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Voorwoord 
 
 

Beste dierenarts of student-diergeneeskunde 
 
Van harte welkom op deze opleiding, georganiseerd door de VLP-
commissie endurance, met als doel dierenartsen vertrouwd te maken 
met de methodiek en handeling van het keuren van 
endurance(sport)paarden op nationale endurancewedstrijden.  
 
Reeds jaren beschikt de endurance, een voor velen nog onbekende en 
onbeminde discipline, over een bekwame equipe dierenartsen die 
waken over de gezondheid van onze geliefde paarden bij het 
competitief beoefenen van deze duursport. Gelet de endurance de 
laatste jaren in de lift zit en het aantal wedstrijden en deelnemers 
toeneemt, groeit de nood om nieuwe en enthousiaste dierenartsen 
warm te maken om een opleiding tot wedstrijddierenarts te volgen. 
 
Met deze opleiding kan u ingezet worden als wedstrijddierenarts op 
alle nationale wedstrijden in geheel België (let wel: internationaal 
niveau = andere regels).  
 
Tot slot willen wij dierenarts Mathias Bombeke van harte danken voor 
zijn tijd en inzet om zijn ervaring en kennis met jullie te delen en 
deze opleiding te verzorgen. 
 
Hopelijk mogen wij u dit endurance-seizoen verwelkomen op onze 
wedstrijden! 
 
 
        VLP commissie endurance 



    

Inhoudsopgave 
 
 
 

I. Wat is endurance? ........................................................... 1 

II. Verloop van een wedstrijd ................................................. 2 

III. De ‘vetgate’ ................................................................ 3 

IV. De Veterinaire Commissie ................................................ 4 

a) De veterinaire controle: praktische uitvoering ....................... 5 

Controle identiteit en vaccinaties ........................................ 5 

Hartslag ....................................................................... 6 

Ridgway test .................................................................. 7 

Oogslijmvliezen .............................................................. 7 

Capillaire vullingstijd ....................................................... 8 

Huidplooi ...................................................................... 8 

Ademhalingsfunctie ......................................................... 8 

Digestieve functie ........................................................... 8 

Letsels ......................................................................... 9 

Zenuwstelsel ................................................................. 9 

Bewegingsstelsel ............................................................. 9 

b) De wedstrijdfiche, hoe invullen? ...................................... 11 

c) Beste fysieke conditie .................................................. 14 

d) Diergeneeskundige behandelingen tijdens de wedstrijd .......... 14 

e) De behandelende dierenarts .......................................... 15 

V. Bronvermelding ............................................................ 16 



 - 1 -  

 

I. Wat is endurance? 

 

Endurance staat voor uithouding, conditie en bekwaamheid. Het is dé discipline 

binnen de paardensport die het uithoudingsvermogen van zowel paard als ruiter 

op de proef stelt.  

Tijdens een wedstrijd moet een bepaalde afstand tegen de tijd afgelegd 

worden. Afstanden van 20 tot en met 60 km moeten worden afgelegd aan een 

vooropgestelde minimum- en maximumsnelheid. Dit zijn de kwalificatiereeksen. 

De moeilijkheidsgraad van de wedstrijd is niet alleen afhankelijk van de te 

overbruggen afstand, maar evenzeer van meerdere variabele parameters zoals 

het terrein, de bodemgesteldheid en het klimaat (regen, wind, temperatuur, …) 

 

Elke wedstrijd bestaat uit verschillende omlopen. Een omloop moet minimum 

20 km en maximum 40 km lang zijn. Na elke omloop is er een verplichte stop 

met een veterinaire keuring van het paard.  

Elke combinatie paard en ruiter wordt bijgestaan door één of meerdere grooms. 

Deze mensen zorgen voor de nodige ondersteuning onderweg op de daarvoor 

bestemde ‘groompunten’. Bij elke aankomst stomen zij het paard ook klaar 

voor de veterinaire keuring. Snel afzadelen, het paard afkoelen met water om 

het te helpen sneller te recupereren en de hartslag opvolgen zijn enkele van 

hun taken. Na de veterinaire keuring wordt de rest van de pauze benut om het 

paard rustig wat te laten eten en drinken.  

