
   

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Instructies Veterinaire Keuring 
 
 

Eventingwedstrijden 
(versie 2018) 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De veterinaire keuring bij eventingwedstrijden heeft tot doel de bescherming van het paard/de pony tegen 
onoordeelkundig gebruik en tegen deelname aan een wedstrijd wanneer, gezien de conditie, 
respectievelijk de gezondheidstoestand van het paard, voor het dier een beschadigende, ziekmakende 
respectievelijk ziekte verergerende of verminkend effect zou kunnen betekenen. 
 
Kortom, de wedstrijddierenarts stelt vast of het paard “FIT TO COMPETE” is.  
 
Tegen het oordeel van de wedstrijddierenarts is geen protest mogelijk. 
 

Koninklijke Nederlandse 
Hippische Sportfederatie 
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Eventing Reglement 

In het eventingreglement is in artikel 327 het volgende opgenomen over de veterinaire keuring: 

Artikel 327 – Veterinaire keuring 

1. De eerste keuring voor de cross-country vindt plaats tussen het verlaten van de springring en het ingaan van de 

cross-country. De tweede keuring moet plaatsvinden binnen 10 minuten na de finish van de cross-country of zo 

spoedig mogelijk na het tussentijds beëindigen ervan. 

2. De keuringslocatie dient in overleg met de desbetreffende wedstrijddierenarts te worden vastgesteld en moet op een 

voor de deelnemers gemakkelijk te herkennen en te bereiken plaats zijn. De keuring dient bij voorkeur plaats te 

vinden in een afgesloten ruimte met een ingang/uitgang. 

3. Een secretaris van de wedstrijddierenarts beschikt over een startlijst en legt in het veterinair rapport de aantallen 

deelnemers, de aantallen afkeuringen en de redenen voor afkeuring vast.  

4. Wanneer de wedstrijddierenarts of een jurylid gedurende de wedstrijd op één of andere wijze de indruk krijgt, dat een 

paard niet in staat is de wedstrijd voort te zetten, dan dient een herkeuring te volgen. Het desbetreffende paard kan 

pas na een positief advies van de wedstrijddierenarts de wedstrijd voortzetten. 

5. De ruiter is verantwoordelijk voor het correct en op tijd aanbieden van zijn paard voor de keuring.  

6. De keuringen vinden plaats in rust en in beweging aan de hand in stap, kort overgaand in draf. De paarden mogen bij 

de eerste keuring zijn voorzien van het harnachement en beenbeschermers. Bij de tweede keuring dient het paard te 

zijn ontdaan van de beenbeschermers. 

7. Na de eerste keuring wordt beslist: goedkeuren of afkeuren. Alleen paarden, die door de wedstrijddierenarts zijn 

goedgekeurd kunnen in de cross-country starten. Bij de tweede keuring wordt beslist: goedkeuren, afkeuren of een 

herkeuring. 

8. Bij een herkeuring dienen de paarden in de nabijheid van de keuringsplaats te blijven. De herkeuring dient binnen 20 

minuten plaats te vinden. Na deze herkeuring volgt de definitieve beslissing: goedkeuren of afkeuren. Kreupelheid en 

onvoldoende herstel zijn redenen voor afkeuring. Bij afkeuring volgt uitsluiting. 

9. Van de paarden, die uit de wedstrijd worden genomen, wordt door de wedstrijddierenarts een rapport opgemaakt 

waarin de bevindingen, die aanleiding geven tot de beslissing, zijn vermeld. Dit rapport wordt aan de 

Federatievertegenwoordiger overhandigd. De ruiter wordt op de hoogte gesteld van de reden(en), die tot uitsluiting 

heeft (hebben) geleid. 

10. Algemene richtlijnen betreffende de veterinaire keuring: 

a. Wanneer een paard aan de keuring wordt onttrokken volgt diskwalificatie. 

b. Tegen de beslissing van de wedstrijddierenarts is geen beroep mogelijk.  

 

Definities 

Wedstrijddierenarts 

 Onder de wedstrijddierenarts wordt diegene verstaan die belast is met de veterinaire controle van de deelnemende 

paarden/pony’s vóór, tijdens en na de wedstrijd, geheel geconcentreerd op het wedstrijdgebeuren. 

Dienstdoend of behandelend dierenarts 

 Onder de dienstdoende dierenarts wordt diegene verstaan die door het organiserend comité is aangesteld om in 

voorkomende gevallen, ongelukken, ziektes, enz. diergeneeskundige hulp te verlenen. 

