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1 Inleiding 
 

Met dit draaiboek willen we alle getroffen maatregelen tegen EVH-1 bekend maken om zo een 

veilige omgeving te creëren tijdens onze evenementen. We willen zo de kans op een EHV-1 uitbraak 

tijdens onze wedstrijd voorkomen. Dit draaiboek dient als een houvast voor zowel organisator als 

deelnemer en bevat ook tijdelijke maatregelen die gelden tot 30 mei 2021. Al onze maatregelen zijn 

conform met het basisprotocol van de FEI. 

In dit draaiboek staan al onze huidige maatregelen opgesomd aan de hand van de verschillende 

aspecten van een wedstrijd. Eerst geven we meer informatie over de voorbereiding voorafgaand aan 

de wedstrijd voor zowel de organisator als voor de deelnemers zelf. Verder zal het verloop tijdens de 

wedstrijd verduidelijkt worden. Ook de speciale aankomst en vertrek procedures toegelicht en ten 

slotte geven we een handig overzicht met documenten die u best kan downloaden/ bekijken voor 

het begin van de wedstrijd. 

Let wel op! In dit document staan enkel de recente EHV-1 maatregelen opgesomd. Hiernaast gelden 

ook nog de Covid-19 maatregelen! 
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2 Voorbereiding door de organisatie voor het evenement 
 

Als organisator creëren wij omstandigheden waarin individuen deze regels kunnen naleven! 

 

2.1 Bio-veiligheidsmaatregelen 
Voor evenementen met meer dan 400 paarden die 's nachts worden gestald, moeten de bio-

veiligheidsmaatregelen een week vóór de aankomst van de paarden worden afgetekend. Er zal een 

bio-veiligheidscontrolelijst worden verstrekt op basis van de FEI-reglementen en tijdelijke 

bepalingen. Dit draaiboek is dus nagelezen en goedgekeurd door een onafhankelijke dierenarts. 

 

2.2 Maatregelen in de stallen 
- Alle stallen moeten goed geventileerd zijn. 

- De gangpaden moeten eenrichting systemen hebben. Deze worden aangegeven met 

richtingaanwijzers om de 5 stallen (zie in bijlagen> affiches wedstrijden > 1) 

richtingaanwijzers).   

- Het klaarmaken/ opzadelen in de gangpaden is verboden. Dit is enkel in de stal zelf 

toegelaten. 

- De staldeuren blijven gesloten, een staldeurdoek is niet toegelaten. 

- Paarden van hetzelfde transport moeten samen worden gestald. 

- Geen stalverzoeken toegelaten! 

- Als 1 paard positief test op het EHV-1 virus moeten alle paarden, die in dezelfde ruimte 

gestald zijn en dus ook dezelfde lucht delen, in quarantaine en mogen tijdelijk niet meer 

deelnemen aan de wedstrijd. (op risico van de ruiter) De wedstrijd gaat wel gewoon verder. 

Maatregelen specifiek voor binnen stallen:  

- Bij niet meer dan 100 paarden die 's nachts gestald in één ruimte (met gemeenschappelijke 

lucht). Aanbevolen lengte tussenstalmuren is 2,4m, de onze zijn 2,5m hoog. 

- Bij niet meer dan 200 paarden die 's nachts gestald staan in één ruimte (met 

gemeenschappelijke lucht). 

De boxen moeten gegroepeerd zijn in eenheden van maximaal 16 boxen. 

Minimumafstand van zes meter in alle richtingen tussen elke eenheid van 16 boxen. 

- De deelnemers krijgen bij aankomst op de wedstrijdsite hun stallen toegewezen bij de stal 

manager. Hij heeft een kaart met waar welke paarden gestald staan. Deze kaart wordt 

regelmatig geüpdatet en kan altijd worden ingekeken.  

- Het stallenplan wordt ook aan de verantwoordelijke dierenarts gegeven en als er wijzigingen 

in het plan gebeuren wordt hij/ zij hier ook meteen van op de hoogte gesteld. 

