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1 INLEIDING 
 

Deze informatiemap is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Hippische Sport 

Vereniging (HSV) De Veluwezoom. Hierin is informatie te vinden over onze vereniging, de 

lessen, wedstrijden en daarmee samenhangende afspraken en regels.  

 

We kunnen in de informatiemap natuurlijk niet op alle vragen antwoord geven. Daarom vind je 

hier ook de namen en emailadressen van de bestuursleden waar je voor aanvullende informatie 

terecht kunt en verwijzingen naar de sites van HSV De Veluwezoom en bijvoorbeeld de KNHS 

voor meer gedetailleerde informatie. 

 

De officiële regels van de vereniging zijn vastgelegd in de Statuten van HSV De Veluwezoom en 

het Algemeen Reglement. Het Algemeen Reglement is beschikbaar op onze site, 

www.develuwezoom.nl.  

 

  

http://www.develuwezoom.nl/
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2 DE VERENIGING 
 

Hippische Sport Vereniging (HSV) De Veluwezoom is een ruitervereniging voor zowel paarden 

als pony’s. De vereniging heeft een clubterrein aan de Prof. Weberlaan in Eerbeek en heeft 

ongeveer 90 leden: ponyleden, paardenleden en enkele niet-rijdende en ereleden.  

 

2.1 De lessen 
Bij De Veluwezoom kun je lessen volgen in dressuur en springen. Leden mogen voor het 

contributiebedrag één keer per week deelnemen aan een dressuurles en kunnen daarnaast één 

keer per week een springles volgen. De lessen worden door het bestuur in overleg met de 

instructie ingedeeld naar niveau en zijn onderverdeeld in pony- en paardenlessen. Al onze 

lessen worden gegeven door gediplomeerde instructeurs. De lestijden worden vastgesteld door 

het bestuur. 

 

In de zomermaanden vinden de lessen plaats op het clubterrein aan de Prof. Weberlaan in 

Eerbeek, met uitzondering van de beginnersgroep bij de pony’s, die bij Stal Te Bokkel rijdt. In de 

winter maken we voor alle groepen gebruik van de binnenbak van Stal Te Bokkel. 

 

Als je overweegt om lid te worden van onze vereniging, mag je twee keer proefrijden in de 

lessen. Dat kunnen twee dressuurlessen zijn, maar bijvoorbeeld ook één dressuurles en één 

springles. De instructie en degene die de lesindeling verzorgt (zie daarvoor het overzicht 

bestuursleden) bepalen wat er mogelijk is.  

 

2.2 Verenigingsactiviteiten 
Jaarlijks organiseren we in juni op ons clubterrein de Eerbeekse Paarden- en Ponydagen, een 

concours voor paarden en pony’s, waarbij (selectie)wedstrijden worden gereden in dressuur en 

springen. 

 

Natuurlijk staat de ruitersport binnen onze vereniging centraal. Daarnaast vinden we het 

belangrijk om ook een aantal andere verenigingsactiviteiten te organiseren om daarmee als 

vereniging en leden gezamenlijk op te trekken. Dat kunnen activiteiten zijn mét, maar ook 

zonder pony of paard. We noemen een aantal voorbeelden.  

 

Onderlinge wedstrijden 

Jaarlijks worden er twee onderlinge wedstrijden georganiseerd, op basis waarvan de 

clubkampioenen voor dressuur en springen worden bepaald. Alle leden kunnen meedoen en 

iedereen rijdt op zijn eigen niveau. Dat maakt het juist ook voor leden die (nog) geen wedstrijden 

rijden, leuk om mee te doen. 
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Deelname aan afdelingsdressuur 

Naast deelname aan de individuele wedstrijden proberen we als vereniging in het buitenseizoen 

ook een paarden- en/of ponyviertal of –zestal te vormen, om daarmee deel te nemen aan de 

regionale kampioenschappen. Het is leuk om als vereniging samen een goede sportieve 

prestatie neer te zetten, maar daarnaast levert het ook veel onderlinge gezelligheid en 

betrokkenheid. 

 
De Paasrit 

Jaarlijks organiseert De Veluwezoom op 2e paasdag een buitenrit voor leden. We maken in 

groepen een buitenrit en hebben een gezamenlijke pauzeplaats in het bos. 

