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S In deze rubriek worden vragen en brieven van 
KNHS-leden beantwoord. Heb jij ook een vraag over 
de reglementen, KNHS-wedstrijden of het welzijn 
van je paard? Stuur deze dan naar de redactie via 
paardensport@sanomamedia.nl. 

u 
https://twitter.com/KNHSNederland 
 We heben al meer dan 10.000 volgers. 

Volg jij ons ook?

1. dreSSuurKleding
Ik zie op dressuurwedstrijden geregeld ruiters 

met verschillende kleuren rijjasjes rijden, terwijl 

vroeger zwart en donkergrijs de gangbare 

 kleuren waren. Wat is er allemaal toegestaan 

voor dressuurkleding op een wedstrijd en waar 

moet een rijjasje aan voldoen?

P. BaKKer Per e-mail

antwoord:
De voorschriften voor dressuurkleding op een 

wedstrijd zijn te vinden in het Disciplineregle

ment Dressuur. Begin dit jaar zijn enkele wijzi

gingen doorgevoerd in de kledingvoorschriften 

voor een dressuurwedstrijd. In het Dressuur

reglement is nu opgenomen dat deelnemers 

tijdens de proef dienen te verschijnen in een 

rijjas van het type colbert (met rits en/of kno

pen). Onder de rijjas moet een overhemd, dres

suurblouse of shirt worden gedragen voorzien 

van lange of korte mouwen en een hoge boord 

of kol. Voor de rijbroek (inclusief zitvlak) zijn de 

kleuren wit, beige en geel toegestaan. en kleding te veel afleidt van het geheel. Als 

dit wel het geval is, zou het invloed kunnen 

hebben op de beoordeling van de jury. 

arjeN CoPPoolSe,  
KNHS SPortoNtWiKKeliNg

4. medicijn KolieK  

In Paard&Sport augustus las ik een artikel over 

doping en ongeoorloofde medicatie. Hierin 

staat dat als een sportpaard een koliekaanval 

krijgt, je bij de dierenarts kenbaar kunt maken 

dat het paard aankomend weekend wedstrijd 

heeft. Vervolgens kan de dierenarts er in 

 overleg met jou voor kiezen om in plaats van 

een pijnstiller (wachttijd 410 dagen) en een 

darm ontspanner (wachttijd 12 dagen) alleen 

een darmontspanner te geven. Ik vind dit het 

verkeerde voorbeeld geven. Misschien heb ik 

het verkeerd opgevat, maar hier maak ik uit op 

dat het belang van een wedstrijd boven het 

welzijn van het paard wordt gesteld. Dat mag 

in mijn ogen nooit gebeuren. 

leNtHe SCHutteN Per e-mail 

 
antwoord: 
Fijn dat je je even meldt. Er is inderdaad sprake 

van een misverstand. Natuurlijk staat het welzijn 

van het paard altijd voorop. Dat staat buiten 

 discussie. Als eerste wil ik het mis verstand over 

de koliekbehandeling ophelderen. Het meren

deel van de koliekgevallen bij paarden is het 

gevolg van kramp. De dierenarts stelt deze 

waarschijnlijkheidsdiagnose na een zorgvuldig 

klinisch onderzoek. We praten hier dus niet over 

paarden met andere oorzaken van koliek (in de 

praktijk minder dan 510%) die veel meer 

behandeling of zelfs een operatie nodig hebben. 

Krampkoliek kan soms alleen al worden opge

lost door een half uurtje met het paard te stap

pen. Veel paarden met krampkoliek hebben 

genoeg aan eenmaal een injectie met een 

darmontspannend middel. Soms heeft het 

paard dit dan na 12 uur nog een keer nodig. 

Daarom wordt er in de praktijk bij het eerste 

bezoek van de dierenarts een darmontspan

nend middel vaak gecombineerd met een pijn

stiller die iets langer werkt. Het is dus niet zo dat 

het paard koliek blijft houden. Bij beide manieren 

van aanpak zoals boven omschreven heeft het 

paard direct na de behandeling al geen last 

meer van pijn. Er zijn in de paardengeneeskunde 

zo veel meer voorbeelden. Er is bijvoorbeeld een 

prima antibioticum waar bepaalde hulpstoffen 

in zitten waardoor een paard 42 dagen niet 

meer in de sport mag lopen. Er zijn echter voor 

dezelfde infectie ook andere antibiotica die 

duurder zijn en/of wat lastiger te verstrekken 

zijn, maar waar geen wachttijd voor sportpaar

den aan vastzit. Het is dus echt verstandig om 

bij sportpaarden direct te vermelden dat het 

paard in de wedstrijdsport loopt. De dierenarts 

kan dan samen met de ruiter overleggen wat 

het beste is voor het paard. 