- De stallen worden gereinigd en gedesinfecteerd volgens artikel 1017 van de FEI Veterinary 

Regulations. Hiervoor is ook een verantwoordelijke aangesteld. Alle boxen moeten na 

reiniging en desinfectie worden verzegeld. Iedere maandag komt een gespecialiseerde firma 

onze stallen reinigen en desinfecteren met D 50. 

- Verplicht handen wassen/handdesinfectie gebruiken bij in-/uitgangen van stallen. 

- Voldoende ontsmettingsspray is voorzien op belangrijke punten in de hal (ingangspunten, 

stallen). 
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2.3 Isolatie stallen  
- De afzonderings-/quarantaineruimte mag niet in dezelfde stalruimte gelegen zijn als de niet-

geïsoleerde paarden. De ruimte moet ten minste 50 meter verwijderd zijn van alle 

paardenstromen, zowel binnen als buiten. 

- De veterinaire diensten manager wijst een dierenarts aan die verantwoordelijk is voor de 

isolatiestallen en adviseert de bevoegde dierenarts. 

De treating vet verantwoordelijk voor de isolatiestallen is Dokter Hanna Remans (FEI nr 

10102737) 

- Bij de in- en uitgang van de isolatiestallen worden wegwerpovertrekken voor laarzen, 

wegwerpoveralls of wasbare overalls, warm water, vloeibare zeep, papieren handdoeken, 

handdesinfecteermiddelen, enz. voorzien. Deze beschermende uitrusting moet in elke 

isolatiestal  gedragen worden en deze wordt verwisseld tussen de verschillende groepen 

paarden (die op hetzelfde transport zaten). Vóór het verlaten van de isolatiestal wordt deze 

outfit verwijderd. Op deze materiaal box hangt een duidelijke affiche. ( zie in bijlagen > 

affiches wedstrijdsite > 4) aanduiding materiaal van de isolatiestallen) 

- Aan de in- en uitgangen van de isolatiestallen liggen ontsmettingsmatten waar mens en dier 

over moet alvorens het betreden van de isolatiestal. Deze matten liggen ook op een aantal 

andere strategische plaatsen zodat ruiters die willen hier gebruik van kunnen maken. 

- Iedereen die in de isolatiestallen werkt (dierenartsen, stalknechten, enz.) mag geen andere 

stallen betreden zonder volledig gereinigd en ontsmet te zijn. 

- Er mag geen onbevoegd personeel en geen andere dieren de isolatiestal betreden. 

- Per 100 paarden moeten er minstens 2 isolatieboxen voorzien worden.  

- Er moet een overloopisolatievoorziening zijn om ervoor te zorgen dat er voldoende 

capaciteit is als samen vervoerde paarden na het onderzoek bij aankomst tegelijk moeten 

worden geïsoleerd. 

Op onze wedstrijdlocatie zijn er vier afzonderlijke eenheden van vier isolatieboxen.  

2.4 Behandeling door de dierenarts en EADCMP test 
- De EADCMP-test vindt plaats in de stal van elk paard. De dierenarts die de tests uitvoert, 

moet beschermende kleding dragen (overall, enz. die deze zelf voorziet) en deze tussen de 

verschillende paarden verwisselen. 

- De behandeling van de dierenarts mag plaatsvinden in de stal van het paard zelf, maar alleen 

onder toezicht van de bevoegde dierenarts of een door de dierenarts aangewezen als FEI 

official. 

- Er kan ter plaatse gebruik gemaakt worden van onze behandeling box. Deze box zal tussen 

iedere behandeling ontsmet worden met een rugsproeier met D 50. Deze reinigingen worden 

bijgehouden met de datum en het uur van deze reiniging en de naam en de handtekening 

van de persoon die de stal ontsmet heeft. (zie in bijlagen > affiches wedstrijdsite > 2) 

registratie reiniging treating box + wasplaats) 

2.5 Hygiënemaatregelen 
- Zorg ervoor dat er geen gemeenschappelijke waterbakken zijn of dat de waterslangslang (of 

dergelijke)  niet in aanraking komt met emmers. (Grooms mogen hun eigen waterslangen 

meenemen als zij met meerdere paarden reizen, maar deze mogen niet met anderen worden 

gedeeld). 

