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VOORWOORD
De Belgische Federatie voor Paardenrennen – Galop is ondertekenaar van het International Agreement on
Breeding, Racing and Wagering van de International Federation of Horseracing Authorities IFHA
Bijzondere Richtlijnen zijn financiële en technische richtlijnen die van toepassing zijn op vlakke en
hindernis rennens die door door de Renverenigingen in België georganiseerd worden.
Alle in dit document vermelde richtlijnen zijn tot nader order van toepassing.
Een Renvereniging die een renmeeting organiseert kan, met instemming van de Raad van Bestuur van de
Belgische Federatie voor Paardenrennen – Galop, eigen algemene voorwaarden die specifiek zijn voor het
door hun georganiseerde renprogramma, uitvaardigen.
Elke persoon die van de Belgische Federatie voor Paardenrennen – Galop de toelating gekregen heeft een
paard te laten lopen (hetzij als eigenaar, mede-eigenaar, huurder of vennoot), paarden te trainen als
beroeps_, privé_ of eigenaar-trainer, te rijden in openbare rennen en iedere persoon die een paard koopt
dat te vorderen werd gesteld volgens de voorwaarden betreffende verkoop rennen, wordt verondersteld
volledig de Code en Reglementen, de Bijzondere Richtlijnen, en de voorschriften van de Officiële
Bulletins te kennen en zich, zonder voorbehoud, aan alle schikkingen en aan alle gevolgen die daaruit
kunnen voortvloeien te onderwerpen.

1. FINANCIËLE VOORWAARDEN
Prijzengeld
De nominale waarde van een prijs is de som die in de renvoorwaarden vermeld is als toekomend aan de
winnaar, zonder rekening te houden met eventueel aangeboden geschenken en premies. Behalve
andersluidende vermelding vertegenwoordigt het prijzengeld dat aan de plaatsen toekomt respectievelijk
30%, 15%, 10% et 5% van de nominale waarde en wordt ongeacht het aantal deelnemers uitbetaald. Het
prijzengeld is de totale som betaald voor de nominale waarde en voor de plaatsen. Het totale prijzengeld
van een ren wordt eveneens vermeld in de renvoorwaarden

Premie voor de fokker
Voor al de rennen die in België gelopen worden, wordt een premie toegekend aan de fokkers van paarden
die volgens de artikels van de Code en Reglementen beschouwd worden als zijnde in België geboren en
gefokt en die in het Belgisch Stud Book van de Engelse volbloedpaarden ingeschreven zijn. Deze premie
bedraagt 12% van het behaalde prijzengeld en wordt door de renvereniging betaald onder dezelfde
voorwaarden als het prijzengeld.
In de rennen door een buitenlands paard gewonnen, wordt de premie die voor de winnaar is voorzien,
toegekend aan de tweede indien deze een in België geboren en gefokt paard is en dat in het Belgisch Stud
Book van de Engelse volbloedpaarden ingeschreven is.
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Tarief voor het rijden door jockeys, jockeys met ontheffing en leerlingjockeys
Vlakke Rennen

Hindernis Rennen

Per ren
(*)

% van de
behaalde prijs

Per ren

% van de
behaalde prijs

Jockey

40€

10%

50€

10%

Jockey met ontheffing

30€

10%

35€

10%

Leerling-jockey

30€

10% (**)

35€

10% (**)

(*) Waarvan de helft bij een “niet vertrekkend” paard
(**) Waarvan de helft aan de stage- of opleidingsbegeleider van de leerling-jockey toekomt.

Fonds voor Opleiding en Voorziening van de jockeys, jockeys met ontheffing,
leerling-jockeys, gentlemen-riders en cavalières van de galop in België.
Om de conditie, vorming en welzijn van de jockeys, jockeys met ontheffing, leerling-jockeys, gentlemenriders en cavalières die over een vergunning beschikken die uitgereikt werd door Belgische Federatie voor
Paardenrennen – Galop, te verbeteren en/of te steunen, werd door de Belgische Federatie voor Paardenrennen
– Galop een fonds gecreëerd voor de “Opleiding en Voorzienigheid van de jockeys, jockeys met ontheffing,
leerling-jockeys, gentlemen-riders en cavalières”.
Het fonds voor Opleiding en Voorzienigheid heeft als doel om:
1 opleiding en vormingsstages te organiseren voor jockeys, jockeys met ontheffing, leerling-jockeys,
gentlemen-riders en cavalières van de galop;
2. tussen te komen in de verplaatsingskosten;
3. tussen te komen in de kosten van verzekering voor jockeys, jockeys met ontheffing, leerling-jockeys,
gentlemen-riders en cavalières van de galop in België waarvan de verzekering via de Belgische
Federatie voor Paardenrennen - Galop geregeld wordt;
4. een voorzieningsfonds ten behoeve van de jockeys, jockeys met ontheffing, leerling-jockeys,
gentlemen-riders en cavalières te spijzen.
Het fonds voor Opleiding en Voorzienigheid wordt beheerd door de Raad van Bestuur van de Belgische
Federatie voor Paardenrennen – Galop.

Verzekering voor jockeys, jockeys met ontheffing, leerling-jockeys,
gentlemen-riders en cavalières.
Jockeys, jockeys met ontheffing, leerling-jockeys, gentlemen-riders en cavalières dienen over een geldige
verzekering te beschikken die rensport ongevallen dekt. Ze kunnen
- die verzekering aangaan via de BFP-Galop,
- een eigen verzekering afsluiten.
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Voor de jockeys, jockeys met ontheffing, leerling-jockeys, gentlemen-riders en cavalières die via de
Belgische Federatie voor Paardenrennen – Galop verzekerd zijn
- is het rijden in het buitenland eveneens verzekerd als de jockeys, jockey met ontheffing, leerlingjockey, gentlemen-rider of cavalière, zulks voordien aan de Belgische Federatie voor Paardenrennen Galop meedeelt.
- zal de rekening van de jockey, jockey met ontheffing, leerling-jockey, gentleman-rider of cavalière in
het “Office Central” met 25€ per rit gedebiteerd worden wanneer het paard eigendom is van een
buitenlandse eigenaar en wanneer het in het buitenland getraind wordt; hij/zij kan dit bedrag bij zijn
verplaatsingsonkosten voegen die hij/zij aan de buitenlandse eigenaar aanrekent.
Jockeys, jockeys met ontheffing, leerling-jockeys, gentlemen-riders en cavalières die niet over een
persoonlijk afgesloten verzekering beschikken en die aan rennen in het buitenland deelnemen zonder
voorafgaande melding aan de Belgische Federatie voor Paardenrennen - Galop, zijn er niet verzekerd en
zullen beschouwd worden als er te rijden en/of gereden te hebben zonder geldige vergunning.

Betreffende renongevallen.
Jockeys, jockeys met ontheffing, leerling-jockeys, gentlemen-riders en cavalières die in een ren gevallen
zijn, of door een medisch certificaat ongeschikt verklaard werden om te rijden dienen, vooraleer terug aan
rennen deel te nemen, een medisch geschiktheidscertificaat aan BFP-Galop voor te leggen.

Verzekering voor paarden voor schade aan derden
Noch tijdens rendagen, noch tijdens trainingssessies kunnen de renbanen verantwoordelijk gesteld worden
voor schade die door paarden aan derden en/of aan infrastructuur zou berokkend worden.
Iedere trainer dient erover te waken dat zijn paarden tegen dergelijk risico gedekt zijn.

Tarief betreffende de verklaringen van deelname van een paard aan
een ren.
Rouwgeld (forfait): 0,5% van de nominale waarde.
Bijkomende inschrijving: 3% van de nominale waarde, (behalve andersluidende vermelding).
Niet aangegeven als vertrekker: 1% van de nominale waarde.
Vertrekker: 1% van de nominale waarde.
Geen enkel bedrag is verschuldigd voor een paard dat niet gekwalificeerd is voor de ren waarin het
ingeschreven is, noch indien het in het kader van de eliminatieprocedure voor deelname aan de ren
uitgesloten werd.
Vertrekkend verklaard en niet vertrekker
-

-

Met medisch certificaat (behalve voor de “niet vertrekkers” die enkel bij de renregisseur op de
renbaan worden aangegeven en voor paarden die voor de weddenschappen gekoppeld
werden)): 1% van de nominale waarde.
Verklaard vóór aangifte der rijders: 3% van het nominaal.
Enkel bij de renregisseur op de renbaan als niet vertrekker worden aangegeven: 3% van het
nominaal.
Voor paarden die in de betrokken ren aan dezelfde eigenaar toebehoorden: 5% van het
nominaal.
Zonder medisch certificaat: 9% van de nominale waarde.
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In handicap rennen in series wordt het tarief toegepast op de ren waarin het paard werkelijk deelneemt.
Opmerking: Iedere inschrijving, rouwgeldverklaring en vooraangifte van een paard voor deelname aan een
ren dient, op straffe van nietigheid, voor afsluiten van de betrokken termijnen, gedekt te zijn door een
provisie op de rekening in het Office Central van de eigenaar.

Office Central
Het “Office Central” van de Belgische Federatie voor Paardenrennen - Galop is enkel een centraliserend
orgaan dat de sommen, die aan haar betaald zijn door de verschillende titularissen van rekeningen
(inclusief de renverenigingen), verdeelt.
Het “Office Central” kan enkel de socio-professionelen uitbetalen voor zover het desbetreffende
prijzengeld, premies en rijgelden afgerekend zijn door de (binnen- en buitenlandse) renvereniging of
hippische autoriteiten.
Het Office Central van de BFP-Galop heeft niet de status van een bank en voert geen betalingen uit aan
derden die geen rekeninghouder zijn bij de BFP-Galop. Zie http://www.bgalopf.be/Docs/Fin_Dir_NL.pdf
Per socio-professioneel met een rekening in het Office Central van de BFP-Galop zal slechts één
bankaccount aanvaard worden voor het overschrijven van eventuele tegoeden. Iedere verandering van een
eerder opgegeven nummer zal gestaafd dienen te worden door een door de bank uitgegeven document dat
de rekeninghouder van het bankaccount bevestigt.
Handleiding en regels voor het beheer van de rekeningen: www.bgalopf.be/Docs/Fin_Dir_NL.pdf
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2.TECHNISCHE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden voor kwalificatie van een paard
Opdat een paard gekwalificeerd is in een ren die aan de Code van de Belgische Federatie voor
Paardenrennen - Galop onderworpen is, moet het op de datum van de initiële of supplementaire
inschrijving:
- voldoen aan de algemene voorwaarden voor kwalificatie die door de Code en Reglementen, de
Bijzondere Richtlijnen en de Officiële Berichten worden bepaald;
- voldoen aan de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de ren;
- officieel geregistreerd zijn in het land waar het paard op training staat (paarden die ingeschreven zijn
in een buitenlands stamboek en die in België getraind worden, dienen administratief in België
ingevoerd te zijn - Export Certificaat in bezit van de BFP-Galop.)
en dat het niet ophoudt met al deze voorwaarden te vervullen tot het moment van de ren.
De eigenaar of zijn gemandateerde trainer moet er zich van vergewissen dat zijn paard en de persoon die
het rijdt gekwalificeerd is, vanaf het moment van de inschrijving tot en met het moment van de ren. De
verantwoordelijkheid van de kwalificatie berust uitsluitend bij de eigenaar of gemandateerde trainer van
het paard.
Ras en geslacht der toegelaten paarden:
1.Indien men zonder onderscheid, wat ook hun leeftijd wezen, de hengsten, ruinen en merries van elk ras
en uit alle landen wenst toe te laten, wordt de formule “voor alle paarden” aangewend:
2.Indien men, in een ren, uitsluitend de Engelse volbloedpaarden toelaat (Thoroughbreds) wordt, volgens
de leeftijd en het geslacht, in de voorwaarden, zonder opgave van het ras, één van de volgende formules
aangewend:
a. “Voor hengstveulens”, indien de enige producten die gekwalificeerd zijn, hengsten zijn van minder
dan vijf jaar. Indien ruinen toegelaten worden dient dit expliciet vermeld te worden.
b. “Voor merrieveulens”, indien de enige producten die gekwalificeerd zijn, vrouwelijke paarden zijn
jonger dan vijf jaar.
c. “Voor hengsten”, indien de enige producten die gekwalificeerd zijn, hengsten zijn die ouder dan
vier jaar zijn. Indien ruinen toegelaten worden dient dit expliciet vermeld te worden
d. “Voor merries”, indien de enige producten die gekwalificeerd zijn, vrouwelijke paarden zijn die
ouder dan vier jaar zijn.
3. Indien men uitsluitend producten van een bepaald ras wenst toe te laten, wordt er de nauwkeurige
aanduiding van dit ras aan toegevoegd.
4. Indien men zonder enig onderscheid, wat ook hun leeftijd of ras weze, de Belgische hengsten, ruinen en
merries wenst toe te laten, met uitzondering van de buitenlandse paarden, wordt de volgende formule
aanwenden: “voor alle Belgische paarden”.
Verwante beschikkingen:
De inschrijving van een paard in een ren komt te vervallen:
- als het na de verklaring van vertrekker van trainer verandert;
- als het verkocht of verhuurd wordt vóór aangifte der vertrekkers behalve andersluidende
vermelding op het verkoop of verhuurcontract;
- waarvan de eigenaar meerdere paarden in eenzelfde ren ingeschreven heeft als het vóór het tijdstip
voorzien voor de aangifte van vertrekker van eigenaar verandert of verhuurd wordt en als er in de
betrokken ren geëlimineerd dient te worden;
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Plaats en geldigheid van aangifte van de verklaringen
De inschrijvingen, rouwgelden (forfaits), bijkomende inschrijvingen, aangiften van vertrekkers en rijders
dienen verplicht online via de internetwebsite www.bgalopf.be te gebeuren.
De procedure staat beschreven op www.bgalopf.be/Docs/Informatie en handleiding voor trainers_NL.pdf
In geval van onmogelijkheid te wijten aan overmacht kunnen deze verklaringen per mail aan de Belgische
Federatie voor Paardenrennen - Galop overgemaakt worden. Telefonische aangiftes worden in geen geval
aanvaard.
Paarden van trainers waarvan de aangegeven termijn voor aangifte van de vertrekkers niet gerespecteerd is
worden ambtshalve als niet vertrekker beschouwd;
Trainers van paarden waarvan de aangegeven termijnen voor aangifte van jockeys niet gerespecteerd zijn
worden voor het vertragen van de procedure met een boete van 50€ per paard bestraft.

