Gedragscode dierenwelzijn.
Stichting Paardenmarkt Ameide wil een pro-actief welzijnsbeleid voeren om de
sportiviteit, veiligheid en de paardvriendelijkheid van de paardensport in de breedste zin
en al zijn facetten te waarborgen.
.
De organisatie van Stichting Paardenmarkt Ameide streeft er naar de aanbevelingen
zoals opgesteld in mei 2010 door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Diergeneeskunde,
de Sectorraad
Paarden,
de
Dierenbescherming
en
de
marktorganisaties van Zuidlaren, Hedel en Elst, daar waar relevant voor de
paardenmarkt Ameide, deze na te leven.
.
Hiervoor heeft Stichting Paardenmarkt Ameide deze gedragscode opgesteld om de
behandeling, de huisvesting en de verzorging m.b.t. het dierenwelzijn tijdens het verblijf
en of bij deelname aan de diverse activiteiten op de paardenmarkt in Ameide te
beheersen en onnodig leed te voorkomen. Deze regels zijn van toepassing op de
paardenmarkt Ameide en gelden voor iedereen die direct of indirect met de paarden
in aanraking komt of als bezoeker op de paardenmarkt aanwezig is.

Huisregels



















De aangevoerde paarden/pony’s kunnen gecontroleerd worden bij de aanvoer dan
wel tijdens de keuringen door een dierenarts en/of leden commissie. Paarden/pony’s
met verwondingen, tekenen van verwaarlozing en/of mogelijk infectieuze ziekten
worden niet toegelaten of kunnen van het terrein verwijderd worden.
Paarden die een gecoupeerde staart hebben worden niet toegelaten, met
uitzondering van paarden die legaal gecoupeerd zijn vóór 01 -09 – 2001.
Paarden/pony’s moeten deugdelijk vastgezet worden aan de daarvoor bestemde
touwen op de Prinsengracht en Prinsenhof met uitzondering van de keuringsringen.
Paarden/pony’s mogen niet aan bomen, hekken, of straatmeubilair worden vastgezet.
Het materiaal waarmee de paarden/pony’s worden aangebonden aan de touwen,
moet van dusdanige sterkte zijn dat deze onder normale omstandigheden niet
kunnen breken. De paarden/pony’s moeten zo zijn vastgemaakt dat deze indien
nodig snel kunnen worden losgemaakt.
Alleen voor de keuring mogen paarden/pony’s worden losgemaakt en daarna direct
weer vastgezet worden.
Er is te allen tijde toezicht door eigenaar op de aan de lijn staande paarden / pony’s.
De aanvoerder/verzorger is verantwoordelijk om de paarden/pony’s naar behoefte
te voeren en te drenken. In ieder geval moeten de dieren om de 4 uur gedrenkt
worden. Vers drinkwater is aanwezig bij keuringsringen. Als paarden langer staan
dient de aanvoerder de dieren te voeren. Ruwvoer dan wel brokken/krachtvoer zal
door de aanvoerder zelf verzorgt moeten worden.
Het keuren en/of verplaatsen mag niet tot gevaarlijke situaties leiden. Aanwijzingen
van Stichting Paardenmarkt Ameide, jury en/of ringmeester dienen strikt opgevolgd
te worden.
Het is uitdrukkelijk verboden met paarden/pony’s op het kermisterrein en/of
warenmarkt te komen.
Vervoerder/aanvoerders/verzorgers dienen altijd de aanwijzingen van de daartoe
aangewezen personen op te volgen te weten; organisatie zijnde leden Stichting
Paardenmarkt Ameide, jury, ringmeester, politie, EHBO en/of bandweer.
Ruwe behandeling of mishandeling van de dieren is in alle gevallen verboden.
Aanvoer van 3 jaar en oudere hengsten (ook klophengsten) is niet toegestaan.
Drachtige merrie’s mogen aangevoerd worden t/m 10 maand van de drachttijd.
Overtreding van de huisregels kan tot verwijdering van de markt leiden.
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Problemen/ongevallen met paarden /pony’s.
De ringmeester en eigenaar van het paard zijn verantwoordelijk bij problemen om het
paard onder controle te krijgen. Als dit niet lukt zal paard van het terrein verwijderd
moeten worden om ongevallen te voorkomen. Dit geld zowel voor tijdens de keuringen,
als ringsteken, tuigpaardrubriek en show(s) op Wesselsplein. Bij ongevallen met een
paard zal direct de dierenarts worden geïnformeerd. Deze verzorgt het paard ter plaatse
en zal afhankelijk verwondingen vervolg acties ondernemen. Dieren die op welke wijze
dan ook een gevaar vormen voor zich zelf, andere paarden of bezoekers moeten van de
markt worden verwijderd of apart worden gezet.
.
Aanvoer paarden en pony’s vanaf 08:00
De keuringen vangen aan om 09:00 uur en worden aansluitend afgewerkt.
Wij verzoeken de dames en heren aanvoerders om tijdig in de ring aanwezig te zijn
en eventuele aanwijzingen van de ringmeester(s) danwel omroeper op te volgen