 

Het jaarlijkse ruiterkamp 

Eén van de hoogtepunten in het jaar vormt het ruiterkamp. Het kamp vindt plaats aan het begin 

van de zomervakantie van vrijdag tot dinsdag. Tijdens het kamp wordt er natuurlijk dagelijks 

paard gereden, maar staan daarnaast ook veel andere (buiten)activiteiten op het programma. 

Denk aan een spooktocht, een zeskamp, samen zwemmen en natuurlijk een bonte avond!  

 

2.3 KNHS 
De Veluwezoom is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie 

(KNHS). Per provincie zijn de leden van de KNHS ondergebracht in regio’s. HSV De 

Veluwezoom hoort tot de Regio Gelderland, die verder is onderverdeeld in Kringen. Wij vallen 

binnen de Kring Berkel-IJssel.  

 

Als je lid wordt van De Veluwezoom, wordt je automatisch ook lid van de KNHS. Dat geeft de 

mogelijkheid om een startpas aan te vragen, zodat je officiële wedstrijden kunt rijden. Het rijden 

van wedstrijden is niet verplicht. Een deel van onze leden rijdt recreatief en een ander deel heeft 

een startpas en doet actief mee aan wedstrijden.  
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3 LIDMAATSCHAP 
 

3.1 Contributie 
Leden van De Veluwezoom betalen een vast contributiebedrag per jaar, dat jaarlijks tijdens de 

Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Het contributiebedrag is exclusief de huur van 

de binnenbak in het winterseizoen, zie hieronder. 

 

Naast de contributie van de vereniging, betaalt ieder lid ook voor het lidmaatschap van de 

KNHS. Eerste gezinsleden ontvangen daarnaast gekoppeld aan hun KNHS lidmaatschap, het 

kwartaalblad Paard & Sport. De kosten voor het lidmaatschap van de KNHS worden bepaald 

door de KNHS, maar worden via de KNHS-verenigingen bij de leden geïnd. Dat betekent dat je 

als lid van De Veluwezoom via ons ook de KNHS afdracht in rekening gebracht krijgt. Deze 

kosten draagt De Veluwezoom af aan de KNHS.  

 

Voor het vaste verenigingscontributiebedrag kan per week één dressuurles en één springles 

worden gevolgd. In de winter komen daar de kosten voor het huren van de binnenbak bij. Dit 

bedrag is afhankelijk van het aantal deelnemers in de binnenlessen en kan daarom per jaar wat 

verschillen. Actuele bedragen vind je op de site van De Veluwezoom, www.develuwezoom.nl.   

 

Deelname aan veel van de verenigingsactiviteiten, zoals de onderlinge wedstrijden en de 

paasrit, is voor leden van De Veluwezoom gratis. Daarnaast zijn er activiteiten waarvoor je je 

kunt inschrijven en waarvoor de kosten worden omgeslagen naar het aantal deelnemende 

personen.  

 

3.2 Soorten lidmaatschappen 
Bij De Veluwezoom kennen we de volgende lidmaatschappen: 

– Rijdende leden, onderverdeeld in: 

o Lessende leden > dat zijn de leden die de dressuur en/of springlessen volgen 

o Niet-lessende leden > dat zijn leden, die wel rijden, in sommige gevallen ook 

wedstrijden, maar die geen lessen hebben bij De Veluwezoom 

o Extra-lessende leden  

– Niet-rijdende leden 

 

Niet-rijdende leden zijn wel lid van de vereniging maar rijden niet zelf (meer) bij de vereniging. 

Voor het aanvragen van een startpas bij de KNHS moet je rijdend lid zijn. 

 

Niet-lessende leden kunnen wel gebruik maken van het terrein van De Veluwezoom en allerlei 

verenigingsactiviteiten en hebben dezelfde rechten en plichten als andere Veluwezoomleden. 

Het enige verschil met de lessende leden, is dat niet-lessende leden geen lessen volgen. Zie 

ook de afspraken/regels voor ruiters verder op in deze informatiemap. 