Toekenning van het recht om de verklaringen in te dienen
De eigenaar, of een persoon die schriftelijk als zijn mandataris aangeduid werd, is de enige die gemachtigd
is de verklaringen inzake inschrijvingen (bijkomende inschrijvingen incluis), rouwgelden (forfaits),
aangiften van vertrekkers en rijders (incluis de aangifte van vertrekker op de renbaan) in te dienen.
De beroeps_ en privétrainers worden beschouwd als zijnde regulier gemandateerd door de eigenaars van
de betrokken paarden.
De Rencommissarissen hebben altijd het recht om van de persoon, onder wiens naam een paard werd
ingeschreven, de rechtvaardiging te eisen van diens belangen- of eigendomsaandeel in bedoeld paard,
alsmede het bewijs dat daarbij geen enkele persoon is geïnteresseerd, die niet in de voorwaarden verkeert
om te lopen. Indien de voorgelegde bewijsvoering hen geen voldoening schenkt, mogen ze het paard als
niet-gekwalificeerd verklaren.

Bijkomende inschrijvingen
Voor alle rennen wordt de mogelijkheid voorzien om bijkomende inschrijvingen uit te voeren.
Bijkomende inschrijvingen zijn inschrijvingen die na de aanvankelijk voorziene datum en uur voor de
inschrijving gedaan worden. Het tijdstip van afsluiten van de bijkomende inschrijvingen wordt voorzien in
de renvoorwaarden.
Een bijkomende inschrijving kan niet gedaan worden voor paarden die in dezelfde ren het voorwerp
uitmaakten van een eerdere inschrijving.

Minimum te dragen gewicht
Behalve bij expliciete vermelding in het renprogramma, kan het minimumgewicht in alle vlakke rennen,
uitgezonderd in rennen voorbehouden voor gentlemen-riders/cavalières, niet lager zijn dan 51 Kg
(ontheffingen niet meegerekend).
Behalve bij expliciete vermelding in het renprogramma kan het minimumgewicht in alle vlakke rennen
voorbehouden voor gentlemen-riders en cavalières niet lager zijn dan 60 Kg, voor rennen voorbehouden
voor gentlemen-riders alleen niet lager dan 62 Kg (ontheffingen niet inbegrepen).
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Ontheffing voor merries.
In hindernisrennen en in vlakke rennen, behalve andersluidende clausules die in de bijzondere
voorwaarden voor de rennen vermeld zouden zijn, genieten de merries en merrieveulens, van een
gewichtsontheffing ten opzichte van de hengsten en ruinen. Deze gewichtsontheffing is bepaald op 1 ½ kg
voor de vlakke rennen en op 2 kg voor hindernisrennen en rennen voor Arabische volbloedpaarden. Deze
ontheffing geldt niet in rennen waar het te dragen gewicht bepaald of medebepaald wordt door de
handicapwaarde.

Verantwoordelijkheid betreffende het gewicht
Behalve voor handicaprennen is de eigenaar, of zijn mandataris, als enige verantwoordelijk voor de
juistheid van het gewicht volgens de renvoorwaarden.
Ter herinnering:
-

-

“Gewonnen sommen” zijn dat gedeelte van het prijzengeld dat uitgekeerd werd aan de winnaar,
“ontvangen sommen” zijn dat gedeelte van het prijzengeld dat ontvangen werd voor
overwinningen en plaatsen. Ze worden per discipline (vlakke en hindernisrennen) in acht genomen.
De gewonnen en/of ontvangen sommen en de belastingen per gewonnen ren worden, uitgezonderd
uitdrukkelijke en andersluidende vermelding in de rencondities, gerekend vanaf de 1ste januari van
het voorgaande jaar. Ze worden per discipline (vlakke en hindernisrennen) in acht genomen.

Meerdere paarden van eenzelfde eigenaar die in dezelfde ren tijdens
dezelfde meeting als vertrekker verklaard worden.
Bij het verklaren van de vertrekker dienen de trainers die meerder paarden van dezelfde eigenaar in
dezelfde ren tijdens eenzelfde meeting als vertrekker aangeven, online de voorkeursorde om te lopen
(PriorE) te vermelden.
Als Prio 1 (of volgende) door de procedure N* zou(den) geëlimineerd worden, zal Prio 2 (of volgende)
weerhouden worden te lopen.

Paarden die in meerdere rennen tijdens dezelfde meeting als vertrekker
verklaard worden.
Bij het verklaren van de vertrekker dienen de trainers die een paard in meerdere rennen tijdens eenzelfde
meeting als vertrekker aangeven, online de voorkeursorde om te lopen (PriorH) te vermelden.
Als het paard in de prioritaire ren niet het onderwerp uitmaakt van een eliminatieprocedure of niet
afgeschaft wordt, wordt de verklaring van de andere ren van ambtswege als teruggetrokken (retiré)
beschouwd.
Als het paard in de prioritaire ren geëlimineerd wordt of indien de prioritaire ren afgeschaft wordt, zal het
paard in de volgende prioriteit-ren als vertrekker beschouwd worden (en eventueel zo verder).

Aangifte van blinkers of Australische blinkers.
Alleen het dragen van vaste blinkers beschreven in bijlage D wordt toegestaan.
De aangifte van blinkers of Australische blinkers moet verplicht tegelijk met de aangifte van vertrekker
gebeuren.
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Gevolgen voor het in een ren teruggetrokken paard
Het paard dat in een Belgische ren waarin het bij het afsluiten van de termijn voor aangifte der
“vertrekkers” als vertrekker geregistreerd werd en nadien door de trainer teruggetrokken werd, zal niet
meer toegelaten worden om, noch in België noch in het buitenland, te lopen:
-gedurende 16 dagen, te tellen vanaf de dag volgend op deze van de betrokken ren, indien in deze
ren geëlimineerd diende te worden;
-gedurende 10 dagen, te tellen vanaf de dag volgend op deze van de betrokken ren, indien in deze
ren niet geëlimineerd diende te worden.
Het Dagelijks Bestuur van de Belgische Federatie voor Paardenrennen – Galop behoudt zich het recht
voor om een paard te laten lopen als het paard teruggetrokken werd als gevolg van overmacht. Een
medische reden wordt nooit als overmacht beschouwd.

Afgeschafte rennen
Iedere ren (behalve die voorbehouden aan 2-jarige paarden) die minder dan 8 deelnemers bevat kan
afgeschaft worden.
Iedere ren van 2-jarigen die minder dan 7 deelnemers bevat kan afgeschaft worden.
De beslissing ter zake wordt door de Gevolmachtigde van de Renvereniging genomen.
Opmerking: met “deelnemers” bedoelt me het aantal deelnemers dat aan verschillende eigenaars
toebehoren.

Maximum aantal toegelaten vertrekkers
Hippodrôme de Wallonie
Het maximum aantal vertrekkers te Mons-Ghlin is gelimiteerd op 14 met uitzondering van de niet
premiumrennen over 2800m en meer. Voor deze rennen, kan het vertrek met behulp van de vlag of
elastiek gegeven worden.
Hippodroom van Oostende
Het maximum aantal vertrekkers te Oostende is gelimiteerd op 14 met uitzondering van de niet
premiumrennen over 3200m en meer. Voor deze rennen, kan het vertrek met behulp van de vlag of
elastiek gegeven worden.
Hippodroom van Waregem
Het maximum aantal vertrekkers te per afstand:
1600 t.e.m. 2700 meter: 12

Uitschrijven der rennen
De renverenigingen behouden zich het recht voor om één of meerdere uitgeschreven rennen per meeting
met het minste aantal aangegeven vertrekkers, af te schaffen.

Bijkomende rennen
Een of meerdere bijkomende rennen kunnen toegevoegd worden aan het programma na het afsluiten van
de inschrijvingen. Het afsluiten van de inschrijvingen voor de bijkomende rennen wordt voorzien in de
betreffende renvoorwaarden.
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Classificatie der rennen
De rennen worden in dalende orde geklasseerd : Group > Listed > A> B > C > D > E.
Klasse A : Groep en Listed rennen (nationaal Listed Exclus)
Klasse B : rennen waarvan het totale prijzengeld hoger is 16.000€.
Klasse C : rennen waarvan het totale prijzengeld tussen 8.000€ (incluis) en 16.000€ (incluis) begrepen is.
Klasse D : rennen waarvan het totale prijzengeld tussen 4.000€ (incluis) en 8.000€ (exclus) begrepen is;
Klasse E : rennen waarvan het totale prijzengeld < 4.000€.

PROCEDURES VAN ELIMINATIE, ONTDUBBELEN OF SPLITSING
Wanneer na de verklaring van de vertrekkers hun aantal groter is dan het door de algemene of bijzondere
voorwaarden vastgelegde aantal of dan het aantal vastgelegd door de gevolmachtigde van de
renvereniging, kunnen deze overgaan tot:
-

ofwel eliminatie van het aantal nodig om tot het vastgelegde aantal te komen;
ofwel de ren ontdubbelen;
ofwel de ren splitsen.

Procedures voor het reduceren van het aantal vertrekkers
Indien nodig en onder voorbehoud van de algemene en bijzondere voorwaarden van de ren, wordt er
achtereenvolgens tot de volgende verrichtingen overgegaan om tot het aantal toegelaten vertrekkers te
komen:

1. Eliminatie van de paarden die hun laatste twee rennen in het buitenland gelopen
hebben. (N*) (enkel toepasbaar op vlakke rennen en op paarden die meer dan éénmaal gelopen hebben)
Er wordt enkel rekening gehouden met de prestaties in vlakke rennen.
Behoudens andersluidende vermeldingen in de renvoorwaarden;
A. In handicaprennen:
Wordt eerst geëlimineerd, het paard waaraan de laagste handicapwaarde (hoogste handicapwaarde
in “Elim H-“ rennen) toegekend werd. In geval van gelijkheid van deze handicapwaarden wordt
het paard weerhouden te lopen dat het meeste prijzengeld (minste prijzengeld in “Elim H-“ rennen)
in overwinningen en plaatsen sinds 1 januari van het vorige jaar ontvangen heeft (sinds 1 januari
van het lopende jaar voor rennen die opengesteld zijn voor 3 jarigen en ouder).
Bij gelijkheid van handicapwaarde en ontvangen prijzengeld in overwinningen en plaatsen, worden
de jongste paarden weerhouden te lopen. Bij gelijkheid van handicapwaarde, prijzengeld in
overwinningen en plaatsen en leeftijd van de paarden, wordt een loting uitgevoerd.
Deze regel wordt achtereenvolgens toegepast tot het maximum aantal toegelaten vertrekkers
bereikt is.
In een handicap in reeksen wordt de vermindering toegepast vóór de splitsing.
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B. Conditierennen :
Wordt eerst geëlimineerd, het paard dat sinds 1 januari van het vorige jaar het minste prijzengeld in
overwinningen en plaatsen ontvangen heeft (meeste prijzengeld in “Elim C-“ rennen). Voor rennen
opengesteld voor 3 jarige en oudere paarden wordt het paard weerhouden te lopen dat het meeste
prijzengeld in overwinningen en plaatsen sinds 1 januari van het lopende jaar ontvangen heeft
(minste prijzengeld in “Elim C-“ rennen).
Bij gelijkheid van ontvangen prijzengeld in overwinningen en plaatsen, worden de jongste paarden
weerhouden te lopen. Bij gelijkheid van prijzengeld in overwinningen en plaatsen en leeftijd van
de paarden, wordt een loting uitgevoerd. .
Deze regel wordt achtereenvolgens toegepast tot het maximumaantal toegelaten vertrekkers bereikt
is.