- Er zijn verschillende voorzieningen voor het wassen/ desinfecteren van de handen en deze 

worden duidelijk aangegeven. 

- Het is verplicht je handen te wassen/ontsmetten bij de in- en uitgang van de stallen. 
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- Op verschillende strategische plaatsen op de wedstrijdsite staan ontsmettingspunten voor 

handen, schoeisel, materiaal enz. te ontsmetten. Ook worden er ontsmettingsmatten op 

verschillende strategische plaatsen voorzien. 

- De wasplaatsen worden meerdere keren per dag ontsmet met D 50. Ook deze 

reinigingsbeurten worden bijgehouden op een affiche met de datum, het uur en de naam en 

handtekening van wie de wasplaats gereinigd heeft. (zie in bijlagen > affiches wedstrijdsite > 

2) registratie reiniging treating box + wasplaats) 

2.6 Ventilatie 
Bij voorkeur worden alle stallen zo veel mogelijk geventileerd om een opstapeling van bacteriën te 

voorkomen. 

2.7 Verantwoordelijke voor het reinigen en desinfecteren van de stallen 
De verantwoordelijke is een aanspreekpunt en kijkt toe of iedereen de maatregelen naleeft en zo 

niet mag hij deze personen hierop aanspreken of verwijderen van de wedstrijdsite. De toegang, van 

personen die de wedstrijdsite willen betreden, zal geweigerd worden als ze zich niet aan de 

maatregelen houden.  

Gegevens verantwoordelijke stalreiniging 

Naam:  Dirk Jan de Cree 

Gsm:  +32 479 38 10 43 

 

Gegevens van de reinigingsfirma 

Naam:  Van Eck Bedrijfshygiëne B.V. 

Adres:  sonniuswijk 43 

 5691 PD Son en Breugel 
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3 Voorbereiding door de ruiters voor het evenement 
 

- Bij een evenement met meer dan 400 paarden moet er per paard een verplichte negatieve 

PCR-test op EHV-1 voorgelegd kunnen worden. (Deze maatregel geldt ook voor paarden die 

gevaccineerd zijn!!) 

Bij evenementen met minder dan 400 paarden is een negatieve PCR-test niet verplicht. Je 

hebt wel een attest nodig van je veearts dat het paard symptoom vrij is. Voor alle paarden 

aanwezig op de wedstrijdsite (competing en non-competing) is zo een attest verplicht. Dit 

attest moet afgenomen worden in dezelfde week dat de wedstrijd plaatsvind. Op dit attest 

worden de naam, het chipnummer en het FEI nummer van het paard vermeld.  

Op alle CSI2*/1*/YH en CSI3* zijn altijd meer dan 400 paarden aanwezig!! 

- De test moet bij aankomst op het evenement maximaal 96 uur oud zij. 

- Negatieve resultaten moeten door de atleet zelf geüpload worden in de FEI HorseApp. 

- Het paard moet getest worden door een erkende dierenarts die ook het ID van het paard 

controleert. Dit ID wordt toegevoegd aan de verwijzing van de test. Het FEI ID nummer van 

het paard, de tijd en de datum waarop de test is afgenomen moet worden vermeld in het lab 

rapport. 

- Uitslagen worden alleen geaccepteerd van een extern, door de FEI geregistreerd 

laboratorium. PCR-resultaten van een eigen veterinaire kliniek worden niet geaccepteerd. 

- Paarden die niet aan de voorschriften voldoen krijgen geen toegang tot het wedstrijdterrein. 

Ook de paarden waar ze mee in contact zijn geweest, met inbegrip van paarden die op 

dezelfde vrachtwagen vervoerd worden, zullen niet worden toegelaten op het 

wedstrijdterrein.  

- Bij niet-naleving van de maatregelen wordt de deelname aan het evenement gestaakt en 

niet-conforme paarden moeten de wedstrijdlocatie verlaten. Ook de behaalde resultaten 

worden gediskwalificeerd. Er is mogelijkheid tot verdere disciplinaire sancties. 

