
 

ENKELE AANDACHTSPUNTEN 

FINANCIËLE VERRICHTINGEN 

Krediet: Met uitzondering van de jockeys, worden aanvragen voor uitbetaling van 

kredieten enkel aanvaard met formulier op www.bgalopf.be/Docs/Demande de 

virement_NL.pdf en nadat de renvereniging de betrokken rennen afgerekend heeft.  

De overschrijvingen worden voor administratieve reden gewoonlijk tijdens het WE 

volgend op de ontvangst van de aanvraag uitgevoerd. 

Debet: Aanzuiveringen van debet rekeningen dienen op het bankrekeningnummer 

IBAN: BE 55 21 00 38 53 73 44 

BIC: GEBABEBB 

van BFP-GALOP te gebeuren 

VRAGEN AAN OF MEDEDELINGEN VOOR BFP-GALOP 

Alle vragen en mededelingen betreffende technische onderwerpen dienen per mail 

gesteld en aan admin@bgalopf.be gericht te worden.  

BUREELUREN VOOR TELEFONISCHE CONTACTEN 

Telefonische oproepen zullen enkel tijdens werkdagen van 08Hr30 tem 17Hr00 

beantwoord worden. 

VERKLARINGEN IN VERBAND MET DE RENNEN 

De inschrijvingen, rouwgelden (forfaits), bijkomende inschrijvingen, aangiften van 

vertrekkers en rijders dienen verplicht online via de internetwebsite www.bgalopf.be 

te gebeuren.  

Paarden kunnen in meerdere rennen op dezelfde dag als vertrekker verklaard 

worden mits aangifte van de prioriteiten voor de voorkeur ren(nen). 

De procedure staat beschreven op  

www.bgalopf.be/Docs/Informatie en handleiding voor trainers_NL.pdf. 

Paarden van trainers die de aangegeven termijnen voor aangifte van de vertrekkers 
en rijders niet respecteren kunnen: 
  - van ambtswege als niet vertrekker beschouwd worden;  
    of 
  - met een boete van 50€ bestraft worden voor het vertragen van de procedure. 
 
Dezelfde administratieve boete zal aangerekend worden aan de trainers die rijders 
aangeven zonder dat ze zich van hun beschikbaarheid vergewist hebben.  
 
Om vertragingen in de publicaties der vertrekkers te vermijden dienen de trainers hun 
paard(en) verplicht, al is het maar één, ofwel Partant ofwel Retiré te verklaren. 
 

http://www.bgalopf.be/Docs/Demande%20de%20virement_NL.pdf
http://www.bgalopf.be/Docs/Demande%20de%20virement_NL.pdf


 

OPTREKKEN VAN GEWICHTEN VAN RENNEN 
Voor sommige rennen kunnen de gewichten opgetrokken worden als het hoogste 

gewicht kleiner is dan het maximum voorziene, maar ENKEL na aangifte der 

vertrekkers. 

VERGETEN PASPOORTEN 

Paspoorten van paarden die aan de rennen deelgenomen hebben dienen 

onmiddellijk na afloop van de laatste ren bij de dierenarts afgehaald te worden. 

“Vergeten” paspoorten worden op het secretariaat van de BFP bewaard en kunnen 

er afgehaald worden (mits betaling van een administratieve boete van 20€). 

VERZEKERING VOOR JOCKEYS, LEERLING-JOCKEYS, EN GENTLEMEN-

RIDERS/CAVALIÈRES DIE IN HET BUITENLAND RIJDEN. 

Het rijden in het buitenland is verzekerd als de jockeys, leerling-jockeys of 

gentlemen-riders/cavalières die via de federatie verzekerd zijn, zulks voordien aan de 

Belgische Federatie voor Paardenrennen – Galop meedelen.  

Jockeys, leerling-jockeys, en gentlemen-riders/cavalières die in het buitenland rijden 

zonder verzekering zullen beboet worden met 45 € per gereden ren. (Eén rendag te 

voet voor Gentlemen-Riders & Cavalieres) en aan de hippische autoriteit van het 

betrokken land kan gevraagd worden het paard ter zake van het resultaat van de ren 

uit te sluiten. 

GEWICHTSONTHEFFING VOOR PERSONEN DIE IN EEN REN RIJDEN. 

Deze ontheffingen zijn VERPLICHT te nemen en aan te geven. Ontheffingen die niet 

aangegeven worden zullen van ambtswege in het renprogramma met ”-0.5 kg” 

vermeld worden en zullen zo bij de rennen gelden. 

Een maximum van overgewicht 1.5Kg t.o.v. de voorzien ontheffing kan aanvaard 

worden. 

RCNs 

 

RCN dienen aangevraagd te worden, na de rouwgeldverklaring en vóór de datum 

van de verklaring van “partant probable”. 

Als het RCN van een vertrekkend verklaard paard niet of niet op tijd ontvangen wordt 

zal de kosten ervan 80€ bedragen. De buitenlandse organiserende renvereniging 

heeft het recht om te weigeren om het paard te laten lopen. 

 

EX- EN IMPORT 

De procedure voor in en uitvoer van paarden staat beschreven in 

http://www.bgalopf.be/DokutheekExpImp.htm. 

Voor France Galop dient deze procedure zelfs voor reclamé rennen volledig gevolgd 

te worden en kan de administratieve evolutie van in- en exports op de website van 

France Galop gevolgd worden. Voordat het vermelde Export Document niet door de 

BFP-Galop ontvangen is kan het paard niet op een trainingslijst geplaatst worden.



 

RICHTLIJNEN VOOR HANDICAPRENNEN  

Opdat een paard gekwalificeerd is voor een handicapren in vlakke rennen moet het 
bij de afsluiting van de initiële inschrijving : dus bij afsluiten van de termijn 
voorzien voor engagements/inschrijvingen”) 
1. in België een handicapwaarde bezitten 

of 

2. in België in vlakke rennen 

- ofwel tweemaal gelopen hebben waarvan tenminste eenmaal gewonnen, 

- ofwel zich tweemaal binnen de eerste vier geplaatst hebben, 

- ofwel tenminste driemaal gelopen hebben; 

of 

3. in het buitenland een handicapwaarde bezitten en minstens aan één ren met 

voorwaarden in België deelgenomen hebben. 

 
De waarde wordt bepaald op het ogenblik van de initiële inschrijving zoals vermeld 

in de rencondities (ook voor paarden die supplementair ingeschreven worden) zelfs 

al heeft het paard na deze datum nog gelopen (behalve voor paarden die na de 

datum voor publicatie van de gewichten gewonnen hebben). 

De handicapwaarde van een paard dat zijn laatste twee rennen in het buitenland 

loopt, wordt niet aangepast, tenzij het paard één of beide van deze rennen in het 

buitenland wint. 

 