Ring 1 ( Prinsengracht - oostzijde)
Gelderse paarden
Gelderse paarden
Gelderse paarden
Kampioen Gelderse paarden
Rijpaard
Rijpaard
Rijpaard
Kampioen Rijpaarden
Tuigpaarden
Tuigpaarden
Tuigpaarden
Kampioen Tuigpaarden

Veulens
1 1/2 - 2 1/2 jarige
ouderen
Veulens
1 1/2 - 2 1/2 jarige
ouderen
Veulens
1 1/2 - 2 1/2 jarige
ouderen

Ring 2 ( Prinsengracht - westzijde)
New Forest
New Forest
New Forest
Kampioen New Forest
Welsh
Welsh
Welsh
Kampioen Welsh
Diversen
Diversen
Diversen
Kampioen Diversen
Friezen
Friezen
Friezen
Kampioen Friezen

Veulens
1 1/2 - 2 1/2 jarige
ouderen
Veulens
1 1/2 - 2 1/2 jarige
ouderen
Veulens
1 1/2 - 2 1/2 jarige
ouderen
Veulens
1 1/2 - 2 1/2 jarige
ouderen

Ring 3 ( Doelakkerweg)
Shetland *
Veulens
Shetland *
1 1/2 - 2 1/2 jarige
Shetland *
ouderen
Kampioen Shetland *
* In de ring wordt Shetlanders en mini-Shetlanders gescheiden gekeurd

Ring 2 ( Prinsengracht - westzijde)
DAGKAMPIOEN PAARDENMARKT AMEIDE
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PLATTE GROND KEURINGSRINGEN

RING 3
DOELAKKERWEG

RINGRIJDEN
CENTRALE POST
STICHTING
PAARDENMARKT
AMEIDE

EHBO POST

waterafhaalpunt tbv
paarden
KOFFIE
WAGEN
RING 2
PRINSENGRACHT
WESTZIJDE

RING 1
PRINSENGRACHT
OOSTZIJDE

DRANGHEKKEN

TOUWEN/PALEN
ZANDBANEN TBV KEURINGSRINGEN
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Programma Paardenmarkt 2016
Donderdag 13 oktober 2016
Vanaf 9:00 uur, Prinsengracht
Keuringen
14:00 – 14:30 uur, Prinsengracht
Tuigpaardnummer
14:30 – 16:45 uur, Prinsengracht
Ringsteken
14:30 – 15:30 uur ringsteken ozh
15:30 – 16:45 uur ringsteken aangespannen
Vanaf 14:30 uur, Wesselsveld
Showprogramma en bestgaand.
14:30 uur Show PSV de Giessenruiters.
14:50 uur Rubriek bestgaand rijpaard
15:10 uur Show manege Schakel
15:30 uur Show PSV de Giessenruiters
15:50 uur Bestgaand tuigpaard ozh
16:10 uur Show manege Schakel
16:30 uur Bestgaand rijpony
16:50 uur grote finale show
17:45 uur, Prinsengracht
Termeise Kampioenschap Koekslaan
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