- Non-competing paarden moeten in het bezit zijn van een FEI nummer. Ook voor hen gelden 

dezelfde maatregelen als de paarden die wel deelnemen aan de wedstrijd. 

- Bij wedstrijden die meerdere weken duren dienen paarden, die bij ons blijven staan, 

verplicht opnieuw getest te worden. Deze test zal telkens op een maandag plaatsvinden 

zodat woensdag, voor de vet check, al de testresultaten bekend zijn.  

De paspoorten van de paarden die blijven, liggen op de Show Office. De paarden van de 

paspoorten die er zondagavond nog liggen worden automatisch op maandag getest. Deze 

testen gebeuren door een bevoegde dierenarts en worden geanalyseerd door laboratorium 

Zoolyx te Aalst. De kosten (€ 85 incl. btw) voor deze test zullen door gefactureerd worden 

aan de ruiter zelf. 

Voor meer vragen over de geldende maatregelen op Sentower Park kan je altijd terecht bij : 

Show Office 

- E-mail:  showoffice@sentowerpark.com 

- Tel.:  +3289 20 18 05 

FEI vet 

- Dokter Andre Aumann 

Tel.:  +32 478 54 24 78 

FEI nr.: 10050632 
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- Dokter Sabine Claasen 

Tel.:  +32 496 47 04 18 

FEI nr.: 10149199 

- Dokter Willy Otte 

Tel.:  +32 495 16 18 58 

FEI nr.: 10049866 

Treating vet 

- Dokter Stephan Kelchtermans 

Tel.:  +32 495 82 94 56 

FEI nr.: 10100736 

Treating vet isolatiestal 

- Dokter Hanna Remans 

Tel.:  +32 495 57 79 22 

FEI nr.: 10102737  

https://www.sentowerpark.com/nl/home
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4 Onderzoek bij aankomst 

Paarden uit het transport worden gelost. Bij aankomst in de toegewezen stal worden ze onderzocht 

(met inbegrip van de temperatuurmeting), overeenkomstig het stroomschema van de afzonderlijke 

procedure voor de aankomst van de paarden. 

- Normale procedure: 

1) Meld je aan bij de stalmeester, je krijgt een blad met de stallen en verdere instructies. 

2) Hang de Temperature monitor sheet aan iedere staldeur en hou de paspoorten van je 

paarden klaar. 

3) Daarna geef je het blad terug aan de stalmanager en dan weet de veearts dat hij kan 

langskomen. (zie in bijlagen > affiches wedstrijdsite > 3) registratie bij aankomst) 

4) De veearts scant de microchip van het paard om de identiteit te bevestigen (met behulp 

van Bluetooth-microchiplezer en FEI HorseApp);  

5) Hij/ zij controleert op andere tekenen van besmettelijke ziekten en vaccinatie tegen 

paardengriep, zoals reeds aangegeven door de Veterinary Regulations. 

6) Na controle krijgt de stal een sticker (zie verder bij procedure aankomst op Sentower) 

- Een eigen thermometer is verplicht! 

- Paarden met een verhoogde temperatuur (meer dan 38,5C) moeten een specifiek protocol 

ondergaan in overeenstemming met de FEI VR's en het stroomschema. 

- Atleten/verzorgers moeten een ondertekende FEI-zelfcertificering, van de gezondheidsstatus 

van al hun paarden, kunnen voorleggen op de plaats van het evenement inclusief verplichte 

temperatuurcontrolekaarten voor de 10 dagen voorafgaand aan het evenement. 

- Paarden die niet aan de voorschriften voldoen krijgen geen toegang tot het wedstrijdterrein. 

Ook de paarden waar ze mee in contact zijn geweest, met inbegrip van paarden die op 

dezelfde vrachtwagen vervoerd worden, zullen niet worden toegelaten op het 

wedstrijdterrein.  

- Sancties voor niet-naleving van de zelfcertificering: Boete van 360,92 euro per paard. 

4.1 Procedure aankomst op Sentower Park 
In onderstaande affiche vind je de procedure die gevolgd moet worden bij aankomst op Sentower 

Park. In deze procedure vind je ook de geldende Covid-19 maatregelen terug. 