2.- Vermindering van het aantal, namens dezelfde eigenaar of hun
echtgeno(o)t(e)verklaarde vertrekkers.
Wanneer één of meer eigenaars of hun echtgeno(o)t(e) meerdere paarden hebben die in de ren vertrekkend
verklaard zijn, wordt het aantal van deze paarden, indien nodig, tot één enkel verminderd, te beginnen met
de paarden van eigenaars of hun echtgeno(o)t(e) die het meeste aantal paarden vertrekkend verklaard
hebben, vervolgens tussen de paarden van de eigenaars of hun echtgeno(o)t(e) die hetzelfde aantal paarden
vertrekkend verklaard hebben.
Bij het verklaren van vertrekker dienen de trainers die meerder paarden van dezelfde eigenaar aangeven,
online de voorkeursorde om te lopen (PriorE) te vermelden.
Indien een paard met een hogere prioriteit (PriorE) volgens de onderstaande eliminatie procedure
geëlimineerd wordt, zal het paard met de eerstvolgende lagere prioriteit (PriorE) weerhouden worden te
lopen
De eventuele eliminatie zal, rekening gehouden met de hierboven vermeldre PriorE, volgens onderstaande
richtlijnen toegepast worden:
- in handicap rennen: (Behalve andersluidende vermelding in de renvoorwaarden):
wordt eerst geëlimineerd, het paard waaraan de laagste handicapwaarde (hoogste handicapwaarde in
“Elim H-“ rennen) toegekend werd.
In geval van gelijkheid van deze handicapwaarden :
- wordt het paard weerhouden te lopen dat het meeste prijzengeld (minste prijzengeld in “Elim H-“
rennen) in overwinningen en plaatsen sinds 1 januari van het vorige jaar ontvangen heeft.
- voor rennen opengesteld voor 3 jarige en oudere paarden wordt het paard weerhouden te lopen dat
het meeste prijzengeld (minste prijzengeld in “Elim H-“ rennen) in overwinningen en plaatsen sinds 1
januari van het lopende jaar ontvangen heeft.
Bij gelijkheid van handicapwaarde en ontvangen prijzengeld in overwinningen en plaatsen, worden de
jongste paarden weerhouden te lopen. Bij gelijkheid van handicapwaarde, prijzengeld in
overwinningen en plaatsen en leeftijd van de paarden, wordt een loting uitgevoerd.
In een handicap in reeksen wordt de vermindering toegepast vóór de splitsing.
Deze regel wordt achtereenvolgens toegepast tot het maximum aantal toegelaten vertrekkers bereikt is
10

- In Coditierennen: (Behalve andersluidende vermelding in de renvoorwaarden):
wordt het paard weerhouden te lopen dat het meeste prijzengeld in overwinningen en plaatsen sinds 1
januari van het vorige jaar ontvangen heeft; (minste in “Elim C-“ rennen)
voor rennen opengesteld voor 3 jarige en oudere paarden wordt het paard weerhouden te lopen dat
het meeste prijzengeld in overwinningen en plaatsen sinds 1 januari van het lopende jaar ontvangen
heeft (minste in “Elim C-“ rennen).
Bij gelijkheid van ontvangen prijzengeld in overwinningen en plaatsen, worden de jongste paarden
weerhouden te lopen. Bij gelijkheid van prijzengeld in overwinningen en plaatsen en leeftijd van de
paarden, wordt een loting uitgevoerd.
Deze regel wordt achtereenvolgens toegepast tot het maximum aantal toegelaten vertrekkers bereikt is.

3 – Eliminatie
A – In handicap rennen:
Behalve in rennen met eliminatie type H- of andersluidende vermelding in de renvoorwaarden worden
geëlimineerd de paarden die de laagste waarde hebben. In geval van gelijkheid van waarden, wordt
het paard weerhouden te lopen dat het meeste prijzengeld in overwinningen en plaatsen sinds 1
januari van het vorige jaar ontvangen heeft; voor rennen opengesteld voor 3 jarige paarden en ouder
wordt het paard weerhouden te lopen dat het meeste prijzengeld in overwinningen en plaatsen sinds 1
januari van het lopende jaar ontvangen heeft.
Bij gelijkheid van handicapwaarde en ontvangen prijzengeld in overwinningen en plaatsen, worden de
jongste paarden weerhouden te lopen. Bij gelijkheid van handicapwaarde, prijzengeld in
overwinningen en plaatsen en leeftijd van de paarden, wordt een loting uitgevoerd.
Rennen met Eliminatie type H- : worden in geval van eliminatie als vertrekker weerhouden, de
paarden die de laagste waarde hebben. In geval van gelijkheid van waarden, worden in de eerste plaats
geëlimineerd, de concurrenten die het meeste prijzengeld (in overwinningen en plaatsen) sinds 1
januari van het vorige jaar ontvangen hebben.
Voor rennen opengesteld voor 3 jarige paarden en ouder wordt het paard weerhouden te lopen dat het
minste prijzengeld in overwinningen en plaatsen sinds 1 januari van het lopende jaar ontvangen heeft
Bij gelijkheid van handicapwaarde en ontvangen prijzengeld in overwinningen en plaatsen, worden de
jongste paarden weerhouden te lopen. Bij gelijkheid van handicapwaarde, prijzengeld in
overwinningen en plaatsen en leeftijd van de paarden, wordt een loting uitgevoerd.
In een handicap in reeksen wordt de vermindering toegepast vóór de splitsing.
Deze regels wordt achtereenvolgens toegepast tot het maximumaantal toegelaten vertrekkers bereikt is.

11

B – In conditierennen:
Wanneer het aantal paarden groter is dan het aantal toegelaten vertrekkers en zonder rekening te
houden met:
- ontheffing van gewicht voor leeftijd en geslacht,
- in de rennen open voor debutanten, de ontheffing die aan de debutanten worden toegekend,
- in de rennen te vorderen, de meerbelasting of de ontheffing die uit de waarde van vordering van het
paard volgen.
worden weerhouden te lopen de paarden die sinds 1 januari van het vorige jaar het meeste prijzengeld
in overwinningen en plaatsen ontvangen hebben (minste in “Elim C-“ rennen).Voor rennen
opengesteld voor 3 jarige en oudere paarden wordt het paard weerhouden te lopen dat het meeste
prijzengeld in overwinningen en plaatsen sinds 1 januari van het lopende jaar ontvangen heeft (minste
in “Elim C-“ rennen).
Bij gelijkheid van ontvangen prijzengeld in overwinningen en plaatsen, worden de jongste paarden
weerhouden te lopen. Bij gelijkheid van prijzengeld in overwinningen en plaatsen en leeftijd van de
paarden, wordt een loting uitgevoerd.
Deze regel wordt achtereenvolgens toegepast tot het aantal maximum toegelaten vertrekkers bereikt is.

Verwante beschikkingen bij de eliminatie procedure
In het geval van een foutieve toepassing van de eliminatieregels, kan het paard dat deelgenomen heeft,
alhoewel het geëlimineerd had dienen te zijn, niet gedeclasseerd of gediskwalificeerd worden.

Splitsen van een ren
Handicap in reeksen
Voor een handicap in reeksen, onder voorbehoud van voor de betreffende ren van toepassing zijnde
algemene en bijzondere voorwaarden, maximum en minimumaantal deelnemers en toegelaten
minimumgewicht, kunnen de vertrekkend geregistreerde paarden in twee (of meerdere) reeksen
ingedeeld worden in dalende orde van het gewicht, te beginnen met het paard dat het hoogste
gewicht draagt, zonder dat nochtans paarden verplicht zouden worden om tegen hun gewicht te
moeten lopen.
Na samenstelling van de eerste reeks wordt een nieuwe referentie toegepast voor de tweede en
eventueel derde reeks zonder dat het hoogste gewicht 64 kg mag overschrijden.
Op te merken dat vanaf 24 aangegeven vertrekkers de eerste reeks uit 14 vertrekkers zal bestaan,
zonder dat nochtans paarden verplicht zouden worden om tegen hun gewicht te moeten lopen.
In geval van gelijkheid van gewicht tussen de verschillende minst beladen paarden, worden de
paarden in de reeks ingedeeld met het meeste prijzengeld die sinds 1 januari van het vorige jaar in de
specialiteit (vlakke of hindernisrennen), of sinds 1 januari van dit jaar voor rennen opengesteld voor
3-jarige en oudere paarden, het meeste prijzengeld ontvangen hebben. Bij gelijkheid van
handicapwaarde en ontvangen prijzengeld in overwinningen en plaatsen, worden de jongste paarden
weerhouden in de eerste reeks te lopen. Bij gelijkheid van handicapwaarde, prijzengeld in
overwinningen en plaatsen en leeftijd van de paarden, wordt een loting uitgevoerdIn geval het aantal
vertrekkend verklaarde paarden groter is dan het door de algemene en bijzondere voorwaarden
vastgelegde aantal, wordt de eliminatie procedure toegepast. Nochtans, in plaats van over te gaan tot
eliminatie, kunnen de Commissarissen van de renvereniging de laatste reeks splitsen volgens
dezelfde regels als hierboven bepaald. Het prijzengeld van de bijkomende gesplitste ren kan
aangepast worden.
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“In geval er onvoldoende als vertrekker verklaarde paarden overblijven, zou de handicap in reeksen
niet gesplitst kunnen worden.
Eén enkele overblijvende reeks kan dan gelopen worden als
-

eerste reeks met het daarvoor voorzien prijzengeld, die zal samengesteld worden in dalende orde
van het gewicht, te beginnen met het paard dat het hoogste gewicht draagt (onder voorbehoud van
andersluidende vermelding in de renvoorwaarden) zonder dat nochtans paarden verplicht zouden
worden om tegen hun gewicht te moeten lopen. Indien na een eventueel verhogen der gewichten
tot het maximum toegelaten en wanneer de eerste reeks minder dan 8 vertrekkers behorend aan
verschillende eigenaars zou bevatten, kan deze reeks afgeschaft worden.

-

tweede reeks met het daarvoor voorzien prijzengeld, die zal samengesteld worden in stijgende orde
van het gewichten te beginnen met het paard dat het laagste gewicht draagt (onder voorbehoud van
andersluidende vermelding in de renvoorwaarden), vastgelegd op 54 Kg en met een maximum
gewicht van 64 Kg”.

Handicap met referentie
Wanneer bij de definitieve sluiting van de vertrekkende paarden in een handicap met referentie die
geen handicap in reeksen is, een aantal vertrekkend verklaarde paarden telt dat hoger is dan het
aantal dat door de algemene of bijzondere voorwaarden voor de ren bepaald wordt en dat de
organisatie van een tweede ren toelaat, kunnen de Commissarissen van de Renvereniging, in plaats
van tot eliminatie over te gaan, op deze ren de procedures van splitsing toepassen die voor een
handicap in series voorzien is. Het prijzengeld van de bijkomende ren kan aangepast worden.

