Controle wedstrijddocumenten
Als je aan wedstrijden deelneemt, kan een controle op 'wedstrijddocumenten' door een jurylid, een
Federatievertegenwoordiger of een I&Rcontroleur plaatsvinden. Eén van de documenten die ze kunnen controleren
is je paardenpaspoort.
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.

Controle van wedstrijddocumenten
Tijdens wedstrijden wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van de benodigde wedstrijddocumenten en of de
gevraagde gegevens hierin zijn geregistreerd volgens de reglementaire bepalingen (artikel 47 van het Algemeen
Wedstrijdreglement). Een deelnemer is ervoor verantwoordelijk dat aan deze bepalingen wordt voldaan. Wanneer
afwijkingen worden geconstateerd, moet een official (Federatievertegenwoordiger, I&R-controleur of jurylid) de
maatregel nemen zoals dit artikel eveneens bepaalt. In de meeste gevallen betekent dit dat de combinatie wordt
uitgesloten van (verdere) deelname.

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.
Voor paarden/pony’s in Nederland waarbij een paspoort hoort dat is uitgeven door een buitenlandse organisatie geldt
de chipverplichting ook (evenals de wijze waarop het transpondernummer moet zijn geregistreerd), tenzij het
paard/pony korter dan 6 maanden in Nederland verblijft. Als een paard/pony korter dan zes maanden in Nederland is,
geldt de chipverplichting niet, de verplichting van het paspoort wel.

Het transpondernummer is in het paspoort geprint, het transpondernummer hoeft niet te zijn afgestempeld.

Het transpondernummer is in het paspoort geplakt met een sticker waarop het transpondernummer is vermeld. De
sticker met het transpondernummer moet door de paspoortuitgevende instantie zijn afgestempeld.

Vaccinatiegegevens
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.
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 niet aan wedstrijden worden deelgenomen.
Vervolgens moet jaarlijks (niet later dan 12 maanden na de vorige enting) de vervolgenting zijn gegeven. Voorbeeld:
geënt op 4 maart 2006. Dan dient de vervolgenting voor of uiterlijk op 4 maart 2007 te zijn gegeven. Dit is van
toepassing op alle entingen in het paspoort.
Een vaccinatie dient minimaal zes dagen voor de (eerste) wedstrijd(dag) te zijn toegediend.
Vermeldingen van vaccinaties zijn pas geldig als deze zijn voorzien van de entingdatum met handtekening en
(praktijk)stempel van de dierenarts.
Wanneer de basisenting en de vervolgentingen vroeger in een afzonderlijk vaccinatieboekje zijn vastgelegd, moet de

dierenarts de volgende tekst in het Paardenpaspoort opnemen: "The vaccination history of this horse/pony is correct.
Last vaccination on: DATUM". In het paspoort van paarden of pony’s die uitsluitend tijdens KNHSwedstrijden worden
uitgebracht volstaat de regel in het Nederlands ook. De Engelse of Nederlandse regel moet wel zijn afgetekend en
afgestempeld door de dierenarts.
Per 1 april 2007 dient de sticker met het batchnummer van de entstof (van de vaccinatie) in het paspoort te zijn
geplakt door de dierenarts. Vaccinaties die op of na 1 april 2007 zijn gegeven moeten dus zijn voorzien van deze
sticker, voor vaccinaties die voor 1 april 2007 zijn gegeven geldt dit niet.
Voorbeeld de bedoelde stickers (batchcode)

Meetgegevens bij pony’s
In het Paardenpaspoort van een pony moet een geldig overzicht van de metingen (conform artikel 30, 32 en 47 van
het Algemeen Wedstrijdreglement) zijn opgenomen. Pony's moeten tot en met de leeftijd van acht jaar jaarlijks tussen
1 januari en 1 april gemeten worden door een KNHS-ponymeter. De ponymeter registreert de meetgegevens in het
Paardenpaspoort. Pony's, die niet op de leeftijd van acht jaar gemeten zijn en later (weer) in de sport uitgebracht
worden, moeten alsnog gemeten worden alvorens aan wedstrijden kan worden deelgenomen. Lees hier meer over
ponymetingen.

Mennen (samengesteld)
Wanneer wordt deelgenomen aan (samengestelde) menwedstrijden met een pony met een schofthoogte van 145,1
centimeter tot en met 156,9 centimeter, geldt dat de meethistorie moet zijn opgenomen in het Paardenpaspoort,
zoals omschreven onder punt 3. Voor pony's die 145 cm of kleiner zijn, is dit niet van toepassing.

Kentekenen
De beschrijving van de uiterlijke kenmerken, aftekeningen en/of bijzonderheden van een paard of pony moeten in het
paspoort zijn geregistreerd.

Tot slot: regels op KNHS wedstrijden
Alle reglementaire bepalingen vind je in het Algemeen Wedstrijdreglement en in de disciplinereglementen. Een
deelnemer is verantwoordelijk voor het kunnen overhandigen van de benodigde wedstrijddocumenten met daarin de
gevraagde gegevens, geregistreerd volgens de wettelijke én reglementaire bepalingen wanneer wordt deelgenomen
aan KNHS-wedstrijden. Wanneer dit bij controle niet in orde wordt bevonden, moet een official je - in bijna alle
gevallen - uitsluiten van (verdere) deelname. Hierop mag door een official geen uitzonderingen worden gemaakt. 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. Neem, als je vragen hebt – natuurlijk voor je gaat deelnemen aan wedstrijden – contact op met de KNHS
om problemen te voorkomen.
Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Deze toelichting is geen vervanging van de reglementaire
bepalingen. Raadpleeg daarom altijd het geldende reglement.

EXTRA INFORMATIE
Wijzigingen in een paspoort
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). Voor FEI- en
buitenlandse paspoorten gelden andere richtlijnen, neem hiervoor contact op met de KNHS, afdeling I&R: 0577 - 40
83 00.
In één keer een Paardenpaspoort en een startpas aanvragen?
Dat kan! Wanneer je paard of pony niet is geregistreerd bij een stamboek, kun je het Paardenpaspoort en eventueel
direct een startpas aanvragen bij de KNHS. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling I&R: 057740 83 00. Algemene informatie over Paardenpaspoorten vind je op
www.nl-paardenpaspoort.nl.
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