 

Bij endurance staan veiligheid en dierenwelzijn centraal. Dit is niet alleen de 

verantwoordelijkheid van de ruiter en zijn grooms, maar even goed van de 

organisatie, de terreinjury en de veterinaire commissie. De terreinjury bestaat 

uit minimum 2 leden en deze zijn in eerste plaats verantwoordelijk voor de 

jurering, maar ze moeten ook de dierenartsencontroles en de tijdsmetingen 

verifiëren. De hoofdjury is de voorzitter van de terreinjury. Elke beslissing van 

de terreinjury, in samenspraak met de dierenartsen, is definitief en er kan geen 

beroep tegen aangetekend worden. De veterinaire commissie bestaat steeds uit 

minimum 2 dierenartsen waarvan minstens 1 officiële KBRSF dierenarts.  
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Elk dier van het Genus Equus (paard, pony, ezel) mag deelnemen aan een 

endurance wedstrijd.  

 

II. Verloop van een wedstrijd 

 

Bij aankomst op het wedstrijdterrein begeeft de ruiter zich naar het 

secretariaat om zijn inschrijving in orde te brengen en zijn 

deelnemingsformulieren en rugnummers af te halen. 

Daarna zal de ruiter zijn paard gaan presenteren bij de dierenartsen. Bij deze 

‘initiële controle’ wordt nagegaan of het paard in goede gezondheid verkeert en 

dus in staat is om deel te nemen aan de wedstrijd. Eveneens zal de identiteit en 

de vaccinatiestatus van het paard gecheckt worden. Daarna kan de ruiter zijn 

starttijd gaan aanvragen.  

Na iedere omloop is er een ‘tussentijdse controle’. Binnen de 20 minuten na 

aankomst moet het paard aangeboden worden bij de dierenarts. Tijdens deze 

eerste 20 minuten telt elke seconde als één strafpunt. Een dier dat na 20 

minuten nog niet aangeboden werd bij de dierenarts, zal zonder omwegen 

uitgesloten worden.  

Het doel van de tussentijdse controles is na te gaan of het paard in voldoende 

conditie verkeert om de wedstrijd te vervolgen. Indien nodig kunnen op dit punt 

2 soorten herkeuringen (recheck) ingevoegd worden: 

- Een eerste soort herkeuring kan gebeuren indien een paard tijdens de 

veterinaire keuring een hartslag heeft die te hoog is ( > 60 BPM). Het paard 

heeft dan recht op een tweede controle, weliswaar binnen de 20 minuten na 

aankomst. Daarom is het van belang eerst de hartslag te meten zodat de 

combinatie geen kostbare tijd verliest.  

- Een tweede soort recheck vindt plaats 10 minuten voor vertrek van een 

volgende ronde. Ze is verplicht voor de laatste ronde vanaf 100 km. Maar er kan 

ook gevraagd worden het paard voor vertrek terug te presenteren indien er 

twijfel was (mankheid, uitdroging, verminderde darmgeluiden,…) en men zeker 

wil zijn dat het paard goed gerecupereerd is. Bij deze controle kan het paard al 

dan niet opgezadeld zijn, naargelang de beslissing van de jury in samenspraak 
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met de diergeneeskundige commissie. Het is aan de jury deze herkeuringen 

goed op te volgen.  

Na de tussentijdse controle zal een rustperiode plaatsvinden van 40 à 50 

minuten. Daarna mag het paard vertrekken voor een nieuwe omloop. 

 

Wat bij afkeuring of opgave?  

Als dierenarts heb je vaak te maken met een ruiter die moe, gestresseerd of 

ontgoocheld is, daarom moet men steeds proberen zijn beslissing te motiveren 

als de situatie het toelaat. Dit gebeurt echter enkel op initiatief van de 

dierenarts.  

Een paard mag de wedstrijd pas stoppen na een finale veterinaire keuring en 

met toestemming van de jury. Dit geldt ook bij opgave!  

Elke opgave zal beschouwd worden als een metabole eliminatie van het paard. 

Tenzij de jury kan certificeren dat de opgave niet te maken heeft met een 

probleem van het paard (bv. val van de ruiter). 

Ieder paard dat binnen een periode van 8 weken 2 opeenvolgende keren 

uitgesloten wordt om voor het even welke reden, zal geschorst worden 

gedurende 1 maand en bij herhaling 2 maand. 

 

 

III. De ‘vetgate’ 

 

De vetgate ligt steeds op een strategische plaats binnen het wedstrijdgebeuren.  