Ontdubbelen van rennen met voorwaarden
Wanneer bij de definitieve sluiting van de vertrekkend verklaarde paarden een ren met voorwaarden een
aantal vertrekkend verklaarde paarden verenigt dat hoger is dan het aantal dat door de algemene of
bijzondere voorwaarden voor de ren wordt bepaald en dat de organisatie van een tweede proef zou
toelaten, kunnen de gemandateerden van de Renvereniging besluiten om in plaats van tot eliminatie over
te gaan, deze ren te ontdubbelen.
Twee pelotons worden gevormd. Het eerste kan één vertrekker meer bevatten dan het tweede. De paarden
worden beurtelings tussen beide pelotons ingedeeld in volgorde van de lijst van de vertrekkend verklaarde
paarden.
Paarden toebehorend aan eenzelfde eigenaar, worden beurtelings in het eerste en het tweede peloton
ingedeeld in volgorde van de lijst van de vertrekkend verklaarde paarden.

Aanpassing van de Referentie van een handicap
Indien na het afsluiten van de aangifte van de vertrekkers blijkt dat tegelijk het bottom-weight kleiner is
dan 54 Kg en het top-weight kleiner is dan 64 Kg, dan kan de referentie eventueel verhoogd worden
zonder dat het maximum gewicht nochtans hoger mag zijn dan 64 kg, ontheffingen niet meegerekend.
De verhoging zal niet uitgevoerd worden als na aangifte der vertrekkers voor alle paarden met een gewicht
kleiner dan 54 Kg reeds een jockey aangegeven is die aan de voorziene gewichten kan rijden. In
voorkomend geval zal het bottom-weight echter niet meer dan 54 Kg bedragen.
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Aanpassing van het gewicht in rennen met voorwaarden
Indien na het afsluiten van de aangifte van de vertrekkers blijkt dat tegelijk het bottom-weight kleiner is
dan 54 Kg en het top-weight kleiner is dan 64 Kg, dan kunnen de gewichten eventueel verhoogd worden
zonder dat het maximum gewicht nochtans hoger mag zijn dan 64 kg, ontheffingen niet meegerekend.
De verhoging zal niet uitgevoerd worden als na aangifte der vertrekkers voor alle paarden met een gewicht
kleiner dan 54 Kg reeds een jockey aangegeven is die aan de voorziene gewichten kan rijden. In
voorkomend geval zal het bottom-weight echter niet meer dan 54 Kg bedragen.

Aangifte der vertrekkers en controle van de identiteit van de in een ren
vertrekkende paarden
Minstens een halfuur voor de ren, moet de eigenaar of zijn mandataris zijn definitieve vertrekkers aan de
regisseur aangeven en zijn paarden en hun paspoorten aan de dierenarts van dienst voorstellen om hun
identiteit en inentingen te laten controleren.

Controle van de verplichte inentingen tegen de paardengriep en het Equine
Herpes Virus
Wordt beschouwd als zijnde ingeënt elk paard dat volgende inentingen heeft gekregen:
- De Primo vaccinatie bestaande uit twee injecties van een vaccin tegen de paardengriep en het Equine
Herpes Virus, uitgevoerd binnen een termijn van minimum 21 dagen en maximum 60 dagen
- Vervolgens herhaling injecties ontvangen hebben binnen de volgende termijn:
1° Een herhaling injectie binnen een termijn van minimum 120 tot maximum 180 dagen
na de tweede injectie van de Primo vaccinatie
2° Latere herhaling injecties
- uitgevoerd binnen een termijn van zes maanden voor de inentingen tegen de paardengriep
- uitgevoerd bij voorkeur binnen een termijn van zes maanden en in ieder geval binnen een termijn
van twaalf maanden voor de inentingen tegen het Equine Herpes Virus.
Voor paarden waarvoor één van de hierboven vermelde termijnen overschreden is, dient de volledige
cyclus, primo vaccins incluis, herbegonnen te worden. Ze kunnen terug aan rennen toegelaten worden
nadat de primo vaccins opnieuw toegediend werden.
Geen enkel paard mag tot de rennen toegelaten worden indien de inentingen niet conform zijn aan het
hierboven beschreven protocol of indien het een injectie met vaccin heeft ontvangen binnen de 4 dagen die
de ren voorafgaan.

Blinkers en Australische blinkers
Het paard moet aan het publiek voorgesteld worden en de piste betreden uitgerust met het dispositief dat is
aangegeven bij de definitieve verklaring van de vertrekkers.
Bij paarden die zich door de omstandigheden gevaarlijk en risicovol gedragen, kunnen de commissarissen
beslissen het dispositief buiten deze plaats te laten aanbrengen.
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Te vorderen paarden
Het aankoopaanbod dat op het bulletin van vordering ingeschreven wordt, vertegenwoordigt de betaling
van (alle taksen inbegrepen) van de volgende verrichtingen:
- De aankoop van het paard aan de prijs waaraan het te vorderen werd gesteld,
- De betaling van de meerprijs die aangeboden wordt in vergelijking met deze prijs.
Per bieder kan er slechts één geldig bulletin per paard ingediend worden, zo niet
zal steeds het laagst vermeld bod in aanmerking genomen worden al het een bod voor de
“verdediging” van hun eigen paard betreft;
of
het hoogst vermeld bod indien het een vordering van een paard van een derde betreft;
Het vorderingsformulier moet bevatten:
- de naam van het te vorderen paard,
- het aanbod van vordering, in euro, dat niet lager kan zijn dan het bedrag waarvoor het
paard te vorderen wordt geplaatst,
- de naam en de handtekening van de auteur van het vordering formulier, dat de aansprakelijkheid van
zijn auteur met zich mee brengt,
- de naam van de koper, als het niet de ondertekenaar van het vordering formulier is.
Uitzonderlijk kan een beroepstrainer op het formulier vermelden dat hij het paard voor rekening van een
van zijn eigenaars vordert.
De vordering formulieren moeten verplicht, vóór het uur dat door de Commissarissen van de rennen
bepaald wordt, in een daarvoor voorziene bus gedeponeerd worden. Een vordering formulier dat in die bus
gedeponeerd werd, kan door de afgever niet geannuleerd worden.
Een drachtige merrie kan niet deelnemen aan een ren waarin ze na afloop kan gevorderd worden.
Zijn niet geldig de vordering formulieren:
- die niet binnen de hierboven vastgestelde termijn in één van hiervoor voorziene bussen gedeponeerd
werden,
- waarvan het aanbod van vordering niet leesbaar is of tot verwarring kan lijden,
- dat voor rekening van een derde ingevuld werd door een persoon die niet in staat is om het
schriftelijke attest voor te leggen dat door deze derde opgesteld werd en dat hem machtigt om het
betrokken paard te vorderen en dit wanneer de Commissarissen van de rennen hem ertoe verzoeken.
Na de reglementaire vijftien minuten worden de vorderingsformulieren geopend, en elk paard, dat gelopen
heeft en te vorderen werd gesteld, behoort aan de persoon die het hoogste bod deed.
Indien er verschillende offertes van dezelfde waarde zijn, gaan de Commissarissen of hun afgevaardigde
over tot een loting, die dan over de eigendom zal beslissen.
De betaling van elk gevorderd paard moet onmiddellijk gebeuren in handen van de Rencommissarissen of
ter voldoening gegarandeerd worden bij de Commissaris van de rennen die de Belgische Federatie voor
Paardenrennen - Galop vertegenwoordigt.
Het gevorderd paard wordt slechts na betaling overhandigd.
Behalve andersluidende vermelding, wordt elk gevorderd paard zonder zijn inschrijvingen verkocht.
Een gevorderd paard kan niet lopen noch het onderwerp uitmaken van een inschrijving noch uitgevoerd
worden zolang de Belgische Federatie voor Paardenrennen - Galop het bewijs van betaling niet ontvangen
heeft.
15

Verdeling van de meerprijs van vordering
De meerprijs van de vordering wordt voor de helft verdeeld tussen de eigenaar verkoper en de
organiserende renvereniging:
- als het paard door een derde bieder wordt gekocht,
- zo de eigenaar verkoper de enige is die een aankoopaanbod heeft ingediend.
De meerprijs van de vordering wordt volledig aan de organiserende renvereniging betaald, als de eigenaar
verkoper zijn paard terugkoopt, terwijl er andere aankoopoffertes door derden voor datzelfde paard
ingediend werden

Tijdelijke uitvoer van paarden
Paarden die zich naar het buitenland begeven:
Dit artikel is slechts van toepassing wanneer het betrokken paard België voor een kortere periode dan 9
maanden verlaat, tijdens deze periode van 9 maanden terugkomt en dat de reden van zijn verplaatsing niet
is om aan een ren deel te nemen noch voor de fokkerij.
In dit geval zal iedere eigenaar vóór de tijdelijke uitvoer aan de Belgische Federatie voor Paardenrennen Galop een aanvraag GNM (General Notification of Movement), dienen over te maken.
Zie eveneens www.bgalopf.be/Docs/GNM_BIL_WH.pdf

Definitieve uitvoer van paarden
De aanvraag voor definitieve uitvoer (wanneer de periode van uitvoer langer is dan de limiet die voor een
RCN, GNM of BCN geldt en/of dat de bestemming werd gewijzigd zonder de betrokken autoriteiten
geraadpleegd te hebben en/of als er geen voornemen is om het paard naar België terug te brengen), dient
het formulier “aanvraag voor definitieve export” aan de Belgische Federatie voor Paardenrennen - Galop
overgemaakt te worden.
In alle gevallen, moet deze verrichting vóór de fysische export van het paard uitgevoerd worden.
Zie eveneens www.bgalopf.be/Docs/EXPORTATIONDEFINITIVEWHNL.pdf

In België getrainde paarden die in het buitenland gaan lopen
Algemene beschikkingen:
Elke trainer die een paard in een ren in het buitenland laat lopen, moet ervoor zorgen dat de renautoriteit
van het land dat de ren organiseert een "racing clearance notification" heeft ontvangen waarin de autoriteit
van het land van registratie verklaart dat:
a) het paard vrij is van beperkingen
b) de trainer een geldige vergunning heeft
c) de eigenaar naar behoren geregistreerd is.
Indien het paard, de trainer of de eigenaar onderhevig zijn aan een restrictie, zal de autoriteit van het land
van registratie de organiserende autoriteit en de trainer van het paard op de hoogte brengen van de details.
Als de organiserende autoriteit geen toestemming krijgt voor een aangegeven paard, kan ze een boete
opleggen en/of weigeren om het paard te laten deelnemen aan de ren. Als het paard toegestaan is om te
lopen zonder "clearance" en er vervolgens onregelmatigheden verschijnen in verband met de "clearance",
kan het paard worden gediskwalificeerd.
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Een RCN moet schriftelijk per e-mail of fax aan de organiserende autoriteit overgemaakt worden uiterlijk
op de dag van aangifte (d.w.z. de laatste handeling die een trainer of zijn vertegenwoordiger moet
uitvoeren om deel te nemen aan de ren) . Autoriteiten moeten verzoeken voor uitgifte van een RCN zo
dicht mogelijk bij de dag vóór de aangifte verwerken om de kloof tussen de uitgifte van de RCN en de ren
te verkleinen.
De autoriteiten kunnen verzoeken afwijzen die volgens hen te lang vóór de aangifte zijn ingediend.
RCN's kunnen alleen worden geaccepteerd op tijden dat de organiserende autoriteit open is.
Zie eveneens www.bgalopf.be/Docs/RCNWH_BIL.pdf
De maximum geldigheidsperiode van een RCN bedraagt 90 dagen. Als een paard voor een periode van
meer dan 90 dagen buiten België blijft, moet zijn trainer aan de Belgische Federatie voor Paardenrennen Galop vragen om de beschikkingen te verlengen.
Een RCN wordt ongeldig als na zijn uitgifte, het paard van eigenaar of trainer veranderd. In dit geval zal
een nieuwe RCN geëist worden. Het RCN wordt eveneens ongeldig zodra het paard het land van de
organiserende autoriteit van de ren verlaat.
Een RCN wordt niet uitgegeven voor een ren in het buitenland die dezelfde dag plaatsvindt dan die
waarvoor een paard in België als vertrekkend verklaard werd.

Bijzondere beschikkingen:
Wanneer een paard aan een ren in het buitenland moet deelnemen alvorens naar België terug te keren,
moet de trainer voor elke ren aan de Belgische Federatie voor Paardenrennen - Galop vragen om een RCN
naar de organiserende autoriteit van de ren te verzenden.
Wanneer een paard aan meerdere rennen in het buitenland in hetzelfde land moet deelnemen alvorens naar
België terug te keren is het nutteloos om een nieuwe RCN aan te vragen telkens als het paard loopt. De
trainer moet aan de Belgische Federatie voor Paardenrennen - Galop, vóór de eerste ren van het paard in
dat land, vragen om een RCN naar de organiserende autoriteit van de ren te verzenden.
Deze vraag moet de periode en de hippodroom van het verblijf in het buitenland vermelden. De
geldigheidsduur van dergelijke RCN bedraagt 90 dagen maximum, tenzij intussen het paard van trainer of
eigenaar veranderd is; in dit geval zal een nieuwe RCN gevraagd moeten worden. Een RCN wordt
ongeldig van zodra het paard het organiserende land van deze ren(nen) verlaat.