 

Algemene richtlijnen betreffende de veterinaire keuring 

 De ruiter is verantwoordelijk voor het op tijd aanbieden van zijn paard voor de keuring. De ruiter hoeft het paard 

echter niet zelf aan te bieden. 

 Wanneer een paard/pony aan de keuring wordt onttrokken volgt diskwalificatie.    

 Wanneer een ruiter of eigenaar op de hoogte is van de aanwezigheid van een bepaalde afwijking bij zijn paard die 

voor de keuringsdierenarts aanleiding zou kunnen zijn het paard niet te laten starten, maar waarbij bij voorgaand 

diergeneeskundig onderzoek is gebleken dat deze afwijking geen afbreuk doet aan de geschiktheid van het paard 

voor de betreffende wedstrijd, dan wordt de ruiter of eigenaar aangeraden het bewijs van een dergelijk onderzoek 

(Sportbrief) bij de keuring te overhandigen. 

 Per wedstrijd moet een wedstrijddierenarts en daarnaast een behandelend dierenarts of een gekwalificeerde 

paarden/pony EHBO’r aanwezig of oproepbaar zijn. In geval van eerste hulp (en alleen dan en niet meer) kan de 

wedstrijddierenarts kort inspringen. 

 

Adviezen aan de Wedstrijddierenarts  

 Stel u op de hoogte van het wedstrijdreglement en de Instructies Veterinaire Keuring 

 Neem tijdig contact op met de wedstrijdorganisatie betreffende de wijze van uitvoering van de keuring (plaats, tijd, 

ruimte, aantal deelnemers, soort wedstrijd, taakverdeling met collega’s, etc.). 

 De keuring dient plaats te vinden op een onverharde, vlakke, stevige bodem, of een bodem identiek aan de 

wedstrijdbodem 

 De keuring dient waarnemend en niet diagnosticerend te zijn (geen buigproeven etc.). 
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 Bij verwondingen niet laten starten wanneer de deelname aan de wedstrijd nadelig is voor genezing van de wond.  

 Bij afkeuring nader diergeneeskundig onderzoek en eventueel behandeling adviseren.  

 Bij twijfel het paard niet accepteren. 

 Ga niet over een genomen beslissing in discussie. 

 Zorg dat de toegevoegde secretaris bij afkeuring van een paard de betreffende gegevens van de  combinatie goed 

noteert. Deze gegevens zijn niet openbaar en moeten naar de KNHS worden verzonden. 

 Houd rekening met het feit dat de stress van een wedstrijd sommige ruiters prikkelbaar maakt. 

 Houd uw mening over bepaalde paarden/pony's voor uzelf tenzij de eigenaar er nadrukkelijk om vraagt. 

 Een belangrijke voorwaarde voor de keuring is dat de paarden onder dezelfde omstandigheden worden gekeurd. 

Een strakke organisatie is daarom noodzakelijk. Het tijdschema dient nauwkeurig in de gaten gehouden te worden. 

 Houd er rekening mee dat sommige paarden met betrekking tot hartslag erg gevoelig kunnen reageren op het 

eerste stethoscoopcontact. 

 

De volgende beoordelingsfactoren dienen bij de keuring van paarden en pony’s bekeken te worden: 

 

Eerste  veterinaire keuring:  Vooraf of meteen na springparcours. 

 Na het springparcours en voor de start van de cross-country. 

 De keuring heeft dan plaats met zadel-hoofdstel-beenbeschermers etc. aan. 

 Controle op hartslag (onregelmatigheden en frequentie). 

 Controle ademhaling (frequentie en type). 

 Visuele inspectie romp, benen, huid, mond en ogen. 

 Algemene indruk (goed / voldoende / slecht) 

 Controle op kreupelheid aan de hand in draf. 

 Na de eerste veterinaire keuring wordt beslist: goedkeuren of afkeuren 

 

Tweede veterinaire keuring: Na de cross-country. 

 Ongeveer 10 minuten na de finish. 

 Het paard dient bij de 2e keuring ontdaan te zijn van peesbeschermers, mede om de kans op (pees)blessures te 

voorkomen.  

 Controle hartslag (onregelmatigheid en frequentie). 

 Controle ademhaling (frequentie en type). 

 Controle op verwondingen of blessures (benen, spoorplaats etc.). 

 Controle kreupelheid, op en neer draven aan de hand. 