De vetgate moet voldoende ruim zijn en bij voorkeur goed omheind zijn om het 

risico op ongevallen te vermijden. De pistes om paarden voor te draven zijn bij 

voorkeur 3 meter breed en 40 meter lang. De ondergrond moet zo vlak mogelijk 

zijn en bestaat meestal uit gras, zand of eventueel een verharde bodem.  

 

In de vetgate mag het paard vergezeld zijn van zijn ruiter (of een 

afgevaardigde) en één groom. De persoon die het paard komt presenteren en 

voordraven moet het rugnummer dragen.   
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IV. De Veterinaire Commissie 

 

De veterinaire commissie, bestaande uit minstens twee permanent aanwezige 

dierenartsen, heeft de totale controle op gebied van gezondheid en 

dierenwelzijn van het paard. Het is ook hun educatieve functie ruiters bij te 

staan met advies zodat ze optimale resultaten kunnen behalen. Bovendien 

hebben de beslissingen van de dierenartsen een invloed op het klassement van 

de kwalificatiereeksen. Daarom is het van belang dat de dierenarts een neutraal 

standpunt inneemt en ieder paard zo regelmatig, sereen en gelijk mogelijk 

probeert te onderzoeken. Daarnaast heeft de dierenarts ook een ethische 

functie. Een mank paard verder laten deelnemen is immers niet correct 

tegenover een andere ruiter die bewust iets trager rijdt en zo zijn paard 

beschermt.  

 

Tijdens het verloop van de wedstrijd werken de dierenartsen nauw samen met 

de jury. Het is daarom aangeraden om net voor het begin van de wedstrijd even  

samen te komen om de onderzoeksmethodes en de manier van jureren te  

harmoniseren. De veterinaire commissie kan ook voorstellen aan de jury om de 

maximale hartslag te verlagen bij extreme weersomstandigheden.  

Soms kan er sprake zijn van belangenvermenging (‘conflict of intrest’) wanneer 

een paard van eigen klanten of vrienden moet gekeurd worden. Het is beter dit 

vooraf te melden aan de jury en de andere dierenartsen om mogelijke 

discussies achteraf te vermijden. 

 

Enige tijd voor de wedstrijd dient vastgelegd te worden welke (externe) 

dierenarts verantwoordelijk is voor de eventuele behandeling van de paarden. 

Op elk moment van de wedstrijd kan er zich immers een spoedgeval voordoen. 

Tijdens een wedstrijd beschikt de dierenarts echter niet over alle diagnostische 

technieken. Hij zal op zijn ervaring en klinische kennis moeten berusten om een 

diagnose te stellen.  
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a) De veterinaire controle: praktische uitvoering 

 

Controle identiteit en vaccinaties 

Het eerste onderzoek begint met het controleren van de identiteitspapieren en 

de vaccinatiestatus van het paard. Indien er onregelmatigheden zouden zijn in 

het paspoort is het aan de jury om na advies van de dierenarts een beslissing te 

nemen. De hoofdjury dient dit echter wel in zijn verslag te noteren.  

Bij twijfel is de dierenarts steeds verplicht de jury erbij te halen. De hoofdjury 

heeft altijd de eindbeslissing na overleg met de dierenartsen.  

 

Elk paard dat deelneemt aan een nationale wedstrijd dient vergezeld te zijn 

van een correct ingevuld identificatiedocument (Equipas, stamboek, FEI 

paspoort, …) en moet gechipt (ISO) zijn.  

 

Het is van belang de leeftijd van de paarden te controleren. De paarden moeten 

minstens 4 jaar oud zijn om deel te nemen aan een wedstrijd van 20-40 km. Aan 

een 60 km wedstrijd mag deelgenomen worden vanaf de leeftijd van 5 jaar. 

Paarden moeten de leeftijd van 6 jaar hebben om de 80 km en internationaal 

(CEI = Concours Endurance International) te kunnen starten. De CEI*** 

wedstrijden zijn alleen toegankelijk voor paarden vanaf 7 jaar. 

