Uitleg bij de vaccinatieregels van het NSIJP
Inleiding
Het NSIJP volgt sinds 2007 voor wedstrijden de regels van de FEIF (de internationale
IJslanderorganisatie).
Sinds 2013 gelden deze regels voor alle NSIJP evenementen.
De FEIF op haar beurt baseert haar regels op die van de FEI (de internationale
paardenwedstrijdenorganisatie)
De regels zijn te vinden op deze website:
https://www.feiffengur.com/documents/vaccination%20rules%202016.pdf
De tekst van de FEIF is bindend.
Aan de informatie en uitleg die we hier geven, kunnen dus geen rechten ontleend worden.
Vaccinatiebeleid kan altijd veranderen, zodra dat gebeurd zullen we zo snel mogelijk de
veranderingen hier ook weergeven.
Hieronder staat een uitleg van de regels gevolgd door een aantal vaak gestelde vragen.
Meningen over vaccinaties verschillen enorm, niet iedereen is blij met een verplichting tot
vaccineren. (Paarden)Influenza is echter een vervelende ziekte die heel veel consequenties kan
hebben, niet alleen voor je eigen paard, maar ook voor anderen.

Uitleg van de vaccinatieregels:
Als je mee wilt doen aan evenementen dan moet je paard ingeënt zijn tegen influenza.
Het NSIJP volgt de regels van de FEIF, die zich baseert op de regels van het FEI (de internationale
organisatie voor paardenwedstrijden).
Deze zijn:




de basisentingen, 2 entingen met een tussenruimte van minstens 21 dagen en niet meer dan
92 dagen
de eerste booster/3e enting die binnen 7 maanden na de 2e basisenting gegeven moet
worden
daarna minstens een jaarlijkse herhaling, die binnen 12 maanden gegeven moet worden

dat is het schema waar je je aan moet houden.
Daar komt dan bij dat als je mee wilt doen aan een evenement, dat jouw laatste enting niet ouder
mag zijn dan 6 maanden en 21 dagen.
Of omgekeerd: als je je aan alle regels gehouden hebt, dan kan je na je jaarlijkse enting gedurende
6 maanden en 21 dagen meedoen aan evenementen
Voorbeeld: je hebt je aan alle basisregels en boosters gehouden en je ent op 1 april, dan kan je tot
en met 22 oktober meedoen aan evenementen.
Als je daarna niet aan andere evenementen wil meedoen, dan hoef je pas op uiterlijk 31 maart van
het volgende jaar weer te enten (de jaarlijkse herhaling).
Wil je in december wel weer een wedstrijd rijden, dan moet je zorgen dat je uiterlijk 7 dagen voor

dat evenement je paard opnieuw hebt geënt. (en dan geldt de jaarlijkse herhaling vanaf die enting)
Let op: tellen van dagen en maanden gebeurd vanaf de dag dat je op het evenemententerrein
aankomt óf vanaf de eerste dag van het evenement, welke van de twee het eerste valt. Dat betekent:
als jij eerder aankomt dan het evenement begint, dan wordt er vanaf jouw aankomstdag geteld,
als jij aankomt nadat het evenement al begonnen is, dan wordt er geteld vanaf de eerste dag van
het evenement.
(dus: als het evenement op donderdag begint en jij komt pas zaterdag aan, dan wordt er vanaf die
donderdag geteld- dus had jij op zijn allerallerlaatst op woensdag van de week ervoor je laatste
enting moeten geven)

FAQ – Veelgestelde vragen
 Tegen welke ziektes moet ik enten ?
Alleen een enting tegen influenza is verplicht.
(een combinatie-enting met tetanus is dus niet verplicht. Er bestaan ook vaccins met alleen
influenza)
 Wanneer mag ik meedoen aan een wedstrijd of evenement?
Er zijn 4 regels waar je op moet letten:
1. je paard moet minimaal de 2 basisentingen hebben gehad (om voor het eerst mee te mogen
doen)
2. je laatste enting moet minstens 7 dagen oud zijn
3. je laatste enting mag niet ouder zijn dan 6 maanden en 21 dagen
4. nadat je paard de basisentingen en de eerste booster/3e enting heeft gehad moet hij
minimaal elke 12 maanden een herhalingsenting hebben gehad. (en die rij mag je niet
onderbreken)
 Moet ik elk half jaar enten ?
Nee, je hoeft niet elk half jaar te enten.
Als je 2 basisentingen volgens de regels zijn gedaan, moet je 7 dagen wachten na de laatste enting
voor je (voor het eerst) mee mag doen aan evenementen.
Je kunt “op 1 enting” 6 maanden en 21 dagen lang meedoen aan wedstrijden.
Als je je wedstrijdseizoen en je entingsdatum goed plant kan je volstaan met 1 enting per 12
maanden.(als je je aan alle regels houdt en hebt gehouden)
 Elk jaar op 1 april enten, dat is toch een goede regel ?
Nee, dat is niet goed, er mogen niet meer dan 365 dagen tussen de jaarlijkse entingen zitten. Je
moet dus uiterlijk een dag eerder enten dan het jaar ervoor (bijvoorbeeld: 1 april 2010, 31 maart
2011, 30 maart 2012 etc)
 Als ik 1 wedstrijd per jaar wil rijden, moet ik dan ook enten ?
Ja, de regels gelden voor iedereen.
 Ik wil een paard uit IJsland importeren, hoe snel mag ik dan wedstrijden rijden ?
Je paard moet ten minste de 2 basisentingen hebben gehad, en na de 2e enting moet je minstens 7
dagen wachten. (dat betekent dat je minimaal 30 dagen nodig hebt).
Hoe snel je wilt enten na aankomst van het paard in Nederland is je eigen beslissing.

 Ik wil op zaterdag een proef rijden, dan kan ik op de zaterdag ervoor nog enten, toch ?
Dat hangt er van af: als de wedstrijd alleen op zaterdag is, dan kan dat net, maar het is op het
randje.
Als de wedstrijd al op vrijdag begint dan ben je te laat: er wordt gerekend vanaf je dag van
aankomst op het terrein of vanaf de eerste dag van het evenement, welke van de 2 het eerste
plaatsvindt. En dat is dan de vrijdag dat de wedstrijd begint, dus dan ben je te laat en mag je niet
meedoen.
 Ik ben te laat met mijn jaarlijkse enting, wat nu ?
Dan moet je opnieuw beginnen met de hele serie, dus 2 basisentingen en een 1e booster binnen 7
maanden. (en je moet wachten tot minimaal 7 dagen na de 2e basisenting voor je weer aan een
evenement mee mag doen)
 Mijn dierenarts zegt dat de 3e enting/1e booster binnen 7 maanden niet nodig is.
De meeste ruiters rijden onder de regels van de KNHS, en die heeft voor regionale/nationale
wedstrijden inderdaad andere regels.
De regels die het NSIJP (FEIF/FEI) hanteert zijn de internationale regels.
 Gelden deze regels voor alle andere FEIF-landen ook ?
Ja, in principe gelden deze regels voor alle landen die aangesloten zijn bij de FEIF en die de regels
van de FEIF volgen voor wedstrijden/evenementen.
MAAR: elk land kan eigen regels hebben (bv. Vanuit hun Ministerie van landbouw) die voorgaan op
de internationale FEIF regels.
Duitsland heeft bv strengere eisen, daar moet je wel elk half jaar enten om mee te mogen doen. En
Duitsland heeft andere regels voor de basisentingen (IPZV nationale bestimmungen art 12.)
Check dus, als je in een ander land wil meedoen, wat daar gevraagd wordt !