 

Extra-lessende leden volgen (bijvoorbeeld met een ander paard) een extra dressuur en/of 

springles bij de vereniging. Per jaar betaal je voor een extra les in één discipline (dus dressuur 

of springen) 50% van de contributiekosten.  

http://www.develuwezoom.nl/
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3.3 Lid worden 
Lid worden kan door het aanmeldformulier van De Veluwezoom in te vullen en ondertekend op 

te sturen naar de secretaris van de vereniging. Zie het overzicht van het bestuur voor de 

adresgegevens. Het aanmeldformulier kun je vinden op de website en is ook op te vragen via de 

secretaris. Lidmaatschappen worden aangegaan voor onbepaalde tijd, met jaarlijks de 

mogelijkheid om deze voor het einde van het verenigingsjaar (zie hieronder) op te zeggen.  

 

Bij nieuwe lidmaatschappen die ingaan vóór 1 juli, is met ingang van het eerste 

lidmaatschapsjaar de volledige jaarcontributie verschuldigd. Wanneer het nieuwe lidmaatschap 

ingaat op of na 1 juli, wordt de contributie voor het eerste jaar doorberekend naar rato van het 

aantal maanden lidmaatschap in dat jaar.  

 

3.4 Beëindiging en omzetting van lidmaatschappen 

Het verenigingsjaar van De Veluwezoom loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wanneer 

het lidmaatschap per januari van het volgende jaar moet worden beëindigd, dient er vóór 1 

november van het lopende jaar schriftelijk of per e-mail te worden opgezegd bij het bestuur (de 

ledenadministratie).  

 

Bij opzegging van het lidmaatschap na 1 november, maar voor 1 januari blijft het lidmaatschap 

van de KNHS volledig verschuldigd; voor wat betreft de contributie van de vereniging, zal deze 

worden omgezet naar dit van een niet-rijdend lid. Omzettingen van lidmaatschappen, 

bijvoorbeeld van lessend naar niet-lessend lid of van rijdend naar niet-rijdend lid, dienen voor 1 

januari plaats te vinden. De eventueel betaalde kosten voor huur van de binnenbak gedurende 

het indoorseizoen zullen niet worden gerestitueerd. 
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4 REGELS EN AFSPRAKEN VOOR JOU EN JE PAARD 
 

4.1 Inenting influenza 
Voordat je met je paard of pony op les mag komen moet deze zijn geënt tegen influenza. Na de 

eerste enting moet binnen 6 weken een herhalingsenting worden gegeven, daarna minimaal 1x 

per jaar. Als je paard of pony niet gevaccineerd is, mag je niet deelnemen aan de lessen of aan 

wedstrijden.  

 

4.2 Veiligheidsregels 
Om de paardensport veilig te beoefenen hebben we huis- en rijbaanregels opgesteld. Deze vind 

je als bijlage bij deze informatiemap. Eén van de belangrijkste regels is, dat het verplicht is om 

tijdens de lessen en andere activiteiten te paard (zoals het rijden op het clubterrein, inrijden, 

buitenritten en onderlinge wedstrijden) verplicht is om een goede cap te dragen, die voldoet aan 

de Europese normen.  

 

4.3 Ponymeten  
Voor alle pony’s geldt dat, als je op wedstrijd wilt starten, de pony in ieder geval tot en met het 

achtste jaar jaarlijks gemeten moet worden. De Veluwezoom verzorgt jaarlijks eind januari het 

ponymeten. De meting wordt uitgevoerd door een erkende KNHS-ponymeter. De meetgegevens 

worden door de ponymeter in het paspoort van de pony bijgeschreven. Iedere ruiter is zelf 

verplicht de meetgegevens door te geven aan de KNHS. Dat is belangrijk, omdat de 

meetgegevens bepalend zijn voor de categorie waarin je mag starten. Je kunt de gegevens 

doorgeven aan de KNHS door een kopie van het paspoort en een begeleidende briefje/mail te 

sturen naar servicedesk@knhs.nl 

 

4.4 Afzeggen van de lessen 
Ieder jaar wordt er voorafgaand aan het binnen- en buitenseizoen door het bestuur in 

samenspraak met de instructie een lesindeling gemaakt. We proberen evenwichtige groepen 

samen te stellen, zowel qua rijniveau als het aantal ruiters in de lessen. Op die manier zorgen 

we ervoor dat iedereen in een groep rijdt waarin hij/zij het best past en worden daarnaast de 

lessen zo efficiënt mogelijk ingedeeld.  