Inschrijvingen in het buitenland
De trainer is verplicht om, tezamen met de inschrijving, een staat van de behaalde resultaten van de
paarden aan de hippische autoriteit van het betrokken land over te maken. Zelfs wanneer de laatste ren in
dit land werd gelopen, dient men het renresultaat bij te voegen of tenminste de vermelding: "dernière
performance le (date) à (hippodrome)".
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Paarden die in het buitenland getraind worden en die in België komen
lopen
Algemene beschikkingen
Worden, behalve andersluidende beschikkingen, slechts toegelaten om in België te lopen de paarden die in
het Stud Book van het land van hun geboorte ingeschreven zijn en waar zij van een paspoort zijn voorzien.
De inschrijvingen en de verklaringen van rouwgeld, vertrekker en berijder, moeten bij voorkeur online of
in voorkomend geval, schriftelijk gedaan worden met inbegrip van fax en E-mail en moeten voldoende
details bevatten om het paard, de eigenaar, de trainer en de betrokken ren te identificeren.
Voor paarden waarvoor de inschrijving niet on line gebeurt zal een administratieve kost van 10€
aangerekend worden.
Als een inschrijving door het niet nakomen van deze beschikkingen niet geregistreerd wordt, kan geen
enkel beroep aangetekend worden.

Inschrijvingen
Opdat een paard dat buiten België getraind wordt, voor de eerste keer in een openbare ren in België
ingeschreven kan worden, moet de volgende informatie aan de Belgische Federatie voor Paardenrennen Galop vóór het sluiting van de inschrijvingen van de ren, overgemaakt worden:
- de volledige benaming van het paard omvattend de naam, het geslacht, de leeftijd, het haarkleed, de
afstamming (vader, moeder, vader van de moeder), het suffix van het land van geboorte en de naam
van de fokker;
- de naam, het adres en de kleuren van de persoon of het vennootschap die of dat eigenaar is van het
paard;
- de naam en de datum van de meeting;
- de naam van de ren.

Overzicht van de verrichtingen
De eigenaar of de trainer van een in het buitenland getraind paard moet bij elke inschrijving het volledige
overzicht van de verrichtingen van het paard voegen. Dit overzicht zal, in voorkomend geval, tot de
vooravond van de verklaring van vertrekker, aangevuld dienen te worden. Kan als ongeldig verklaard
worden, de inschrijving die voor een paard dat buiten België getraind wordt en dat buiten België gelopen
heeft, is aangegaan als het volledige overzicht van zijn performanties niet bij de inschrijving wordt
gevoegd.

Identiteits- en gezondheidscontrole
Het paspoort of een beschrijvend boekje dat de naam, de afstamming, de leeftijd, het land van geboorte en
een uitvoerige en nauwkeurige signalitische beschrijving weergeeft, moet voor elk paard dat in België
ingevoerd wordt, voorgelegd worden en moet de vermeldingen van de inentingen tegen de paardengriep,
overeenkomstig de beschikkingen van de Code en Reglementen van de galoprennen, bevatten.
Dit document moet, in voorkomend geval, vergezeld zijn van het gezondheidscertificaat dat
overeenkomstig de in het betrokken land geldend regels is opgesteld.
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Paarden die in België getraind worden en in het buitenland gelopen hebben
Bij een eerste inschrijving in België is het nodig om het daarvoor voorziene formulier dat zich op de
website van de Belgische Federatie voor Paardenrennen - Galop bevindt, bij te voegen.
De inschrijving van een paard dat in het buitenland gelopen heeft kan als ongeldig verklaard worden als al
zijn renuitslag(en) niet vóór of tegelijk met de inschrijving aan de Belgische Federatie voor Paardenrennen
- Galop overgemaakt werden, vervolgens, indien nodig, aangevuld vóór de sluiting van de verklaring van
vertrekker.

Voorwaarden voor kwalificatie van personen die in een openbare ren
rijden
Geen enkele persoon kan in een openbare ren rijden zonder titularis te zijn van ofwel een vergunning van
jockey, jockey met ontheffing, of leerling-jockey ofwel van een vergunning als gentleman-rider of
cavalières die, door de Belgische Federatie voor Paardenrennen - Galop wordt uitgereikt of door de
hippische autoriteit waarvan de bevoegdheden in hun respectievelijk land met die van de Belgische
Federatie voor Paardenrennen - Galop overeenkomt.
De bijzondere voorwaarden van een ren (vlakke of hindernis-) kunnen preciseren dat deze voorbehouden
is voor personen die over een bijzondere vergunning beschikken en/of voor personen die al dan niet reeds
een bepaald aantal keren gereden hebben ofwel reeds een bepaald aantal rennen in België en in het
buitenland gewonnen hebben.
De verantwoordelijkheid betreffende de kwalificatie van de persoon rust uitsluitend op de eigenaar van het
paard.
Een gentleman-rider of cavalière kan in een ren, die niet voor hem of haar gereserveerd is, enkel een paard
dat hem geheel of gedeeltelijk toebehoort of dat hij of zij huurt, berijden als hij of zij minstens vijf
openbare vlakke of hindernisrennen heeft gereden.
De gentlemen-riders en de cavalières die minstens 5 rennen gewonnen hebben, zijn toegelaten te rijden in
vlakke rennen die aan jockeys, jockeys met ontheffing en leerling-jockeys voorbehouden zijn.
Behalve voor paarden die geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van de gentlemen-rider of cavalière in
kwestie, of door hen gehuurd worden, zullen de eigenaars die gentlemen-riders en cavalières, in rennen die
niet voor gentlemen-riders en cavalières voorbehouden zijn, laten rijden:
• aan de Koninklijke Club der Gentlemen-Riders & Rijdsters van België 50 % van het bedrag
betalen dat overeenstemt met het forfaitair bedrag dat voorzien is voor het rijden van een jockey en
50% van de eventuele te ontvangen premies in overwinningen en plaatsen die voorzien zijn voor
het rijden van een jockey;
en
• aan het Fonds voor Opleiding en Voorziening van de jockeys, leerling-jockeys, jockeys met
ontheffing en gentlemen-riders/cavalières van de galop in België 50 % van het bedrag betalen dat
overeenstemt met het forfaitair bedrag dat voorzien is voor het rijden van een jockey en 50% van
de eventuele te ontvangen premies in overwinningen en plaatsen die voorzien zijn voor het rijden
van een jockey.
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Behalve voor paarden die geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van de gentlemen-rider of cavalière in kwestie, of
door hen gehuurd worden, zullen de eigenaars die gentlemen-riders en cavalières, in rennen die voor gentlemenriders en cavalières voorbehouden zijn laten rijden een forfaitair bedrag van €40 betalen aan de Koninklijke Club
der Gentlemen-Riders & Rijdsters van België.

Wanneer een jockey, een gentleman-rider of een cavalière over een trainersvergunning beschikt kan hij
(zij), in dezelfde ren waaraan ook één of meer paarden deelnemen die hij (zij) traint, geen paard berijden
dat niet door hem (haar) getraind wordt. Bovendien kan hij (zij) geen paard dat hem (haar) niet toebehoort
berijden in een ren waaraan een paard deelneemt waarvan hij (zij) geheel of gedeeltelijk eigenaar is.
Enkel jockeys, jockeys met ontheffing, leerling-jockeys gentlemen-riders en cavalières die hun definitieve
vergunning gekregen hebben , kunnen deelnemen aan rennen in het buitenland.

Bijzondere voorwaarden om te rijden in premium rennen
Enkel jockeys, jockeys met ontheffing en leerling-jockeys die hun definitieve vergunning gekregen
hebben , of die minstens gewonnen hebben in een openbare vlakke of hindernisren worden toegelaten om
in de rennen voor 2 jarigen en in Premium rennen van 5000€ en meer (nominaal) te rijden.
Enkel gentlemen-riders en cavalières die hun definitieve vergunning gekregen hebben of die minstens
gewonnen hebben in een openbare vlakke of hindernisrennen, worden toegelaten om in de Premium
rennen te rijden die voor gentlemen-riders en cavalières gereserveerd zijn.
Een gentleman-rider of cavalière kan in een premium ren, die niet voor hem of haar gereserveerd is, enkel
een paard dat hem geheel of gedeeltelijk toebehoort of dat hij of zij huurt, berijden als hij of zij minstens
vijf openbare vlakke of hindernisrennen heeft gereden.
Een gentleman-rider of cavalière kan in een premium ren rijden die niet voor hem of haar gereserveerd is
als hij of zij minstens vijf openbare vlakke of hindernisrennen gewonnen heeft.

Gewichtsontheffing voor personen die in een ren rijden
Algemeen principe.
Jockeys met ontheffing, leerling-jockeys, gentlemen-riders en cavalières genieten in bepaalde rennen van een
gewichtsontheffing. Voor Jockeys met ontheffing is deze ontheffing slechts van toepassing tot wanneer ze de
leeftijd van 25 jaar bereikt hebben.
Enkel de jockeys met ontheffing, leerling-jockeys, gentlemen-riders en cavalières, houders van een
vergunning die door de Belgische Federatie voor Paardenrennen - Galop uitgereikt werd, kunnen van een
gewichtsontheffing genieten.
De gewichtsontheffing voorzien voor de personen gemachtigd om in een ren te rijden, zijn onafhankelijk
van de meer belasting of gewichtsvermindering die aan de paarden toegekend worden en komen in
vermindering ervan.
De gewichtsontheffing is afhankelijk van het aantal rennen die in openbare rennen in België en in het
buitenland gewonnen werden.
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Wanneer een leerling-jockey of jockey met ontheffing door het aantal overwinningen niet meer van deze
ontheffing geniet, wordt hij niet meer toegelaten om in rennen te rijden die gereserveerd zijn voor ofwel
leerling-jockey ofwel voor jockeys met ontheffing.
Wanneer een leerling-jockey van stage- of opleidingsbegeleider verandert, kan hij slechts van de
gewichtsontheffing genieten vanaf de tweede dag na de datum van deponeren bij de Belgische Federatie
voor Paardenrennen - Galop van het contract dat hem (haar) aan de nieuwe trainer bindt.
Wanneer de stage- of opleidingsbegeleider zijn activiteit beëindigt, behoudt de leerling-jockey die met
deze laatste verbonden was, het voordeel van de gewichtsontheffing als hij (zij) onmiddellijk een stage- of
opleidingscontract met een nieuwe trainer ondertekent die dan als zijn stage- of opleidingsbegeleider
beschouwd wordt.
De veranderingen van categorie voor de toepassing van de gewichtsontheffing, evenals de kwalificaties of
uitsluitingen te wijten aan het aantal overwinningen die door de jockeys met ontheffing en de leerlingjockeys behaald worden, moeten rekening houden met de overwinningen die tot de dag vóór de definitieve
sluiting van de verklaringen van berijden van de ren behaald werden.
Het voordeel van de gewichtsontheffing is niet van toepassing in de rennen waarvan de bijzondere
voorwaarden vermelden dat de gewichtsontheffing niet van toepassing is.
Wanneer de bijzondere voorwaarden van een ren een gewichtsontheffing toekent volgens het aantal
gereden rennen of overwinningen dient rekening gehouden te worden met het aantal rennen en
overwinningen die tot de dag voor de betreffende ren werden gereden of behaald.
De personen, titularis van een vergunning uitgegeven door de Belgische Federatie voor Paardenrennen Galop en die in het buitenland gereden hebben dienen, alvorens terug in België te rijden, de Belgische
Federatie voor Paardenrennen - Galop in kennis te stellen van het aantal rennen die zij in het buitenland
gereden en/of gewonnen hebben.
Jockeys met ontheffing, leerling-jockeys, gentlemen-riders en cavalières die van een gewichtsontheffing
genieten, dienen deze verplicht te nemen (met in acht name van het eventueel meergewicht van 1.5 Kg)
Indien de gewichtsontheffing niet aangegeven is zal van ambtswege een ontheffing van 0.5 Kg vermeld
worden.