  

De vaccinatie tegen influenza is verplicht voor alle paarden die deelnemen aan 

wedstrijden. Om beschouwd te worden als ingeënt ( op nationaal niveau) tegen 

paarden influenza dient elk paard een primo-vaccinatie gekregen te hebben 

bestaande uit twee afzonderlijke injecties van een griepwerend vaccin, die 

minstens 21dagen en ten hoogste 92 dagen van elkaar zijn gescheiden en latere 

boosterinjecties, met dien verstande dat tussen 2 injecties nooit meer dan 12 

maanden mag zijn verstreken. Deze injecties mogen nooit zijn toegediend in de 

periode van zeven dagen die aan een wedstrijd voorafgaan. De hoger 

beschreven normen zijn het uiterste minimum. Frequentere toediening van 

boosterdosissen van het vaccin en inentingen tegen tetanus en rhinopneunomie 

worden ten zeerste aangeraden. 
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Paarden die aan internationale wedstrijden deelnemen moeten 6-maandelijks 

(+/- 21 dagen) gevaccineerd worden tegen influenza na een correcte 

primovaccinatie. 

Na controle van de identiteit en vaccinaties kan er worden overgegaan tot het 

klinisch onderzoek. Het klinisch onderzoek moet altijd in dezelfde volgorde 

gebeuren en is iedere keer gelijk. 

 

Hartslag 

De hartfrequentie wordt gemeten waarbij er tezelfdertijd geluisterd wordt met 

een stethoscoop naar eventuele bijgeruisen en aritmieën. Iedere afwijking met 

gevaar voor de gezondheid van het paard zal leiden tot uitsluiting. Een 

duidelijke aritmie die verergert na het voordraven is alarmerend. Hetzelfde 

geldt voor een bijgeruis dat tijdens het initieel onderzoek niet te horen was 

maar na inspanning wel, vooral als het geassocieerd is met een aritmie. Voor 

alle nationale wedstrijden in België is de maximale hartslag 60 BPM. Een 

verhoging van de hartslag die niet snel genoeg terugzakt naar normale waarden 

is een aanwijzing van vermoeidheid of een ander onderliggend probleem. De 

hartslag telt ook mee voor de puntentelling in de kwalificatiereeksen. Onder 

andere daarom is het belangrijk om altijd als eerste de hartslag te meten. 

Hierdoor voorkomt men een tachycardie die kan ontstaan door stress tijdens het 

algemeen onderzoek. Een tweede reden waarom men de hartslag eerst moet 

meten, is om geen tijd te verliezen als er een eventuele recheck zou volgen. 

Immers, bij een te hoge hartslag, mag het paard een tweede maal aangeboden 

worden binnen de 20 minuten na aankomst. Men wacht steeds enkele seconden 

alvorens de hartslag te beginnen tellen want de aanraking met de stethoscoop 

kan een lichte tachycardie veroorzaken. Normaal gezien wordt de hartslag 

genomen op 15 of 30 seconden, maar indien er twijfel is neemt men de hartslag 

op één minuut. De telling kan eventueel hernomen worden indien er een 

externe beïnvloeding was van de hartslag, vooral bij jonge paarden. Dit gebeurt 

echter alleen op initiatief van de dierenarts en niet op die van de ruiter!  

De recuperatietijd, dit is de tijd tussen aankomst en presentatie bij de 

dierenarts, is een zeer waardevolle parameter. Een korte tijd geeft aan dat het 
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paard in ideale conditie is, een tijd tegen het maximale aan (20 minuten na 

aankomst) geeft aan dat het paard vermoeid is of een ander probleem heeft.  

 

Ridgway test 

Deze test geeft aan hoe goed een paard aan het recupereren is. De test heeft 

een indicatieve waarde.  

De hartslag (FC1) wordt gemeten direct na aanbieden (T0). Daarna (T1) zal er 

gevraagd worden het paard voor te draven op een afstand van 30 meter heen en 

30 meter terug. 1 minuut later ( T1+ 1minuut) zal opnieuw de hartslag (FC2) 

genomen worden. In afwachting kan het metabool onderzoek ( darmgeluiden, 

huidplooi,…) verder gezet worden.  

 

Een hartslag van meer dan 60BPM zal leiden tot uitsluiting. Indien FC2 gelijk of 

minder is dan FC1 is er geen enkel probleem. Als de tweede hartslag 1 tot 4 

slagen hoger is dan de eerste, dan is het paard nog aan het recupereren. Indien 

het meer dan 4 slagen hoger is, moet het paard grondig onderzocht worden en 

in samenhang met de andere parameters wordt daarna een beslissing genomen.  

Deze test kan nuttig zijn in geval van een recheck voor vertrek, om te 

controleren of het paard wel degelijk goed heeft kunnen recupereren of bij 

extreem zware weersomstandigheden ( warm, vochtig,…). 

