Bedrijfshygiëne tijdens evenementen;
De do’s & don’ts bij keuringen,
wedstrijden en shows
DO!
 Vermijd neus-neuscontact te allen tijde!
 Neem altijd je paardenpaspoort mee wanneer je met je paard reist. Je moet ook aantoonbaar
maken dat je paarden de vereiste vaccinaties op tijd hebben ontvangen.

 Desinfecteer indien mogelijk bij aankomst van een meerdaagse wedstrijd de tijdelijke stal
voordat je je paard erin plaatst.

 Sluit of plak openingen tussen stallen af zodat jouw paard geen neus-neuscontact kan
hebben met een vreemd buurpaard.

 Neem de temperatuur van het paard twee keer per dag op tijdens meerdaagse wedstrijden.
Zorg ervoor dat je de standaardtemperatuur van je paard kent.

 Verzoek mensen om hun handen te wassen of om desinfecterende handgel te gebruiken
voordat ze je paard aanraken. Of nog beter: laat andere mensen je paard niet aaien.

 Probeer ieder contact met vreemde mensen te vermijden. Let bijvoorbeeld ook op

ringmeesters die je een helpende hand willen bieden. Sta dit niet toe en gebruik daarvoor
je eigen groom.

 Sluit de drinkbak in de wedstrijdstal af (leg er bv. een steen in) en laat je paard uit een eigen,
schone emmer drinken. Zo houd je ook controle over het drinkgedrag van je paard.

 Laat paarden uit een schone voerbak eten, sluit de voerbak eventueel af en gebruik
je eigen voerbak of emmer.

 Bewaar hooibalen en voer zoveel mogelijk in je trailer of veewagen tot op het moment
van voeren. Zo voorkom je eventuele besmetting van ongebruikt (ruw)voer.

 Gebruik altijd je eigen verzorgingsmaterialen en harnachement en gebruik die niet
voor andere paarden, tenzij je deze reinigt en desinfecteert voor ieder gebruik.
Deel niets met vreemde paarden!

 Neem op meerdaagse wedstrijden je eigen kruiwagen, uitmestmaterialen, hooi
en strooisel mee en deel deze niet met andere deelnemers!  

 Zet je paard na de proef direct weer op je eigen trailer of veewagen.
 Reinig en desinfecteer direct bij thuiskomst al het harnachement en materiaal
dat tijdens de wedstrijd gebruikt is.

 Reinig en desinfecteer paardentrailers na ieder gebruik. Vergeet de banden niet!
 Isoleer paarden van de rest van de paarden op stal (idealiter twee weken) na terugkomst
van een meerdaagse wedstrijd.
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DON’TS!
 G
 a niet op stap met een paard met koorts, hoest of neusuitvloeiing.
Neem uitsluitend gezonde paarden mee.

 Zet paarden niet vast aan muren of afrasteringen waar eerder paarden hebben gestaan.
 Neem geen vreemde paarden mee in de trailer en/of veewagen.
 Laat vreemde paarden niet vastzetten aan jouw veewagen en/of trailer.
 Laat paarden niet uit dezelfde drinkbak drinken en maak deze vooraf eerst goed schoon.
 Leg de waterslang niet in de emmer. Zorg ervoor dat het uiteinde van de waterslang de
emmer niet raakt wanneer je hem vult.  

 Gebruik geen gemeenschappelijke sponzen of afsponsmaterialen die op wasplaatsen
vaak voorhanden zijn, maar neem die zelf mee en leen ze niet uit!

 Laat paarden tijdens wedstrijden niet aan hekken of afrasteringsmateriaal ruiken en of bijten.
 Laat je paard op concours niet grazen op een plek waar anderen paarden onlangs
hebben gegraasd.

 Neem na het evenement geen ongebruikt hooi of strooisel mee naar huis dat buiten
je trailer of veewagen heeft gelegen.
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