Waarde van de ontheffing
Jockeys met ontheffing
Behalve andersluidende vermelding in de renvoorwaarden genieten de jockeys met ontheffing jonger dan
25 jaar en die geen twintig rennen gewonnen hebben in alle rennen met een nominale waarde < 5000€ van
een ontheffing van 2 kilo.
Gentlemen-riders en Cavalières
In alle hindernisrennen open voor jockeys en voor gentlemen-riders en cavalières, genieten de
gentlemen-riders en de cavalières van een ontheffing van 2 kilo.
In rennen, voorbehouden aan gentlemen-riders en/of cavalières, zelfs als het een handicap betreft, genieten
de gentlemen-riders en de cavalières die geen 3 rennen gewonnen hebben, een ontheffing van 2 kilo.
Deze ontheffingen zijn niet van toepassing op de vlakke rennen waaraan gentlemen-riders en/of
cavalières tezamen met de jockeys deelnemen.

21

Leerling-jockeys
Voor alle vlakke rennen, hebben de leerling-jockeys recht op een ontheffing van 2 kilo voor zover zij geen
20 rennen gewonnen hebben.
Bovendien genieten de leerling-jockeys die voor rekening van een eigenaar rijden of van een
beroepstrainer waaraan zij per contract gebonden zijn (stage- of opleidingsbegeleider) van een bijkomende
ontheffing van één kilo zolang zij geen 40 rennen gewonnen hebben.
In geval van geschil tussen de eerste stage- of opleidingsbegeleider en zijn leerling-jockey kan de
Belgische Federatie voor Paardenrennen – Galop, na behandeling van het dossier, besluiten of de leerlingjockey al dan niet kan blijven genieten van de aanvullende ontheffing van één kilo voor rekening van
zijn/haar nieuwe stage- of opleidingsbegeleider.

Kleding en Uitrusting
Geen enkele rijder mag kleding of uitrusting dragen die niet goedgekeurd is door de BFP-Galop
of nalaten om uitrusting of kleding te dragen die verplicht door de BFP-Galop te dragen zijn of die
redelijkerwijs naar verwachting gedragen worden.
Elke rijder draagt de adequate beschermingen voor het hoofd, het lichaam en de ogen.
Sporen zijn niet toegelaten in rennen
Toegestane helmen
Moeten voldoen aan een van de volgende normen:
o CE EN 1384/2017
o VG 101.040 2014-2012
Voorzorgsmaatregelen en aanbevelingen:
Het is noodzakelijk om de helm te vervangen als deze is blootgesteld aan een aanzienlijke schok,
zelfs als deze geen zichtbare schade vertoont.
- De helm moet op zijn plaats worden gehouden door een kin riem, die permanent moet worden
bevestigd wanneer de ruiter te paard is.
- Het wordt aanbevolen door de helmfabrikanten om de helm minstens elke 5 jaar te vervangen,
zelfs als deze nog nooit is beschadigd.
Toegestane bodyprotectors
Moeten conform zijn aan de norm CE – EN 13158/2009, level 2.
De bodyprotector moet intact zijn en mag op geen enkele manier gewijzigd worden.
Een tarra van 1,5 kg wordt voorzien.
Hij mag niet aan de singel of het zadel verbonden of vastgehecht zijn.
Toegestane rijlaarzen
Een laars moet bestaan uit:
- een semi-rigide zool met of zonder hak;
- een hielkap aan de achterkant van de zool die het mogelijk maakt om de schacht soepel te houden
waarvan de lengte tussen het midden van de kuit en de onderkant van de knie ligt,
- zwart van kleur; een omslag van effen of discrete kleur is toegestaan.
Zijn verboden in de rennen: Het dragen van laarzen in slechte staat kan niet langer worden toegestaan,
omdat het de veiligheid niet garandeert van de personen die ze dragen, noch de regelmaat van de rennen
en weerspiegelen evenmin een ernstig beeld van de rennen.
.
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Het wegen der rijders
Het wegen vóór de ren:
Een tarra van 1,5 kg compenseert het gewicht van de beschermingsvest.
Van 1 november tot eind februari genieten de jockeys, jockeys met ontheffing, leerling-jockeys
gentlemen-riders en cavalières van een bijkomende tarra van 0.5 kg.
Een bijkomende tarra van 0.5 kg wordt voorzien indien de temperatuur die door de organiserende
Vereniging op de rendag geregistreerd wordt, hoger of gelijk is aan 25 graden Celsius.
Het verschil in vastgesteld gewicht, zonder met een overschrijdingen van minder dan ½ kg ten opzichte
van het verklaarde gewicht rekening te houden, kan een vastgestelde overschrijding van gewicht hoger
zijn dan 1 kg ½ maar moet lager dan 2 kg blijven.
Het wegen na de ren :
De jockeys, jockeys met ontheffing, leerling-jockeys gentlemen-riders en cavalières van de zeven eerste
aangekomen paarden, moeten hun gewicht laten controleren na de ren.
Zal gediskwalificeerd worden het paard waarvan de jockeys, jockeys met ontheffing, leerling-jockeys
gentlemen-riders of cavalières zich aanbiedt aan een lager gewicht dan hetwelk voor de ren werd
geregistreerd, behalve als het hoger of gelijk blijft aan het gewicht dat resulteert uit de voorwaarden voor
de ren.
Jockeys , jockeys met ontheffing, leerling-jockeys, gentlemen riders & cavalières waarvan het gewicht
geregistreerd bij het wegen na de ren 600 gram hoger ligt dan het gewicht dat voortvloeit uit de
rencondities en het toepassen van het eventuele meer gewicht en/of ontheffing zulle met een rijverbod
gesanctioneerd worden.
Wanneer de buitentemperatuur echter ongunstig is (zware regenval en projecties) en alle jockeys met
een hoger gewicht terugkeren, zullen de commissarissen, rekening houdend met hun beoordelingsbevoegdheid, de jockeys niet bestraffen.
Een overschrijding van gewicht dat na de ren vastgesteld wordt, kan een diskwalificatie van het paard niet
tot gevolg hebben.

Onterecht gebruik van de rijzweep
Zullen als een onterecht gebruik beschouwd en dus bestraft worden.
- Meer dan vijf slagen in het ganse parcours
- Het heffen van de elleboog boven de schouderlijn.
- De zweep gebruiken zodanig dat het kwetsuren veroorzaakt.
- De zweep gebruiken met buitensporig geweld.
- De zweep gebruiken op een paard voorbij de aankomst
- De zweep gebruiken op een paard dat ervoor geen reactie vertoont.
- De zweep gebruiken met buitensporige frequentie (herhaling bij minder dan vier galopsprongen).
- De zweep onnodig gebruiken op een paard waarvan de kans om te winnen of geplaatst te worden
klaar voorbij is.
- De zweep gebruiken op de flank, of op elk deel van het hoofd, of in de nabijheid van het hoofd van
het paard.
- De zweep gebruiken vóór het zadel terwijl de zweep in forehand positie wordt gehouden, tenzij
uitzonderlijke omstandigheden.
-
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Procedure “Whereabouts”
Toepassingsgebied
De procedure “Whereabouts” is van toepassing op ieder paard dat
-

ingeschreven is in het Belgisch Stud Book van het Engels Volbloedpaard en dat niet uitgevoerd
is;

-

geregistreerd is bij de Belgische Federatie voor Paardenrennen - Galop als zijnde definitief of
ten voorlopige titel ingevoerd;

en dat al dan niet op training verklaard is.

Verplichtingen voor Trainers
Indien een paard de training installatie van een trainer vervoegd, dient de trainer verplicht en binnen
de drie dagen, met gebruikmaking van het formulier “Aangifte Van Paarden Op Training”, aan de
Belgische Federatie voor Paardenrennen - Galop te melden dat het paard onder zijn zorg en controle
geplaatst is.
Indien een paard de training installatie van een trainer verlaat, of bij wijziging in de training status
ervan, dient de trainer verplicht en binnen de drie dagen, met gebruikmaking van het formulier
“Aangifte van paarden die de training verlaten hebben”, aan de Belgische Federatie voor
Paardenrennen - Galop te melden dat het paard overgedragen is aan de zorg en controle van de
eigenaar (zonder trainersvergunning) of van een andere trainer (met inbegrip van de eigenaar/trainers)
of dat het uit training genomen werd.
In aanvulling van de verplichte informatie betreffende de standplaats van een paard kan de Belgische
Federatie voor Paardenrennen - Galop te allen tijde eisen dat de trainer bijkomende informatie over de
verblijfplaats van het paard verstrekt die eventueel nodig zou zijn opdat dat de Belgische Federatie
voor Paardenrennen - Galop het paard op elk gewenst moment zou kunnen controleren.
Indien een paard de training verlaat zonder dat de afstaande trainer dit aan de Belgische Federatie
voor Paardenrennen - Galop gemeld heeft en als dit paard niet binnen de drie dagen onder de zorgen
en controle van een andere persoon verklaard werd, zal de afstaande trainer als de verantwoordelijke
persoon blijven beschouwd worden.
“Indien het paard definitief uit training verklaard wordt dient het paspoort ervan door de Belgische
Federatie voor Paardenrennen – Galop in die zin aangepast te worden.”

Verplichtingen voor Eigenaars die bij de Belgische Federatie voor Paardenrennen Galop geregistreerd zijn (en die niet over een trainers vergunning beschikken).
Wanneer een paard zich onder de zorg of controle van een eigenaar die bij de Belgische Federatie
voor Paardenrennen - Galop geregistreerd is (en die niet over een trainers vergunning beschikt),
bevindt, kan de Belgische Federatie voor Paardenrennen - Galop te allen tijde eisen dat die eigenaar
de nodige informatie aan de Belgische Federatie voor Paardenrennen - Galop verstrekt over de juiste
locatie waar het paard zich te allen tijde bevindt.
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Wanneer het paard vervolgens terug op training verklaard wordt zal een periode van minimum 15
kalenderdagen, te tellen vanaf de datum van aangifte door de trainer, in acht genomen dienen te
worden alvorens het paard terug aan rennen zal kunnen deelnemen
De Belgische Federatie voor Paardenrennen - Galop dient onverwijld verwittigd te worden indien het
paard niet langer zijn eigendom is en/of indien het paard definitief zijn renloopbaan beëindigd heeft.
In dit laatste geval dient het paspoort van het paard door de Belgische Federatie voor Paardenrennen –
Galop in die zin aangepast te worden.

Verplichtingen voor fokkers en voor eigenaars van ingevoerde paarden waarvan de
paarden nog niet in België op training aangegeven werden.
De fokkers van Belgische paarden en de eigenaars van ingevoerde paarden waarvan de paarden nog
niet in België op training aangegeven werden, moeten voldoen aan de verplichtingen tot het
verstrekken van informatie over de locatie van hun paarden zoals bepaald in de paragraaf
betreffende de “Verplichtingen voor Eigenaars die bij de Belgische Federatie voor Paardenrennen Galop geregistreerd zijn (en die niet over een trainers vergunning beschikken)”.
Bij verkoop van het paard aan een derde partij dient dit onverwijld aan de Belgische Federatie voor
Paardenrennen - Galop meegedeeld met vermelding van de naam van de koper met inbegrip van zijn
volledig adres en telefoonnummer.