 

Mocht je in een incidenteel geval de les niet bij kunnen wonen dan verwacht de vereniging dat je 

je tijdig (minimaal 24 uur voor de les) afmeldt. Op die manier kunnen we – als er meer afzeggers 

zijn - kijken of er wellicht lessen samengevoegd kunnen worden. Op die manier voorkomen we 

dat de instructie voor niets komt of aan slechts een beperkt aantal leden les moet geven. 

Daarnaast zorgen we er zo samen voor dat we geen onnodige instructiekosten maken.  

 

Per les wordt er vanuit de vereniging een Whats app groep aangemaakt, waarin je je af kunt 

melden wanneer je een keer niet kunt deelnemen aan de les. Via deze app informeren we je ook 

over eventuele wijzigingen in lestijden. In het buitenseizoen kan het natuurlijk voorkomen dat in 

verband met de weers- en/of terreinomstandigheden lessen niet door kunnen gaan.  

 

  

mailto:servicedesk@knhs.nl
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4.5 Het clubterrein 
Het terrein van de club is voor alle leden vrij toegankelijk. Als je regelmatig gebruik maakt van 

het clubterrein, kun je bij het secretariaat van De Veluwezoom een sleutel aanvragen.  

 

Het clubterrein mag alleen door rijdende ruiters van De Veluwezoom worden gebruikt om te 

rijden. Dat betekent, dat het terrein niet gebruikt mag worden door ruiters die geen rijdend lid 

van De Veluwezoom zijn, uiteraard uitgezonderd evenementen zoals het concours en andere 

wedstrijden. 

 

Voor de ponyruiters geldt dat als je wilt rijden (dressuur/springen) dit altijd onder begeleiding van 

een volwassene moet gebeuren. Voor de ruiters van paarden geldt dat – wanneer men wil 

springen – het verplicht is voor de veiligheid iemand bij zich te hebben die hulp kan bieden waar 

dat nodig is. Van alle leden verwachten we dat het terrein na gebruik netjes wordt achtergelaten 

en het hek wordt afgesloten. Zorg er bijvoorbeeld voor dat springmaterialen niet op de grond 

blijven liggen en dat de lichten uit zijn.  

 

4.6 Binnenbak 
Leden die tijdens het winterseizoen gebruik maken van de indoorlessen en betalen voor de huur 

van de binnenbak, kunnen op zondagmiddag gebruik maken van de binnenbak bij Stal te 

Bokkel, als daarin geen andere activiteiten plaatsvinden.  

 

4.7 Vrijwilligersactiviteiten 

Als vereniging verwachten we een actieve bijdrage van onze leden. Ieder lid is verplicht 

minimaal eenmaal per jaar hulp te bieden bij activiteiten van de vereniging.  

 

  



 

Informatiemap HSV De Veluwezoom – versie 01-2016         Pagina: 10 of 15 

 

 

Informatiemap HSV De Veluwezoom                

 

5 TRADITIES EN GEWOONTEN 
 

Binnen HSV De Veluwezoom zijn in de loop van de jaren enkele tradities en gewoonten 

ontstaan. Om hierover enige duidelijkheid te verschaffen worden de belangrijkste zaken in deze 

informatiemap opgenomen. In de loop van de tijd zal dit overzicht op basis van de actuele 

ontwikkelingen kunnen worden aangevuld en bijgesteld. 

 

5.1 Escorteren 
Bij diverse gelegenheden kan De Veluwezoom in overleg met en/of op verzoek van betrokkenen 

een escorte ten behoeve van haar leden verzorgen. Dit komt in het algemeen voor bij een 

huwelijk of x-jarige bruiloft van één van de leden, het aanbieden van een krentenbrood bij de 

geboorte van een potentieel nieuw lid en het overlijden van (oud-)leden.  

 

Verzoeken tot het escorteren kunnen door betrokkenen aan het bestuur gericht worden. Het 

initiatief kan daarnaast ook van het bestuur uitgaan. Afspraken rondom de escorte worden per 

situatie gemaakt en door het bestuur gecoördineerd. In het algemeen geldt dat bij escortes 

gereden wordt in het verenigingstenue.  