 Algemene indruk (goed / voldoende / slecht) 

 Het paard mag bij de 2e keuring zadel-hoofdstel-ophouden. Beenbeschermers moeten echter afgedaan worden! 

 Na de tweede veterinaire keuring wordt beslist: Goedkeuren, afkeuren of een herkeuring. 

 Indien te grote afwijkingen van gemiddelde (hartslag/ademhaling) van de wedstrijd dan herkeuring na exact tien 

minuten, ook bij onregelmatigheid van paard/pony. 

 Indien nog niet genoeg hersteld van afwijkingen of onregelmatigheid tijdens de herkeuring, dan tweede herkeuring 

na opnieuw tien minuten.  

 Indien bij tweede herkeuring (nog onvoldoende herstel van afwijkingen of onregelmatigheid dan directe en 

onherroepelijke uitsluiting.  

 

Redenen voor afkeuring: 

 Duidelijke kreupelheid, ziekte, koorts. 

 Ernstige afwijkingen aan respiratie of circulatie apparaat. 

 Pijn, algemene stijfheid en/ of verwondingen. 

 

Aandachtspunten voor de organisatie: 

1. Duidelijk herkenbaar veterinair arrêt afgezet met band of ander flexibel materiaal. 

2. Zo mogelijk het arrêt op de plattegrond in het programmaboekje opnemen. 

3. Een onderkomen voor veterinair en assistent(e), voorzien van tafel en stoelen, ter bescherming tegen regen en kou. 

4. Een onverharde stevige bodem, of een bodem identiek aan de wedstrijdbodem om de paarden op te laten draven. 

5. Indien mogelijk tussen de springpiste en start van de cross-country in. 

6. De dierenarts dient te beschikken over een volledige lijst van deelnemers ten einde identificatie mogelijk te maken en 

de gegevens bij afkeuring te kunnen noteren. 

7. Er dient een veterinair assistente beschikbaar te zijn, die de deelnemers te woord staat, tijden van controle aan de 

belanghebbende doorgeeft en alle bevindingen van de keuring op de controlestaat invult. 

8. Uniforme controlestaten beschikbaar gesteld door de wedstrijd organisatie (zie bijlage 1). 

9. Er dient op een vaste plaats in de buurt van  de finish water beschikbaar te zijn om de paarden te koelen. 
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BIJLAGE  1. 

Veterinair  Rapport 
 
Datum: ________________________                   Plaats: ____________________________________________________ 

Wedstrijd:           

Adres Organisatie:  

WEDSTRIJD VETERINAIR 

 

Naam:   _____________________________________________________ 

 Adres:         __________________________________________________ 

 Woonplaats: _________________________________________________ 

 Telefoon: 

BEHANDELEND VETERINAIR Naam: 

 Adres:           _________________________________________________ 

 Woonplaats:  _________________________________________________ 

 Telefoon:      __________________________________________________ 

 
 
 

AANTAL DEELNEMERS PAARDEN 
Klasse BB Klasse B Klasse L Klasse  M Klasse  Z 

AANTAL AFKEURINGEN 
VOOR CROSS-COUNTRY 

     

REDEN AFKEURINGEN  
 

   

AANTAL AFKEURINGEN 
NA CROSS-COUNTRY 

     

REDEN AFKEURINGEN      

AANTAL DEELNEMERS PONY 
Klasse BB Klasse B Klasse L Klasse  M Klasse  Z 

AANTAL AFKEURINGEN 
VOOR CROSS-COUNTRY 

     

REDEN AFKEURINGEN 
     

AANTAL AFKEURINGEN 
NA CROSS-COUNTRY 

     

REDEN AFKEURINGEN 
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Afkeuringen specifiek per deelnemer 
 
Datum:     Plaats:      Wedstrijd: 
 

Naam Ruiter Naam Paard Chipnummer Procedure Reden Afkeuring 
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Toelichting 
 
 

Weersomstandigheden: 

Algemene Omstandigheden  

Abnormaliteiten geconstateerd door veterinair:               

Samenwerking Organisatie:   

Overige opmerkingen:   

 
Direct na afloop van de wedstrijd dit rapport + uitslagen  opsturen naar de KNHS, Postbus 3040,  3850 CA  Ermelo. 
Een digitale versie mag aangeleverd worden door deze per email te sturen naar uitslagen@knhs.nl 
 
 
 
 
 
 
Datum:    Naam Veterinair:        Handtekening:  
 
 
 

mailto:uitslagen@knhs.nl