 

Deze test is enkel significant voor hartslagen vanaf 60 BPM, hetgeen in België op 

nationaal niveau het maximum is. Toch blijft de Ridgway test een goede 

methode om inzicht te krijgen in het recuperatievermogen van paarden. 

 

Oogslijmvliezen 

Voor de mucosae geeft men een waarde van 0 tot 5 (2 = bleek; 3 = normaal; 5 = 

gestuwd) of A, B, C (A normaal, B rood, C violet). Een paard is zijn eigen 

getuige. Een verandering is een mogelijke aanwijzing van het slecht 

functioneren van de metabole functies en/of vermoeidheid. 
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Capillaire vullingstijd 

Wordt uitgedrukt in seconden waarbij de normaalwaarde minder is dan 2 

seconden.  

 

Huidplooi 

Er wordt een huidplooi genomen ter hoogte van de overgang van de hals in de 

schouder. Deze test is een aanwijzing van uitdroging en moet samen met de 

andere parameters geëvalueerd worden alvorens een diagnose te stellen. Er 

dient opgemerkt te worden dat sommige paarden een elastischere huid hebben 

dan andere, hetgeen de interpretatie kan beïnvloeden. Er is soms ook een 

verschil tussen een natte en droge huid. 

 

Ademhalingsfunctie 

Het is van belang te controleren of er geen neusuitvloei of bloed is. Indien er 

een polypnee is moet het paard verder onderzocht worden voor een mogelijke 

hyperthermie, vooral als de ademhalingsfrequentie hoger is dan de 

hartfrequentie. Een rectale temperatuur hoger dan 39,5°C betekent uitsluiting. 

Abnormale ademhalingsbewegingen kunnen ook wijzen op een diafragmatische 

flutter.   

Indien er bij de eerste inspecties geen anomalieën gediagnosticeerd werden, is 

het niet nodig om de ademhalingsfrequentie te tellen. Men noteert dan gewoon 

een “N” op de fiche in de voorziene kolom. 

 

Digestieve functie 

Een ileus is een aanwijzing van vermoeidheid ( ionen tekort, onvoldoende 

zuurstof). Het is van belang de vier kwadranten grondig te ausculteren. Het is 

nodig de vermindering of afwezigheid van darmgeluiden te evalueren samen 

met de andere metabole parameters. Een paard dat zeer snel aangeboden word 

kan verminderde darmgeluiden hebben, die na enige tijd wel zullen terug 

komen. Bij twijfel kan het paard altijd terug gevraagd worden voor een 

recheck.  
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Letsels 

Mogelijke wondjes (singel, schoft,…) worden genoteerd op de fiche. Ze kunnen 

echter leiden tot een uitsluiting indien ze verergeren of de gezondheid van het 

paard al schaden. Het is van belang deze duidelijk te omschrijven om latere 

discussies te vermijden.  

De dierenarts zal tijdens dit onderzoek ook de belangrijkste spiergroepen van 

de rug en achterhand palperen. Deze mogen zeker niet verkrampt aanvoelen. 

Deze palpatie wordt voorzichtig uitgevoerd na het voordraven.  

 

Zenuwstelsel 

De meeste zenuwsymptomen zullen ontstaan door electrolytenverlies en 

vermoeidheid. Anomalieën die opgemerkt kunnen worden zijn onder andere: 

onverschilligheid op externe stimuli, niet meer willen eten en/of drinken, 

verminderde tonus van de anaalsfincter, verminderde reflexen, myoclonie, 

diafragmatische flutter, gaan neerliggen in de vetgate, … 

 

Bewegingsstelsel 

Iedere regelmatige onregelmatigheid in de gangen, die de sportieve toekomst 

van een paard kunnen bedreigen zullen leiden tot uitsluiting. Het paard moet 

vlot voorgedraafd worden aan lange teugel zodat het vrij het hoofd kan 

bewegen. De paarden mogen geen bandages en/of beenbeschermers dragen en 

het deken moet verwijderd worden net voor het wegdraven. Iedere opmerking 

zal genoteerd worden op de fiche.  

