PAARDENPASPOORT
Om op officiële wedstrijden te mogen starten, heb je de volgende documenten nodig:



Een startpas
Een geldig paardenpaspoort

Deze documenten moeten tijdens een wedstrijd getoond kunnen worden als dat wordt
gevraagd.





Op de startpas staan gegevens van zowel de pony als de ruiter of amazone.
In het paardenpaspoort staat onder andere de naam, het transpondernummer, het
ras, de leeftijd, de kleur, het geslacht, de kentekenen en zo mogelijk de afstamming
van het paard.
In het paardenpaspoort dient een geldig overzicht te zijn geregistreerd van de aan
het paard toegediende vaccinaties, inclusief de verplicht gestelde vaccinaties tegen
influenza.
Alle wijzigingen in een paspoort met uitzondering van vaccinatie - en/of
meetgegevens, kunnen alleen worden gewijzigd door de instantie die het paspoort
heeft uitgegeven (de KNHS of een erkend stamboek).

Controle van wedstrijddocumenten
Als je aan wedstrijden deelneemt, kan een controle op 'wedstrijddocumenten' door een
jurylid, een Federatievertegenwoordiger of een I&R-controleur plaatsvinden.
Eén van de documenten die ze kunnen controleren is je paardenpaspoort.
Tijdens wedstrijden wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van de benodigde
wedstrijddocumenten en of de gevraagde gegevens hierin zijn geregistreerd volgens de
reglementaire bepalingen.
Een deelnemer is ervoor verantwoordelijk dat aan deze bepalingen wordt voldaan.
Wanneer afwijkingen worden geconstateerd, moet een official je - in bijna alle gevallen uitsluiten van (verdere) deelname.
In de meeste gevallen volgt naderhand vanuit de KNHS een administratieve maatregel in de
vorm van een officiële waarschuwing of een administratieve heffing conform de Wedstrijdtarievenlijst.
Het dan alsnog opsturen van de aangepaste gegevens in het paspoort hebben op deze
maatregel geen invloed; immers tijdens de wedstrijd moet het in orde zijn.
De Federatievertegenwoordiger (al dan niet mede op verzoek van de jury) of de I&Rcontroleur vermeldt overtredingen in zijn rapport en registreert hierbij het combinatie- of
spannummer en het persoonsnummer van de desbetreffende deelnemer.
Registratie van transpondernummer
Het transpondernummer kan uitsluitend op twee manieren in een paspoort zijn geregistreerd:
 Het transpondernummer is in het paspoort geprint.
In dit geval hoeft het transpondernummer niet te zijn afgestempeld.
 Een sticker met het transpondernummer is in het paspoort geplakt.
In dit geval moet de sticker met het transpondernummer (over de sticker) zijn
afgestempeld.

Voor paspoorten die zijn uitgegeven door Nederlandse erkende organisaties (de KNHS of
één van de erkende stamboeken) geldt dat de sticker moet zijn afgestempeld door de
organisatie die het paspoort heeft uitgegeven. Dit betekent dat de uitgevende organisatie het
nummer heeft geregistreerd zoals wettelijk is bepaald.

VACCINATIES
In het paspoort moet een geldig overzicht zijn geregistreerd van de aan het paard of de pony
toegediende vaccinaties, inclusief de verplicht gestelde vaccinaties tegen influenza.
Paarden en pony’s die op wedstrijden starten, moeten tegen influenza zijn gevaccineerd.
Deze vaccinatie bestaat uit:








De basisvaccinatie tegen influenza bestaat uit twee inentingen, die minimaal 21 en
maximaal 92 dagen na elkaar moeten zijn toegediend. In de periode tussen deze
twee entingen mag het paard niet op wedstrijden worden uitgebracht.
Een jaarlijkse (vervolg) enting die niet later dan maximaal 12 maanden na de vorige
enting mag zijn toegediend.
Een vaccinatie dient minimaal zes dagen voor de (eerste) wedstrijd(dag) te zijn
toegediend.
Vermeldingen van vaccinaties zijn uitsluitend geldig wanneer deze staan genoteerd in
het paardenpaspoort en ze zijn voorzien van de sticker met het batchnummer van de
entstof, de datum van de enting en de handtekening en het (praktijk)stempel van de
dierenarts, die de vaccinatie heeft toegediend.
Vaccinaties die op of na 1 april 2007 zijn gegeven moeten zijn voorzien van deze
sticker, voor vaccinaties die voor 1 april 2007 zijn gegeven geldt dit niet.
Bij het ontbreken van de enthistorie, of wanneer de laatste influenza enting langer
geleden is dan 14 maanden, wordt een combinatie gediskwalificeerd van )verdere’
deelname of alsnog uit de uitslag verwijderd. In alle andere gevallen van foutieve
enthistorie krijgt de combinatie na de betreffende wedstrijd een startverbod tot de
enting conform het regiment op orde is gebracht, maar mag die dag nog wel gestart
worden. Deze laatste wijziging in het Algemeen Wedstrijdreglement gaat in per 1 juli
2016

PONYMETING
In het paardenpaspoort van een pony moet een geldig overzicht van de meethistorie zijn
opgenomen. De ponymeter registreert deze meetgegevens in het paardenpaspoort.
Deze meethistorie is verplicht!





Alle pony's moeten voor ze in de sport worden uitgebracht zijn gemeten.
Iedere pony moet in ieder geval t/m het 8ste levensjaar jaarlijks
(tussen 1 januari en 1 april ) worden gemeten door een professionele KNHS
ponymeter.
Pony’s die niet tot hun 8e jaar zijn gemeten en later (weer) in de sport uitgebracht
worden, moeten alsnog gemeten worden alvorens aan wedstrijden kan worden
deelgenomen.
Het resultaat van deze meting wordt als definitieve meting in het paardenpaspoort
geregistreerd.




Wanneer een pony niet binnen die periode gemeten kan worden (bijvoorbeeld door
aankoop van de pony in mei) moet de pony voor de eerste start worden gemeten.
Via ‘mijn KNHS’ kan je een ponymeter bij jou in de buurt vinden.

Stokmaat
De stokmaat is de hoogte van een vierkant staand paard of een pony zonder hoefijzers,
gemeten van het hoogste punt van de schoft tot aan de grond.
Deze stokmaat van een pony bepaalt in welke categorie de pony ten behoeve van de KNHSsport wordt ingedeeld. De KNHS kent vijf categorieën:
Categorie A: stokmaat tot 117 cm
Categorie B: stokmaat van 117 cm tot en met 126,9 cm
Categorie C: stokmaat van 127 cm tot en met 136,9 cm
Categorie D: stokmaat van 137 cm tot en met 148,0 cm
Categorie E: stokmaat van 148,1 cm tot en met 156,9 cm
Bij pony’s, die zijn beslagen, wordt na de meting door de KNHS-ponymeter één centimeter
afgetrokken van de gemeten hoogte.
Wijzigingen voorbehouden.
Alle voorschriften staan beschreven in het Algemene wedstrijdreglement en/of het
betreffende Wedstrijdreglement dressuur of - springen of zie www.knhs.nl.
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