Prof. dr. mariaNNe Sloet 
uNiVerSiteitSKliNieK Paard, utreCHt
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Niets leuker dan springen in het bos. Wees aardig voor je mederecreanten en leg het hindernis
materiaal weer aan de kant als je weggaat. 

ingezonden brief: 
boSHinderniSSen 
Er zijn ruiters die in de zomervakantie op 

de hoefslagen in de bossen prachtige hin

dernissen bouwen met boomstammen, 

takken en stokken. Het is natuurlijk zalig 

om te springen in het bos. Alleen zijn rui

ters niet de enige mensen met paarden 

die gebruikmaken van de ruiterpaden. 

Menners rijden ook over de ruiterpaden 

die toegestaan zijn als menpad. En echt, 

onze paarden kunnen ook springen, 

alleen die koets, die springt zo slecht. Die 

hindernissen betekenen voor ons dat we 

moeten halthouden en wachten, de 

groom moet van de koets om de hinder

nis op te ruimen en vervolgens weer 

opstijgen. En een paar meter verder 

komen we alweer bij de volgende hinder

nis aan. Dit is voor menners zeer hinderlijk 

en daarom de vraag aan ruiters of ze hun 

bouwwerken op de hoefslag in het bos na 

gebruik willen opruimen. 

CoriNNe KaliSVaart

Ruiters horen tijdens een 
dressuurwedstrijd een rijjas 
van het type colbert te dragen. 
De kleur van het jasje is vrij. 

 Handschoenen zijn niet meer verplicht. Over de 

kleuren van de rijjas en het ondershirt wordt in 

het Dressuurreglement niets vermeld. Dat 

betekent dat de kleurkeuze hiervoor vrij is. In 

plaats van voor deze wedstrijdkleding mag ook 

gekozen worden voor het verenigingstenue. 

Mili tairen, leden van de Koninklijke Marechaus

see en politiefunctionarissen mogen de proef 

ook rijden in hun uniform.  

PatriCia loureNS-Striegel,  
redaCtie Paard&SPort

2. wijziging paSpoort
Mijn paard heeft een Duits paspoort. Mag de 

KNHS hier ook persoonsgegevens in wijzigen? 

maria ViS Per e-mail

antwoord:
De KNHS kan de gegevens van een eigenaar 

 wijzigen in een paspoort dat is uitgegeven  

door een buitenlandse organisatie. Je kunt 

hiervoor het paspoort naar ons opsturen 

samen met het  wijzigingsformulier. Dat vind je 

op www.knhs.nl. De kosten hiervoor zijn 

€15,75 exclusief het aangetekend verzenden.  

De KNHS geeft de gewijzigde gegevens niet 

door aan de organisatie die het paspoort heeft 

uitgegeven. Het is niet verplicht om het pas

poort op je eigen naam te laten zetten. Het 

 paspoort is geen eigendomsbewijs. 

jiSKa roS, KNHS SerViCedeSK

3. HoofdStellen
Onlangs heb ik een hoofdstel gekocht met een 

jeansstof aan de buitenkant. Voor de rest is het 

een normaal hoofdstel. Nou vraag ik me af of 

je met verschillende kleuren hoofdstellen mag 

deelnemen aan dressuurwedstrijden of dat 

een jury hier minpunten voor kan geven.  

HaNNaH BerK Per e-mail

antwoord: 
In het Disciplinereglement Dressuur staat dat 

een paard moet zijn opgetoomd met een goed 

passend en in behoorlijke staat van onderhoud 

verkerend Engels of hierop lijkend (dressuur)

zadel, hoofdstel en bit. Er is in de reglementen 

niets opgenomen over de kleur van het hoofd

stel, dus in principe is de keus hiervoor vrij. Bij 

het kiezen van een afwijkende kleur is het wel 

goed om te kijken naar het algemene beeld. Bij 

een dressuurproef moet het gaan om de ver

richtingen van paard en ruiter en het is niet de 

bedoeling dat de kleur van het hoofdstel, dekje 
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