 

5.2 Het verenigingstenue 
Bij officiële gelegenheden te paard dient het verenigingstenue te worden dragen. Daarnaast 

dient je pony of paard netjes ingevlochten en verzorgd te zijn met onder het zadel een witte 

verenigingssjabrak.  

 

Het verenigingstenue bestaat uit:  

– Een zwarte cap 

– Zwarte rijlaarzen 

– Witte rijbroek 

– Witte handschoenen 

– Wit verenigingssjabrak met het logo van De Veluwezoom 

– Dressuurblouse of dressuurshirt met daarboven een witte plastron (dames) 

– Wit overhemd met een witte stropdas of plastron (heren) 

– Blauw dressuurjasje of een blauwe Veluwezoom bodywarmer   

 

Afhankelijk van de gelegenheid kan in overleg worden besloten, af te wijken van dit tenue.   

 

Voor de verplichtingen en kledingvoorschriften bij wedstrijden verwijzen we naar de KNHS site.   
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6 WEDSTRIJDEN RIJDEN 
 

Alle rijdende leden van De Veluwezoom mogen wanneer zij dat willen, deelnemen aan 

wedstrijden. Als je op wedstrijden wilt starten moet je beschikken over een startpas van de 

KNHS. Onderstaand leggen we kort uit hoe je een startpas kunt aanvragen en hoe het rijden 

van wedstrijden en de beoordeling daarvan in zijn werk gaat. Meer informatie vind je op de site 

van de KNHS, www.knhs.nl. Daarnaast kun je ons wedstrijdsecretariaat bellen of mailen. We 

ondersteunen je graag bij het aanvragen van je startpas en bij vragen over wedstrijden en 

reglementen.  

 

6.1 Het aanvragen van een startpas 
Het aanvragen van een startpas kun je zelf doen via MijnKNHS voor leden. Daarvoor maak je 

eerst een MijnKNHS account aan via de site van de KNHS, www.knhs.nl. Voor het aanmaken 

van een account heb je je relatienummer van de KNHS nodig. Dat heb je gekregen bij 

aanmelding bij de KNHS door De Veluwezoom. Kies op de KNHS site voor Registeren en maak 

je account aan door een accountnaam en wachtwoord te kiezen. Door in te loggen op MijnKNHS 

met je account, kun je onder het kopje ‘paarden’ een startpas aanvragen. Daarvoor heb je (een 

kopie van) het paspoort van je paard nodig, omdat er gevraagd worden naar de gegevens 

(naam, afstamming en chip-/levensnummer) van je paard. Bij een pony moeten ook de 

meetgegevens uit het paspoort worden ingevuld. Zie ook bij ponymeten. 

 

Neem voor hulp of vragen bij het aanvragen van je startpas contact op met het 

wedstrijdsecretariaat.  

 

6.2 Het rijden van wedstrijden 
Als je zover bent dat je in overleg met de instructie wedstrijden kunt gaan rijden, begin je in de 

Beginnersklasse (klasse B) in de dressuur. Per klasse is er een aantal proeven, die afhankelijk 

van de maand in het jaar worden gereden op de wedstrijden. Je vindt de proeven en overige 

informatie in het proevenboekje, dat je kunt kopen bij ruitersportzaken. Daarnaast vind je veel 

van de proeven en overige wedstrijdinformatie en –regels ook op het wedstrijdplatform, 

www.wedstrijdplatform.nl.  

 

Via het wedstrijdplatform worden ook de wedstrijden bekend gemaakt. Met ‘lijsten zoeken’ kun je 

geschikte wedstrijden (passend bij jouw categorie en klasse) selecteren en kun je je aanmelden 

bij de vereniging die de wedstrijd organiseert. Als je net begint is het handig een B groen 

wedstrijd te rijden. Dat kan zonder startpas en zo kun je eens proberen hoe het gaat. Als je wilt 

weten hoe het er aan toe gaat bij een wedstrijd, is het ook goed om mee te doen met de 

Onderlinge Wedstrijden van de vereniging. Zo kun je alvast een beetje oefenen. Hieronder 

geven we je alvast wat informatie. 