Aankomst kan enkel tijdens de openingsuren van de stal (08:00 – 20:00) buiten deze uren is er geen 

aankomst mogelijk omdat er dan geen veearts meer aanwezig is. 
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5 Maatregelen op de wedstrijdsite tijdens het evenement 

5.1 Temperatuurmetingen  
- De temperatuur van de paarden wordt tweemaal per dag (ochtend/avond) gemeten door de 

atleet/ groom en genoteerd op een klembord buiten de stal van elk paard aan de hand van 

de FEI-temperatuurregistratiekaart. 

- De FEI-officials controleren de resultaten tweemaal per dag. Er volgen ook sancties bij niet-

naleving van de temperatuurmetingen. 

- Controles ter plaatse kunnen ook EADCMP testen buiten de evenementenperiode omvatten. 

5.2 PCR-teststrategie  
- Bij evenementen waar de competitie gedurende opeenvolgende weken plaatsvindt met 

paarden die in eenzelfde ruimte zijn gestald, moeten de paarden elke maandag een PCR-test 

op EHV-1 ondergaan om op de locatie te mogen blijven, ongeacht of zij al dan niet aan de 

competitie deelnemen.  

De paspoorten van de paarden die blijven, liggen op de Show Office. De paarden van de 

paspoorten die er zondagavond nog liggen worden automatisch op maandag getest. Deze 

testen gebeuren door een bevoegde dierenarts en worden geanalyseerd door laboratorium 

Zoolyx te Aalst. De kosten voor deze test (€85 incl. btw) zullen door gefactureerd worden aan 

de ruiter zelf. 

- Indien een paard de locatie verlaat en terugkeert, moet het voldoen aan de eisen zoals 

hierboven vermeld onder "Voorbereiding door de ruiters voor het evenement ". 

(zie in bijlagen > affiches wedstrijdsite > 5) uitleg PCR-test) 

5.3 Honden op de wedstrijdsite 
Honden zijn in de binnen pistes en in de stallen verboden. Op het terrein mogen honden wel 

rondlopen maar enkel aan de leiband. Indien dit niet wordt nageleefd moeten sancties worden 

toegepast in overeenstemming met de FEI-reglementen. 

5.4 Personeel 
- Alleen essentieel personeel heeft toegang tot de stallen, bv. personeel dat rechtstreeks 

betrokken is bij het paardenbeheer. Paardeneigenaars worden beschouwd als essentieel 

personeel. Atleten mogen niemand anders dan dit essentiële personeel toegang verlenen tot 

de stallen. 

- Het personeel/ de atleten hebben enkel toegang heeft tot de stallen waar hun paarden zich 

bevinden. 

- Alle FEI-officials moeten door de bevoegde dierenarts worden geïnstrueerd over de bio-

veiligheidsmaatregelen, met bijzondere aandacht voor vet-check, controle van de neusriem, 

bandages, enz. 

- Voor Shows/Evenementen met meer dan 200 paarden is een bijkomende bevoegde 

dierenarts vereist voor elke bijkomende 200 paarden. Op zulke evenementen, moet de 

primaire dierenarts één van de extra bevoegde dierenartsen aanstellen om toezicht te 

houden op de bio-veiligheidsprocedures. 
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5.5 Positieve test tijdens het evenement zelf 
Als het blijkt dat er een paard meer dan 39° koorts heeft gaat deze stalunit (dus alle paarden die in 

dezelfde air space staan) op slot. Dit wilt zeggen dat geen enkel paard de stal mag verlaten (dit is op 

risico van de ruiters zelf). Na een uur wordt de temperatuur van dit paard terug opnieuw gemeten.  

- Als het paard <38,5° lichaamstemperatuur heeft wordt de stalunit terug vrijgegeven.  

