van staalafname
10.7.1
10.7.2

10.7.3
10.7.4

De kosten voor de analyse van het A staal, worden door de opdrachtgever (KBRSF, VLP
of LEWB) gedragen.
De kosten voor de analyse van het B staal, aangevraagd door de verantwoordelijke,
worden door de verantwoordelijke betaald indien de uitkomst dezelfde is als bij het Astaal.
Indien het resultaat verschilt, betalen de KBRSF of de liga’s ook deze analyse.
De disciplinaire commissie factureert de kosten van staalafnames aan de
verantwoordelijke bij positieve dopinggevallen.
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