 

  

http://www.knhs.nl/
http://www.knhs.nl/
http://www.wedstrijdplatform.nl/
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Op de wedstrijd neem je iemand mee die je dressuurproef kan voorlezen. Het is handig dat 

natuurlijk van te voren alvast eens te oefenen. Tijdens de wedstrijd wordt de dressuurproef 

beoordeeld door een jury. De proef is opgedeeld in een aantal onderdelen. Van de jury krijg je 

per onderdeel een cijfer. De jury vermeldt het cijfer en eventuele opmerkingen/verbeterpunten 

per onderdeel op een formulier (het wedstrijdprotocol), dat je na afloop van de wedstrijd bij de 

wedstrijdorganisatie kunt ophalen.  

Als je gemiddeld een 6 of meer haalt (totaal 180 punten of meer) dan heb je een winstpunt. Bij 

10 winstpunten of meer mag je promoveren naar de volgende klasse. Dat hoeft niet. Heb je 30 

winstpunten dan moet je over naar de volgende klasse. Na de klasse B, komen de klasse L1 

(licht), L2, M1, M2, Z1 enz. Je kunt dus voorlopig nog wel even vooruit.  

 

Als je 1 winstpunt hebt behaald in de dressuur, dan mag je als je dat wilt, ook springwedstrijden 

gaan rijden. Ook bij het springen moet je tenminste 10 winstpunten halen om naar de volgende 

klasse te promoveren. Bij het springen wordt er beoordeeld op het aantal springfouten en de 

stijlpunten.  

 

Je punten worden overigens door de vereniging die de wedstrijd organiseert, doorgegeven aan 

de KNHS. Via MijnKNHS kun je zien hoeveel winstpunten je hebt behaald.  

 

6.3 Op de hoogte blijven van regels en wedstrijdreglementen  
De KNHS site bevat informatie over regels en wedstrijdreglementen en geeft informatie over 

wijzigingen daarin. Handig is het om je te abonneren op de nieuwsbriefservice van de KNHS. 

Via MijnKNHS kun je aangeven welke nieuwsbrieven (bijvoorbeeld dressuur of springen) wilt 

ontvangen via de mail. Je blijft daarmee op de hoogte van bijzonderheden en ontwikkelingen in 

jouw discipline(s). Daarnaast komen er natuurlijk in de ledenvergadering van De Veluwezoom 

ook wetenswaardigheden aan de orde. Wil je meer weten over verschillende regels, raadpleeg 

dan ons wedstrijdsecretariaat. Voor gegevens, zie het bestuursoverzicht in deze informatiemap. 

 

6.4 Controles op wedstrijddocumenten 
Tijdens wedstrijden wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van de benodigde 

wedstrijddocumenten (waaronder startpas en paardenpaspoort) en of de gevraagde gegevens 

hierin zijn geregistreerd volgens de bepalingen van het Algemeen Wedstrijdreglement. Op je 

startpas moeten je persoons- en combinatiegegevens juist zijn vermeld. Voor je 

paardenpaspoort geldt dat de kentekenen van het paard, de transpondergegevens, 

vaccinatiegegevens, de medische handelingen en de meethistorie bij pony’s juist en volledig 

moeten zijn vermeld. Zie ook de artikelen 47 (controle op wedstrijddocumenten) en artikel 30 

(meting pony’s t.b.v. deelname aan KNHS-wedstrijden) in het Algemeen Wedstrijdreglement van 

de KNHS, dat op de site van de KNHS te vinden is.  
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Een deelnemer is ervoor verantwoordelijk dat aan deze bepalingen wordt voldaan. Wanneer 

afwijkingen worden geconstateerd, kan de official niet anders dan de maatregelen nemen en 

een rapport hierover uitbrengen. In de meeste gevallen betekent dit dat de combinatie wordt 

gediskwalificeerd van (verdere) deelname. Door de KNHS wordt naderhand een administratieve 

maatregel genomen, zoals bepaald in het Algemeen Wedstrijdreglement. 