Bij twijfel over mankheid wordt een tweede opinie gevraagd aan een andere 

dierenarts of een panel alvorens tot een definitief besluit te komen en het 

paard eventueel te elimineren. Indien na het onderzoek de veterinaire 

commissie het manken niet met zekerheid kan bevestigen, zal de ruiter het 

voordeel van de twijfel krijgen en toch terug mogen vertrekken. Dit wordt 

echter duidelijk op de fiche genoteerd en het paard zal extra gecontroleerd 

worden op zijn gangen.  
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De hoeven en ijzers worden op het zicht gecontroleerd. Beslag (ijzers, 

kunststof, hoefschoenen, …) is niet verplicht. Wanneer een paard een ijzer 

verloor, mag hij opnieuw beslaan worden (binnen de 20 minuten) of met een 

hoefschoen gepresenteerd worden. Hij heeft echter ook maar recht op één 

controle zoals alle andere paarden als hij toch mank zou zijn.  

Het onderzoek in de vetgate moet zo atraumatisch mogelijk verlopen d.w.z. 

geen buigproeven of extra druk op spieren. De dierenarts mag dus normaal 

gesproken geen bijkomende onderzoeken verrichten om tot een exactere 

diagnose te komen. Wanneer er echter een pathologie vermoed wordt, die snel 

kan verergeren (spierbevangenheid, laminitis, …),  is dit wel toegestaan. Dit 

onderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd buiten de vetgate door de 

behandelende dierenarts.  
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b) De wedstrijdfiche, hoe invullen? 

 

Per paard wordt een individuele wedstrijdfiche bijgehouden. Deze worden vaak 

op verschillende manieren ingevuld. Het is van belang zoveel mogelijk op 

eenzelfde manier te noteren op de fiche. Ruiters zullen na de prijsuitreiking de 

fiche overhandigd krijgen. 

 

 Hartslag: slagen/minuut (BPM) 

 Beweging: normaal(A), twijfel (B), constant mank (C) 

 Recup index (Ridgway test):  het verschil tussen FC1 en FC2 wordt 

genoteerd op de fiche: 0 à 4 / 4 à 8 / >8 

 Darmgeluid: aanwezig (A), verminderd (B), afwezig (C). Soms worden 

enkel pijltjes naar boven of naar onder genoteerd. Sommige dierenartsen 

tekenen liever een kruis met daarin plus- of mintekens naargelang de 

geluiden al dan niet aanwezig zijn in de 4 kwadranten.  

 Capillair: de capillaire vullingstijd word aangegeven  in seconden 

 Huidplooi wordt genomen ter hoogte van de schouder en uitgedrukt in 

seconden (1, 2 of 3) 

 Slijmvliezen: oogmucosae: roze (A), licht gestuwd of bleek (B), sterk 

gestuwd (C) OF 2 = bleek, 3 = normaal, 5 = gestuwd 

In geval van eliminatie wordt de fiche doorstreept met een dubbele lijn. De 

reden van eliminatie wordt duidelijk genoteerd: metabool, manken of opgave. 

Het is van belang iedere (kleine) afwijking te noteren op de fiche want het 

paard kan in de loop van de wedstrijd bij verschillende dierenartsen terecht 

komen. 
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Voorbeeld Wedstrijdfiche (Dr. Lamolle) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

             Ticket vetgate  
 

 

 

 

 

 

 

                Ticket Resultaat 
 

 

 

 

 

 

Criterium OK Twijfel Eliminatie 
  Snelheid aanbieden 

vetgate 
≤ 10 min 

15 à  20 
min 

> 20 
min 

Hartslag ≤ 56 60 >  60 

Bewegingen Normaal 
Intermitterend 

manken 
Constant 
manken 

Recuperatie index 0 à 4 4 à 8  > 8 

Darmgeluiden 
Overal 

aanwezig 
Algehele 

vermindering 
Afwezig 

Capillaire vulling 1 à 2 sec 2 à 4 sec > 5 sec 

Huidplooi 1 à 2 sec 2 à 4 sec > 5 sec 

Mucosae A B  C 

Spiertonus A B C 

Letsels Afwezig Licht Belangrijk 

Flutter  Intermitterend Constant 

Zenuwstoornissen 
(ataxie,hyper- of hypo 
excitatie, amaurose) 

  Aanwezig 

Hoefbevangenheid   Aanwezig 

Neusbloeding  1 neusgat 2 neusgaten 

hartritmestoornissen 
in verband staand 
met inspanning 

 
licht,niet 

verergerd na 
draven 

belangrijk of 
erger na 
draven 

Hartgeruis  

niet 
geconstateerd 

bij 
voorkeuring 

niet 
geconstateerd 
bij voorkeuring 

en 
geassocieerd 

met een 
aritmie 

Wedstrijd:  
Reeks: Datum:  

