“Doping” of het gebruik van ongeoorloofde middelen

Het NSIJP maakt deel uit van de FEIF. De FEIF volgt hierin de regels van de FEI.
De regels van de FEIF staan in hoofdstuk G4 van het Rulebook.
De controle op ongeoorloofde middelen is een onderdeel van het welzijnsbeleid van de FEIF en het
NSIJP. Het doel is de paardensport zuiver te houden, het welzijn van de paarden die deelnemen aan
wedstrijden te waarborgen en eerlijke concurrentie te bevorderen. Tijdens alle wedstrijden van het
NSIJP kunnen paarden worden gecontroleerd op ongeoorloofde middelen. Elke deelnemer aan een
wedstrijd, ongeacht het niveau, kan hiermee te maken krijgen! Ook bij wedstrijden in het
buitenland kan er gecontroleerd worden door zusterorganisaties in de FEIF.
Tijdens de controle neemt een controlerend dierenarts een bloed- en/of urinemonster van het paard
af. De monsters worden getest in een daarvoor aangewezen laboratorium. Als een paard positief
wordt bevonden, is de ruiter altijd verantwoordelijk. Het NSIJP moet vervolgens een
tuchtrechtelijke procedure opstarten.
Rijd je wedstrijden en krijgt je paard medicatie of een middel toegediend? Of heb je een vraag of
twijfel je over het gebruik van een medicijn of middel? Neem dan voor de zekerheid contact op met
je dierenarts en laat je goed voorlichten. De lijst die de FEIF/NSIJP hanteren is de lijst van de
internationale sportbond, de Fédération Equestre Internationale (FEI).
Kijk voor de meest actuele FEI lijst verboden stoffen, de Prohibited Substances Database en overige
informatie op
https://inside.fei.org/fei/cleansport/horses
Daar staat heel veel informatie, en bijvoorbeeld ook een verwijzing naar een app waarin je zelf kan
zoeken naar de middelen die je gebruikt.
https://inside.fei.org/fei/cleansport/horses/mobile-apps

Het is belangrijk je te realiseren dat in vliegensprays of middelen tegen zomerexceem ook stoffen
kunnen zitten die op deze lijst staan.
Kijk daar dus altijd naar als je iets gebruikt of iets nieuws wil aanschaffen.

Een andere wetenswaardigheid is dat er in Duitsland een andere (uitgebreidere) lijst gehanteerd
wordt, waar ook verschillende “natuurlijke” of kruidenmiddelen op staan.Rijdt je dus wedstrijden in
Duitsland, dan moet je met deze andere lijst rekening houden.
Het IPZV maakt namelijk gebruik van de regels van de FN (de Duitse paardensportvereniging).
Hun regels zijn via deze link te vinden:
https://www.pferd-aktuell.de/fairersport/fairer-sport

We zijn blij dat bij alle paarden die tot nu toe binnen het NSIJP op ongeoorloofde middelen zijn
getest, er niets gevonden is. Houden zo !
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