 

6.5 Dopingcontrole 
Wanneer je met je paard of pony deelneemt aan een wedstrijd die onder de vlag van de KNHS 

of de FEI wordt gehouden, bestaat de kans dat je te maken krijgt met een dopingcontrole. Dat 

staat beschreven in de reglementen. Een dopingcontrole wordt uitgevoerd door hiertoe 

bevoegde dierenartsen. Zij staan geregistreerd als officials in dienst van de KNHS of de FEI. 

Deze controle wordt uitgevoerd om na te gaan of een paard behandeld is met een medicijn of 

andere stof, die volgens de reglementen verboden is omdat hierdoor de prestaties van het paard 

worden beïnvloed. 

 

Wanneer de eigenaar weigert zijn paard te laten controleren, dan staat dat gelijk aan een 

positieve dopingcontrole. Hierdoor kan gedurende 2 jaar niet deelgenomen worden aan 

wedstrijden. Meestal worden stoffen aan paarden toegediend zonder dat men zich beseft dat ze 

bij dopingcontrole een positieve uitslag kunnen geven. Ook paarden die behandeld zijn vanwege 

koliek zouden zeker een week niet naar een wedstrijd moeten gaan.  Denk dus na voordat je 

iets aan je paard geeft of op hem smeert. Zelfs oogzalven kunnen positieve uitslagen geven.  

Bel bij twijfel de dierenarts; hij moet weten wat wel en niet kan. 

 

Waar bestaat zo’n dopingcontrole uit? 

Nadat het paard klaar is met de wedstrijd en de ring uit komt, wordt de ruiter aangehouden door 

de dierenarts en in kennis gesteld van de controle. Het paard mag even uitgestapt worden, het 

zadel en hoofdstel worden afgedaan en een deken wordt opgelegd. De dopingdierenarts blijft 

hierbij.  Is het paard klaar dan gaat hij met ruiter, groom of eigenaar mee naar de dopingbox. 

Een schone box in een rustige omgeving. De dierenarts laat de verzegelde testkit zien en legt uit 

wat er gaat gebeuren.  

 

Allereerst wordt de chip van het paard uitgelezen om te controleren of het juiste paard wordt 

nagekeken.  De dierenarts haalt uit de kit plastic handschoenen en maakt het 

urineopvangsysteem klaar. Nu gaat het paard de dopingbox in en hoopt de dierenarts dat hij 

snel plast. Is dit binnen een half uur tot drie kwartier niet het geval dan wordt het paard bloed 

afgenomen.  Zonder urine 6 buizen, met urine 4 buizen. Er wordt dus altijd bloed getapt. Alles 

wordt verzegeld en weer in de kit gestopt en in een koeling gelegd. De volgende dag stuurt de 

dierenarts de pakketjes naar het onderzoekslaboratorium in Engeland en na 6 weken is de 

uitslag bekend en te vinden op de site van de KNHS of FEI. In het paspoort wordt een 

aantekening gemaakt van de controle. 

 

Meestal wordt een willekeurig paard aangewezen. Soms maakt de jury uit wie gecontroleerd 

moet worden of wordt van te voren vastgesteld dat bijvoorbeeld alle nummers 1 of 2 of 10 

gecontroleerd moeten worden.  
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Ieder lid van de KNHS of FEI betaalt via zijn lidmaatschap mee aan het bekostigen van de 

dopingcontrole. Wanneer je wordt aangewezen voor de dopingcontrole, werk dan mee. Het is 

jammer dat de controle nodig is, maar we willen toch allemaal een schone paardensport? En dat 

allemaal in het belang van het paard. 
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7 MEER INFORMATIE 
 

Meer informatie over De Veluwezoom vind je op de website: www.develuwezoom.nl en op 

Facebook. Daarop staat algemene informatie over de vereniging, maar vind je bijvoorbeeld ook 

regelmatig foto’s en nieuwsberichten.  

 

7.1 Bestuur en aanspreekpunten voor commissies 
Op de website vind je onder ‘contact’ de namen, telefoonnummers en mailadressen van de 

bestuursleden en commissies. Bij hen kun je terecht met specifieke vragen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

– Algemeen Reglement HSV De Veluwezoom 

– Huis- en rijbaanregels 

 

http://www.develuwezoom.nl/