- Als het paard >38,5° lichaamstemperatuur heeft dan moet deze getest worden met een PCR-

test en blijft de stalunit op slot tot het testresultaat beschikbaar is. (Bij een positief 

testresultaat gaat heel de stalunit in quarantaine. Bij een negatief testresultaat mag de stal 

gewoon terug open en mogen de paarden terug deelnemen aan de wedstrijd.) 
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6 Het verlaten van de wedstrijdsite  
- De microchip of het paspoort moet worden gescand met de FEI HorseApp voordat het paard 

de wedstrijdsite verlaat, zodat het paard getraceerd kan worden als er een uitbraak 

plaatsvindt. 

Op zondagavond moeten alle gangen en stallen leeg zijn. De stallen worden dan ontsmet en alles 

wat nog in de gangen staat wordt mee ontsmet!! Het is sterk afgeraden om voer/ hooi… dat in 

aanraking is gekomen met het ontsmettingsmiddel (D 50) nog aan de paarden te geven. De 

organisator is dus ook niet verantwoordelijk als spullen die nog in de gang stonden beschadigd 

zijn, voer dat onbruikbaar wordt, paarden die ziek worden na het eten van voer met sporen van 

D 50… 

Uitzondering: bij tours worden enkel de gangen en lege stallen ontsmet. Paarden mogen dus 

blijven staan maar ook hier moeten de gangen leeggemaakt worden. Spullen die toch blijven 

staan worden mee ontsmet en wij als organisatie staan niet in voor de mogelijke gevolgen 

hiervan. 

De prijs voor het reinigen van de stal bedraagt €30.25 incl. btw en zal bij op het factuur van de 

ruiter komen.  

7 Bevoegdheden FEI 
- De secretaris-generaal van de FEI heeft de bevoegdheid om wedstrijden tijdens een FEI-

evenement af te gelasten als er een EHV-1-uitbraak is. 

- De FEI heeft de bevoegdheid en de mogelijkheid om ten alle tijden EHV-gerelateerde eisen 

en beperkingen op te leggen aan Atleten, Paarden, FEI Officials, organisaties, zelfs als een FEI 

Evenement voorbij is. 

- Indien de FEI een uitbraak afkondigt, moeten alle zieke en in contact staande paarden onder 

de bevoegdheid van de FEI vallen totdat zij worden vrijgegeven. Tot de bio-

veiligheidsmaatregelen behoort ook het indienen van GPS-coördinaten van de locatie van het 

paard via de FEI HorseApp > Traceability. 

8 Enkele belangrijke documenten 

- Critical measures/requirements for safe return to competition in mainland Europe post 

EHV-1 (pdf document - all the measures / requirements mentioned above) 

- FEI Equine Health Self-Certification form  (pdf document, fillable) 

- List of Events in mainland Europe from 12 April to 30 May 2021 (you will be re-directed) 

- Temperature monitoring form:  

https://inside.fei.org/system/files/FEI%20Temperature%20Monitoring%20Chart.pdf 

  

https://www.sentowerpark.com/nl/home
https://inside.fei.org/system/files/Measures%20for%20restart%20of%20Competition%20in%20mainland%20Europe%20on%2012%20April%202021_FINAL.pdf
https://inside.fei.org/system/files/Measures%20for%20restart%20of%20Competition%20in%20mainland%20Europe%20on%2012%20April%202021_FINAL.pdf
https://inside.fei.org/system/files/FEI%20Equine%20Health%20Self-Certification%20Form_interactive_web.pdf
https://data.fei.org/Calendar/Search.aspx?datefrom=04/12/2021&dateto=05/30/2021&nfID=4,7,10,14,16,22,35,36,41,42,44,45,48,49,55,64,74,78,79,80,90,95,96,105,106,109,114,115,116,119,121,122,132
https://inside.fei.org/system/files/FEI%20Temperature%20Monitoring%20Chart.pdf
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9 Bijlagen 

FEI Equine Health Self-Certification form 
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Temperature Record scheet 
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Affiches op de wedstrijdsite  
1)  Richtingaanwijzers  

 

2) Registratieformulier reiniging treating box + wasplaats 
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3) Registratieformulier bij aankomst > 400 
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4) Registratieformulier bij aankomst < 400 

 

5) Aanduiding materiaal van de isolatie stallen 
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6) Uitleg PCR-test evenementen > 400 paarden 

 

https://www.sentowerpark.com/nl/home