Rugnummer: 
Ruiter:  
Licentie:  

Paard:  

Immatriculatie:  
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Rugnummer  
Recup 
tijd 

Hart 
slag 

Recup 
index 

Beweg 
ing 

Darm 
geluid 

Rug 
Schoft 
Singel 

Huid 
plooi 

Jugularis 
Vullings 

Tijd 
Mucosae 

Capillair 
Vullings 

tijd 
Observaties/opmerkingen Vet 

Voorkeuring  

 

           

Vet-gate 1 

Keuring 
 

         

 

 

Herkeuring 
 

          

Recheck 
 

          

Vet-gate 2 

Keuring 
 

         

 

 

Herkeuring 
 

          

Recheck 

 

          

Finale keuring             

Eliminatie Manken Metabolisme Opgave Andere redenen 
Hand 

tekening 

Vet-gate       
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c) Beste fysieke conditie 

 

De dierenartsen die tijdens de endurancewedstrijd de controles hebben 

uitgevoerd, kunnen, onder verantwoordelijkheid van de officiële dierenarts 

K.B.R.S.F., een prijs toekennen "Beste fysieke conditie" voor de 

competitieproeven (vanaf 80 km). Deze prijs wordt toegekend aan het paard 

dat over de gehele proef de beste recuperatie bezit en dat binnen een uur na 

de eerste finisht. De beste recuperatie wordt bepaald door de parameters 

vermeld op de individuele dierenartskaart van het paard en dit verspreid over 

de ganse proef. Indien geen enkel paard voldoet aan de gestelde criteria, zal er 

geen prijs voor de "beste fysieke conditie" worden uitgereikt.  

(Artikel 815 uit het K.B.R.S.F. ENDURANCE Nationaal Reglement Editie 2011) 

  

 

d) Diergeneeskundige behandelingen tijdens de wedstrijd 

Er mag geen veterinaire behandeling toegediend worden aan een paard zonder 

de geschreven toestemming van de veterinaire commissie. Iedere behandeling 

van een paard zonder toestemming zal leiden tot uitsluiting.  

 

Mogelijks voorkomende pathologieën bij het paard tijdens een wedstrijd: 

 inspanningsspierbevangenheid 

 Electrolyten inbalans en uitdroging 

 Uitputtingssyndroom 

 Diafragmatische flutter  

 Koliek 

 Hitteslag 

 Acute hoefbevangenheid 

 Zenuwsymptomen 

 … 
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e) De behandelende dierenarts 

 

- 1e hulpkoffer 

 Stethoscoop  

 Thermometer  

 Maagsonde, paraffine olie  

 Instrumentendoos en hechtdraad  

 Verbandmateriaal en scheermesje  

 Spalkmateriaal ( Robert-Jones of opblaasbare spalk)  

 Knelband  

 Ontsmettingsmiddel  

 Lokale anesthesie  

 Spuiten en naalden, infusiesets, katheters  

 Infuusvloeistof : minimum 60 liter Ringer Lactaat en/of NaCl  0,9% 

(afhankelijk van weer en aantal paarden ) Hypertonische glucose oplossing 

 Orale electrolyten  

 Kalium chloride  10%  

 … 

 

- Medicatie 

 Antibiotica 

 Antispasmica 

 Kalmeringsmiddelen ( Xylazine, ACP, Diazepam)  

 NSAID’s ( Flunixine, Phenylbutazone,..)  

 Cortisone  

 Calcium gluconaat 20%  

 Cardiorespiratoire analeptica 

 … 
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V. Bronvermelding 

 

 

 Manuel du vétérinaire d’endurance, AFVEE,  www.afvee.org 

 Gids dierenartsen endurance, Endurance Commissie VLP, versie 1.0, 

11/01/2008, Maarten Stillaert en Dr. Kathleen Verswijvel, www.vlp.be  

 Nationaal Endurancereglement KBRSF, presentatie endurance forum 

2012, Ciney, www.equibel.be 

 FEI rules for endurance events, www.FEI.org 

 FEI veterinary regulations, www.FEI.org 

 
 

http://www.afvee.org/
http://www.vlp.be/
http://www.equibel.be/
http://www.fei.org/
http://www.fei.org/