Gevolgen
Een paard dat nergens op training verklaard was, of dat meer dan 3 dagen “uit training” verklaard is,
kan slechts na een periode van minimum vijftien achtereenvolgende dagen, te tellen vanaf de dag
van aan- of her aangifte op training, aan rennen deelnemen.
Een paard dat definitief uit training verklaard werd kan slechts na een periode van minimum 6
achtereenvolgende maanden na her aangifte op training, terug aan rennen deelnemen.
Een paard dat zich bij een controle door de Belgische Federatie voor Paardenrennen - Galop niet op
de aangegeven locatie bevindt (met uitzondering van overmacht of gerechtvaardigde afwezigheid),
wordt voor één maand geschorst. De betrokken trainer of eigenaar kan zich hiervoor bij de Tucht
Commissie van de Belgische Federatie voor Paardenrennen - Galop dienen te verantwoorden.
Bovendien dient deze trainer of eigenaar binnen de 24 uur na notificatie door de Jockey Club, de
juiste locatie van het paard te melden zodat eventueel een anti-doping analyse kan afgenomen
worden.
Het gebruik van substanties met het oog op het verzorgen van een paard, met uitzondering van
zuiver doperende substanties, zoals bv. anabolen, amfetaminen, enz…, wordt toegelaten, op
voorwaarde dat deze substanties ingeschreven worden in het register, bijgehouden door de eigenaar
of de trainer van het paard en op ieder moment raadpleegbaar is door de aangestelde van de
Belgische Federatie voor Paardenrennen - Galop.
Een therapeutische behandeling kan echter niet als reden worden opgegeven in geval van positief
resultaat op aanwezigheid van verboden substanties in de stalen die afgenomen zijn.
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Bijlage A

RICHTLIJNEN HANDICAP

DEFINITIES
Handicapping
Methode voor de bepaling van de verschillende gewichten die paarden van een
verschillend niveau in een handicapren dienen te dragen om hun competitief en met een redelijke kans
op winst aan de ren te laten deelnemen onder voorwaarden dat ze erin met hun beste vorm en in
optimale voorwaarden aantreden.
Een handicapren is een ren in welke alle paarden een gewicht dragen toegekend door de handicapper,
met als doel hun een gelijke winstkans te geven.
De waarde is een gecijferde vertaling in kilogram of halve kilogram betreffende het niveau van elk
ingeschreven paard met in achtneming van zijn vorige prestaties. In handicaprennen die toegankelijk
zijn voor alle leeftijdscategorieën, kunnen er meerdere referenties bepaald worden om rekening te
houden met het gewicht naargelang de leeftijd.
De toegekende gewichten aan de paarden die ingeschreven zijn in een handicapren zijn berekend door
toevoeging of door vermindering van de waarde zoals toegekend aan elk paard met een constante die
“referentie van de handicap” genoemd wordt.
KWALIFICATIEVOORWAARDEN IN VLAKKE HANDICAPRENNEN EN BIJ DE
AFSLUITING VAN DE INITIËLE INSCHRIJVING
1 . Paarden die noch in België noch in het buitenland een handicapwaarde hebben; in België
- ofwel tweemaal gelopen hebben waarvan tenminste eenmaal gewonnen,
- ofwel zich tweemaal binnen de eerste vier geplaatst hebben,
- ofwel tenminste driemaal gelopen hebben;
2 . Paarden die in België of in het buitenland een handicapwaarde hebben.
De hierboven vermelde voorwaarden voor kwalificatie kunnen voor bepaalde handicaps aangevuld
worden met specifieke kwalificatievoorwaarden, die in de algemene of bijzondere voorwaarden van
de betrokken ren vermeld zijn.
HANDICAPWAARDE VOOR DE BELGISCHE RENNEN
In rennen waarin de voorwaarden verwijzen naar een handicapwaarde, is het die waarde die in
dezelfde specialiteit (vlak of hindernissen) is toegekend als de ren in kwestie en voor hindernisrennen
in dezelfde discipline (hagen of steeplechase), op de datum van de initiële inshrijving of
supplementaire inhrijving (wanneer een paard wordt gesupplemeneerd) van de ren.
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De initiële handicapwaarde voor de Belgische rennen wordt door de handicapper bepaald volgens
kwalificatievoorwaarde 1. hierboven of, bij ontstentenis, op basis van de conversietabel indien het
paard in het buitenland reeds een handicapwaarde bezit.
Voor paarden die enkel in het buitenland een handicapwaarde bezitten en die niet voldoen aan de
kwalificatievoorwaarde 1. hierboven, zal de handicapwaarde van het land van de laatste performantie
overgenomen worden, eventueel aangepast door de handicapper volgens hun performantie(s) in
Belgische rennen.
Voor landen waar een onderscheid gemaakt wordt tussen een Sand, AW, PSF of Turf waarde zal de
hoogste waarde geconverteerd worden.
AANPASSINGEN AAN DE HANDICAPWAARDE
1) Algemeen
a. ..In races die verwijzen naar de voorwaarden van het ras met een handicapwaarde, is de waarde die
in dezelfde specialiteit (vlak of obstakel) is toegekend als de race en hindernis in dezelfde
discipline (heg of steeplechase), op de datum van de initiële of supplementaire inschrijving
(wanneer een paard wordt gesupplementeerd) van de race.
b. Indien een paard wint na het tijdstip dat voorzien is voor de initiële inschrijving van een handicap,
blijft de inschrijving van het paard geldig maar stijgt de handicapwaarde van de initiële
inschrijving met 3 Kg.
c. Een paard dat wint en bij ingeschreven (sup) wordt na de publicatie van de gewichten van een
handicap, zal 3 Kg meergewicht dragen t.o.v. de waarde die het toegekend gekregen zou hebben op
het ogenblik van de initiële inschrijving voor deze handicap.
d. Een paard dat liep na de publicatie van de gewichten en niet won, krijgt de waarde toegekend die
het had op het ogenblik van de initiële inschrijving voor deze handicap.
2) Rennen in België¨
Voor rennen in België, kan de waarde van een paard als gevolg van de prestatie(s) in deze rennen,
zowel naar boven als naar beneden, aangepast worden.
De waarde van een paard naar aanleiding van een ren onmiddellijk na een overwinning, wordt niet
verminderd.
3) Rennen in het buitenland
a. 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.
b. Indien een paard zijn laatste drie of meer rennen in het buitenland loopt, wordt de
recentste/laatste buitenlandse handicapwaarde overgenomen en aangepast op basis van de
conversietabel.
c. Voor landen waar een onderscheid gemaakt wordt tussen een Sand, AW, PSF of Turf waarde
zal steeds de hoogste waarde geconverteerd worden.
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4) Afwezigheid
De handicapwaarden van paarden die een jaar of langer niet gelopen hebben, worden met 3 kg
verminderd. De waarde en termijn wordt bepaald op het ogenblik van de “inschrijving”.
5) Wijziging van een gewicht na publicatie
In principe worden de gewichten na de publicatie ervan niet meer gewijzigd.
Uitzonderingen:
Het Dagelijks bestuur van de Belgische Federatie voor Paardenrennen - Galop kan toelaten
een gewicht toe te kennen aan een ingeschreven paard, maar waarvan de naam en het
gewicht door een nalatigheid of door een technische fout niet werd gepubliceerd en
daardoor niet als gekwalificeerd werd beschouwd na de publicatie van de gewichten.
Ze kunnen eveneens toelaten aanpassingen aan te brengen, tot aan de vooravond van de
definitieve sluiting van de aangifte der vertrekkers, aan een als gevolg van een technische
fout of foutieve kopiëring verkeerdelijk gepubliceerd gewicht.
6) Divers
De toegekende waarde (binnenlandse en/of over te nemen buitenlandse) bij de publicatie van de
gewichten wordt slechts van kracht als het paard de ren waarin het gevalideerd werd ook
werkelijk gelopen heeft.
De handicapwaarde van een paard dat in België enkel in rennen met voorwaarden gelopen heeft
zal niet gepubliceerd worden in de lijst der handicaps. De gelopen rennen worden met ***
vermeld in de lijst.
7) Minimumwaarde
De waarde van een paard mag niet lager zijn dan 15 kg.
8) Handicapcommissie
Alleen de vragen die schriftelijke (mail, fax of brief) aan de Belgische Federatie voor
Paardenrennen - Galop gericht zijn, zullen in overweging worden genomen. Beroep tegen een
toegekende waarde dient schriftelijk op dezelfde manier en gemotiveerd ingediend te worden.
Betreffende het toegekend gewicht vóór een ren dient het beroep ingediend te worden vóór de
termijn voorzien voor de aangifte van vertrekker en het wordt behandeld door de
handicapcommissie, het beroep ingediend na de ren wordt behandeld door de verhaalcommissie.
De beslissing ter zake zal schriftelijk (postzending, fax of mail) aan de betrokkene overgemaakt
worden.
9) Uitsluiting voor doping
Indien een paard uitgesloten wordt voor doping, blijft het zijn handicap behouden.
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Conversie tabel
UK
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36

HG
33
32,5
32
31,5
31
30,5
30
29,5
29
28,5
28
27,5
27
26,5
26
25,5
25
24,5
24
23,5
23
22,5
22
21,5
21
20,5
20
19,5
19
18,5
18
17,5
17
16,5
16
15,5
15

GAG
68
67 / 67,5
66,5
66
65 / 65,5
64,5
64
63 / 63,5
62,5
62
61 / 61,5
60,5
60
59 / 59,5
58,5
58
57 / 57,5
56,5
56
55 / 55,5
54,5
54
53 / 53,5
52,5
52
51 / 51,5
50,5
50
49 / 49,5
48,5
48
47 / 47,5
46,5
46
45 / 45,5
44,5
44
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Bijlage B

TARIEF 2021
REGISTREREN
Kleuren
Pseudoniem
Vennoot
Aanpassing kleuren en/of eigenaar

500
500
100
250

Initiële provisie van de rekening
Bankwaarborg

500
800

Initiële registratie als trainer/ privétrainer of eigenaar/trainer
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JAARLIJKSE LIDGELDEN
Eigenaar
Actief (2 lidkaarten incluis)
Niet Actief

Jockeys, jockeys met ontheffing,Leerling Jockeys,
Gentlemen-Riders & Cavalières
Trainers

450
165

50

Beroeps, Privé (2 lidkaarten incluis + 1 kaart lad/4 paarden Incl)
& Eigenaar-Trainer (+ 1 kaart lad/4 paarden Incl)
Registrering online

200
30

Bookmaker

800

Divers
Registratie paard op training
Registratie Verkoop (ten laste van de koper)
Registratie Verhuring (ten laste van de huurder)
Registratie Vennootschap per vennoot
GNM en BCN
RCN

20
100
100
100
60
75

RCN meeting,
Niet of te laat aangevraagde RCN
Aangiftes vertrekker en/of monte te laat (per paard)
Uitvoer Certificaat (definitieve uitvoer)
Régularisatie Uitvoer Certificaat (Vanaf 30 dagen NA fysische
uitvoer):

100
100
50
100
150

Kosten Adm.rappel Office Central
Kosten per bankoverschrijving
Kosten RdC per mail
Training Startingbox

10
5

5
50
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Bijlage C

BESCHIKBARE AFSTANDEN TE MONS-GHLIN
- 950 m vertrek uitgang bocht spoorweg
- 2100 m vertrek rechtover halfweg +1 ronde
- 2300 m vertrek rechtover halfweg + 1 ronde
- 2850 m vertrek halfweg de rechte lijn+2 ronden(**)
- 3200 m vertrek rechtover + 2 ronden(**)
- 4000 m vertrek aankomstlijn + 3 ronden(**)

BESCHIKBARE AFSTANDEN TE OOSTENDE
- 1000 m rechte lijn
- 1200 m vertrek rechtover
- 1600 m vertrek voor de tribune +1 ronde
- 1800 m vertrek voor de tribune + 1 ronde
- 2100 m vertrek halfweg de rechte lijn+1 ronden
- 3200 m vertrek rechtover + 2 ronden
- 4000 m vertrek aankomstlijn + 3 ronden

BESCHIKBARE AFSTANDEN TE WAREGEM (Vlakke rennen)
- 1600 m vertrek halfweg rechte lijn +1 ronde
- 2300 m vertrek begin overzijde rechte lijn +1 ronde
- 2700 m vertrek rechtover halfweg + 1 ronde
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Bijlage D

OEILLÈRES – BLINKERS
Les œillères ne peuvent pas couvrir
plus de 50 % de l’oculaire. La largeur
de la cup ne peut pas dépasser 6 cm.

Blinkers mogen niet meer dan 50%
van het oculair bedekken en de cup
mag niet breeder zijn dan 6 cm.

Chaque cheval muni d’œillères doit
avoir une vue complète vers l’avant et
périphérique.

Elk paard dat met blinkers uitgerust is ,
moet een volledig zicht naar voor en
naar de zijkant hebben.

Les commissaires de courses peuvent
ordonner d’enlever les œillères s’ils
considèrent que les conditions de piste
le nécessiterait. Alternativement les
commissaires de courses peuvent
autoriser leur substitution avec des
œillères ouvertes.

De Rencommissarissen kunnen de
verwijdering van de blinkers gelasten
indien zij oordelen dat de staat van de
piste zulks zou vereisen. Als alternatief
kunnen de Rencommissarissen hun
vervanging met open oogkleppen
toelaten.

Les œillères sont attachées avec des
boucles ou des clips de verrouillage.

Blinkers moeten met gespen of clips
vastgemaakt zijn.

« One-Cupped » œillères peuvent être
utilisées. L’entraineur doit aviser les
commissaires de courses de quel côté
le cup va être porté.

Blinkers met één cup mogen gebruikt
worden. De trainer moet aan de
rencommissarissen meedelen aan
welke kant de cup gedragen zal orden

.
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VISORS
Visors doivent être conformes aux exigences
pour les œillères (voir ci-dessus) à condition
que pas plus de 50 % de la cup est découpés.
Visors sont attachés avec des boucles ou des
clips.
« One-Cupped » Visors peuventt être utilisés.
L’entraineur doit aviser les commissaires de
courses de quel côté le cup va être porté.

Visors moeten voldoen aan de vereisten voor
blinkers (zie hiervoor) op voorwaarde dat niet
meer dan 50% van de cup mag verwijderd
worden.
Visors zijn met gespen of met clips
vastgemaakt
Visors met één cup mogen gebruikt worden.
De trainer moet aan de rencommissarissen
meedelen aan welke kant de cup gedragen
zal worden.
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OOGBESCHERMERS – PROTECTION OCULAIRE
Les protections oculaires doivent
être fabriqué d’une maille forte
qui reprend sa forme normale
après compression.
Les commissaires de courses
peuvent ordonner le retrait des
protections oculaires s’ils
considèrent que les conditions de
piste le nécessiteraient. (Par
exemple chez des projections de
sable)

Oogbeschermers moeten
vervaardigd zijn uit een
sterke maas die na
compressie terug zijn
normale vorm aanneemt.
De Rencommissarissen
kunnen de verwijdering van
de ooogbeschermers
gelasten indien zij oordelen
dat de staat van de piste
zulks zou vereisen
(bijvoorbeeld bij opspattend
zand).

AUSTRALISCHE BLINKERS
Œillères australiennes doivent
être fabriquées de peaux de
mouton en ne peuvent pas
dépasser 270mm de longueur
et être d’une épaisseur
raisonnable pour permettre
une vue complète vers l’avant
et périphérique.

Australische blinkers
moeten uit schapenwol
gemaakt zijn en mogen
niet langer dan 270 mm
zijn en met een redelijke
dikte die een voorwaarts
en perifeer zicht toelaat.

Œillères australiennes doivent
être fixés aux montants de la
bride.

Australische blinkers
moeten aan de kaakriem
van het hoofdstel
bevestigd worden.

Œillères australiennes ne
peuvent pas être utilisé en
combinaison avec des
œillères ou visors.

Australische blinkers
mogen niet in combinatie
met oogkleppen of visors
gebruikt worden.
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CACHE OREILLES - OORKLEPPEN
Les cache-oreilles doivent être
fabriquées de matériel
imperméable ; vinyle ou toile, et
doivent être fixé par une boucle
ou un clip de verrouillage.
Aucune matière étrangère ne doit
être inséré dans les oreilles d’un
cheval portant un cache-oreilles

Oorkleppen moeten uit een
waterdicht materiaal, vinyl of
doek vervaardigd zijn en moeten
met een gesp of clip worden
bevestigd
.
Geen vreemd materiaal mag in
de oren van een paard dat een
oorkap draagt ingebracht worden

BOUCHONS - OORDOPPEN
Lorsqu’un cheval vient au
départ avec des bouchons
d’oreille, ils ne peuvent pas
être enlevés lors de la course
et doivent rester en place
jusqu'à ce qu’après que le
cheval a été dessellé après la
course.

Wanneer een paard met
oordoppen aan de start komt
mogen deze tijdens de ren niet
verwijderd worden en moeten in
plaats blijven tot het paard na de
ren afgezadeld is.
Oordoppen mogen niet tezamen
met oorkleppen gebruikt worden

Les bouchons ne peuvent pas
être utilisés en même temps
qu’un cache-oreilles

PEAU DE MOUTON - NEUSBAND
Les peaux de mouton doivent
être faits de laine et doivent avoir
une épaisseur raisonnable pour
permettre une vue adéquat.

Een neusband moet van wol
gemaakt worden met een
redelijke dikte die voldoende zicht
toelaat.

Le peau de mouton doit être
positionné sur l’os nasale au
milieu entre les narines et les
yeux.

Dient op het neusbeen
halverwege de neusgaten en de
ogen aangebracht te worden
geplaatst.
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COMBINAISONS - COMBINATIES
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ATTACHE-LANGUE - TONGSTRAP
Des attaches-langue doivent
être soit des bas en nylon, soit
des bandes en cuir ou en
caoutchouc et leur largeur
minimum est de 15mm.

Tongstraps moeten ofwel
nylonkousen zijn ofwel een
riem uit leder of rubber en ze
moet ten minste 15mm
breed zijn.

Les attaches-langue doivent
être enroulée autour de la
langue et, ou bien attaché au
mors ou bien fixé autour de la
mâchoire.

Tongstraps moeten rond de
tong alle tong banden zijn
als lus rond de tong en ofwel
vastgemaakt aan het bit of
beveiligd rond de kaak.

Les attaches-langue doivent
être clairement visibles à tout
moment.

Tongstraps moeten op ieder
ogenblik duidelijk zichtbaar
zijn.

Les lips de langue doivent être
en caoutchouc et fixées au
mors.

De lippen moeten uit rubber
bestaan en aansluiten op het
bit.
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TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN
Neus Strap

Bit met lepels
’
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HOEFIJZERS
Hoefijzers moeten gemaakt zijn van ijzer of aluminium dat bewerkt
en aangepast kan worden. Tips moeten ten minste één derde van
de omtrek van de hoef bedekken.
Hoefijzers mogen niet meer dan 150 gram wegen. De
Rencommisssarissen kunnen, mits aanvraag, het gebruik van
therapeutische hoefijzers tot een gewicht van 170 gram toelaten
Hoefijzers en tips moeten veilig en goed aangebracht zijn en mogen
niet buiten de omtrek van de hoef uitsteken. Hoefijzers moeten
worden bevestigd met een minimum van vijf nagels en tips met een
minimum van drie nagels.
De kop van de nagels mogen niet meer dan 2mm van het oppervlak
van het hoefijzer of tip uitsteken.
Toon en zij lippen (clips) zijn toegestaan op voorwaarde dat
dergelijke lippen afgeronde randen hebben en niet meer dan 15mm
hoog en 20mm in de breedte zijn.
Hoefijzers met een baar zijn toegestaan, mits het gehele hoefijzer
met inbegrip van de baar uit één stuk vervaardigd is. De baar kan
worden gelast of vastgeklonken op het hoefijzer, mits het oppervlak
van de baar gelijk is met dat van de het hoefijzer.
Iedere andere vorm van hoefijzer of tips die naar het advies van de
rencommissarissen gevaarlijk kunnen zijn, worden niet toegestaan.
Hoof pads in leder zijn toegelaten .
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Bijlage E

WISSELKOERSEN
De wisselkoers voor de bepaling van sommen in 2021 verdiend in het buitenland, is gebaseerd op
de officiële wisselkoersen van 01/01/2021.

LAND

VALUTA

€

UNITED KINGDOM

Britse Pond

1.11235

USA

Dollars

0.8149

ZWEDEN

Zweedse Kroon

0.0996

ZWITSERLAND

Zwitserse frank

0.9257
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Bijlage F
Scale of Weight, Age and Distance
DIST.
1.000 m.
1.000 m.
1.200 m.
1.200 m.
1.400 m.
1.400 m.
1.600 m.
1.600 m.
1.800 m.
2.000 m.
2.200 m.
2.400 m.
2.500 m.
2.700 m
2.800 m.
3.000 m.
3.200 m.

DIST.
1.000 m.
1.000 m.
1.200 m.
1.200 m.
1.400 m.
1.400 m.
1.600 m.
1.600 m.
1.800 m.
2.000 m.
2.200 m.
2.400 m.
2.500 m.
2.700 m
2.800 m.
3.000 m.
3.200 m.

AGES
2-3
3-4
2-3
3-4
2-3
3-4
2-3
3-4
3-4
3–4
4–5
3–4
4–5
3–4
4–5
3–4
4–5
3–4
4–5
3–4
4–5
3–4
4–5
AGES
2-3
3-4
2-3
3-4
2-3
3-4
2-3
3-4
3-4
3–4
4–5
3–4
4–5
3–4
4–5
3–4
4–5
3–4
4–5
3–4
4–5
3–4
4–5

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

6½

6½

6½

6½

6

5½

5

4½ 4

3½

3

2½

7

7

7

7

6½

6

5½

5

4½

4

3½

3

8½

8½

8

8

7½

7

6½

6

5½

5

4½

4

9
9½
10
½
10½
½
11
1
11½
1
11½
1½
13
1½
13½
1½

9
9½
10
½
10½
½
11
1
11½
1
11½
1½
13
1½
13½
1½

8½
9
9½

8½
9
9½

8
8½
9

7½
8
8½

7
7½
8

6½ 6
7
6½
7½ 7

5½
6
6½

5
5½
6

4½
5
5½

10

10

9½

9

8½

8

7

6½

6

10½
½
11
½
11
1
12
1
12½
1

10½
½
11
½
11
1
12
1
12½
1

9½

9

8½ 8

7½

7

6

9½

9

8

7½

6½

8½

8

7

9

8

7½

9

9

8

JUILLET

10

10½ 10

7½

8½

10½ 10½ 9½ 9½ 9
½
½
11
11
10
10
9
½
½
11½ 11½ 10½ 10½ 9½
½
½

2

2

2½

2½

3½

3

4
4½
4½

3½
4
4

AOUT
SEPT.
OCT.
NOV.
10½ 9½ 9
8½ 8
8
7
7
1½ 1
½
½
11
10
9
9
8½ 8½ 8
8
2
1½ 1
1
½
½
13
12
11½ 10½ 10
9
9
9
2½ 2
1½ 1½ 1
1
½
½
14½ 13½ 13
12 11½ 11
10½ 10
3
2½ 2
2
1½ 1½ 1
1
3½ 3
2½ 2
1½ 1½ 1
1
3½ 3
2½ 2½ 2
2
1½ 1½

5

4½

4

3½

3

2½

2½

2

1½

5½

5

4½

4

3½

3

3

2½

6

5

4½

4

4

3½

3

6½

5½

5

4½

4

3½

6½

6

5½

5

4½

7

6½

6

5½

5

DEC.
7
7
7½

7½

8½

8½

9½
½
½
1

9
½
½
1

1½

1

1

2

2

1½

1½

3

2½

2

1½

1½

3

3

2½

2½

2

2

4

3½

3

2½

2½

2

2

4½

4

3½

3

2½

2½

2

Geldig voor de vermelde afstand en de afstanden tussen deze afstand en de hogere afstand
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Bijlage G
Drempelwaarden
De concentratie drempel van de gespecificeerde stoffen is de minimumconcentratie die
aanwezig moet zijn voordat een monster als positief wordt beschouwd voor de betreffende stof.

Le seuil de concentration
Le seuil de concentration de la substance est la concentration minimale qui, doit se trouver avant
qu’un échantillon soit considéré comme testé positif pour la substance.

Threshold name

Threshold

Arsenic

• 0.3 microgram total arsenic per millilitre in urine

Boldenone

• 0.015 microgram free and conjugated boldenone per millilitre
in urine from male horses (other than geldings)

Carbon dioxide

• 36 millimoles available carbon dioxide per litre in plasma

Cobalt*

• 0.1 microgram total cobalt per millilitre in urine or
• 0.025 microgram total cobalt (free and protein bound) per
millilitre in plasma

Dimethyl sulphoxide

• 15 micrograms dimethyl sulphoxide per millilitre in urine, or
• 1 microgram dimethyl sulphoxide per millilitre in plasma

Estranediol in male horses
(other than geldings)

• 0.045 microgram free and glucuroconjugated 5α-estrane-3β,
17α-diol per millilitre in urine when, at the screening stage, the
free and glucuroconjugated 5α-estrane-3β, 17α-diol exceeds
the free and glucuroconjugated 5,10 estrene-3β,17α-diol in
the urine

Hydrocortisone

• 1 microgram hydrocortisone per millilitre in urine

Methoxytyramine

• 4 micrograms free and conjugated 3-methoxytyramine per
millilitre in urine
• 750 micrograms salicylic acid per millilitre in urine, or
• 6.5 micrograms salicylic acid per millilitre in plasma

Salicylic acid

Testosterone

Prednisolone

• 0.02 microgram free and conjugated testosterone per millilitre
in urine from geldings, when, at the screening stage, the free
and conjugated testosterone ex exceeds five times the free and
conjugated epi-testosterone, or
• 100 picograms free testosterone per millilitre in plasma from
geldings, or
• 0.055 microgram free and conjugated testosterone per
millilitre in urine from fillies and mares (unless in foal)
0.01 microgram free Prednisolone per millilitre in urine
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