
RICHTLIJNEN IN HET KADER VAN COVID-19  

OOSTENDE  23/08/2021 
 
Basis:  
 
BFP verwacht in de eerste plaats de naleving van het voorzorgsbeginsel (iedereen 
respecteert de bescherming van zijn persoon) en het solidariteitsbeginsel (iedereen voelt 
zich ook verantwoordelijk voor de bescherming van de anderen en hun bescherming). 
 
De voorgeschreven maatregelen zijn bindend en overtredingen van deze regels worden 
gesanctioneerd. Deze sancties kunnen afhankelijk van de ernst worden onderworpen aan 
waarschuwingen, boetes, verwijdering van de renbaan en intrekking van de vergunning. 
 

Toegang voor socio professionelen 

Verplichte registratie 

- Alle personen met een geldige lidkaart BFP-Galop 2021 dienen zich te registreren 
via https://www.ticketshop.be/oostende-koerse-federatie/ en moeten via de 
hoofdingang de hippodroom betreden.  

- Personen krijgen enkel toegang op vertoon van de geldige lidkaart BFP-Galop 2021 

en het gratis ticket die na registratie per mail ontvangen is. Dit ticket is strikt 

persoonlijk en dient op dezelfde naam te staan als op de lidkaart BFP-Galop 2021.  

Hebben geen toegang: 

- Personen die enkel over een geldige lidkaart BFP-Galop 2021 of enkel over een 
toegangsticket bezitten. 

- Personen waarvan de naam van de geldige lidkaart BFP-Galop 2021 en de naam 
op het ticket niet overeen komen. 

Dienen zich niet te registreren: 

- Deelnemende jockey’s (op vertoon van jockeykaart via de hoofdingang) 

- Stalgasten die een stalbandje ontvangen hebben (ingang via de stallen) 

 
Parking  
 
Diegene die normaal op de KINEPOLIS parking stonden, zullen een parking D 
(paddock) ticket ontvangen ipv een KINEPOLIS parking. Inrijden via de Sportstraat.  
 
Iedereen die vóór 10u15 aanwezig is en blijft tot na de koersen op de renbaan kunnen 
dan op de drafpiste parkeren.  
De parkeerwachter zal jullie briefen hoe jullie moeten rijden. Er zal al een wagen 
geparkeerd staan om 8u dus graag LINKS van de geparkeerde wagen aansluiten. 
 
Parking aan de stallen 

 
- Toegang tot deze parking is enkel voorzien voor vVertrekkende paarden (slechts 1 

trailer per paard) welke effectief op het programma staan. 
- Lege trailers worden onder GEEN ENKELE REDEN toegelaten op de parking. 

https://www.ticketshop.be/oostende-koerse-federatie/


 
De stallen. 
 

Alle paarden dienen de stallen verlaten te hebben om 18u00 – vanaf dan gaan de 
stallen onherroepelijk dicht.   

 
Te nemen maatregelen   
 

• De sociale afstand (1,5 meter) dient ter alle tijden nageleefd te worden. 

• Mondmaskers dienen steeds gedragen te worden als men niet aan een tafel neerzit. 

• Vermijd gebieden op de renbaan waar de sociale afstand niet mogelijk is. 

• De hippodroom mag alleen via de voorziene toegang(en) betreden worden. 

Rrestauratie 

VIP Lounge beperkt tot 110 en vooraf te reserveren. 
Een hamburger-, hotdog- en frietkraam is voorzien 
 
Kleedkamers jockeys 

De jockeys kunnen zich omkleden in de jockeyzaal en moeten rekening houden met 
social distancing. Jockeys kunnen niet in de kleedkamers verblijven als ze omgekleed 
zijn. Ze moeten de kleedkamer verlaten na hun laatste ren. Jockeys die geen vertrekker 
hebben kunnen de kleedkamers niet betreden. Douches zijn toegestaan. 
 
Tribune 

 
- Zowel binnen als buiten zijn er zitplaatsen voorzien. Zodra men rechtstaat dient het 

mondmasker gedragen te worden.  
- Eten en drinken zittend mag ook op de tribune 
 
Weegzaal  

De toegang tot de weegzaal wordt strikt beperkt tot de renbaanmedewerkers en 
commissarissen en wordt zodanig ingericht dat de sociale afstandsregel kan nageleefd 
worden. 
Samenscholingen aan de weegzaal zijn verboden.  
Indien het nodig is dat een trainer of vertegenwoordiger de weegzaal betreedt (vb. 
bevestigen van jockey wissel) moet er toestemming verleend worden. Zodra alle relevante 
zaken afgerond zijn, moet de weegzaal onmiddellijk verlaten worden. 
 
Presentatiering en startingboxen 

In de presentatiering dient de sociale afstand nageleefd te worden (desnoods één iemand 
aan elke kant van het paard). 
Trainers en/of lads worden niet toegelaten aan de startingboxen. 
 
Tijdens de ren 
   
Hoewel de ren zelf op een normale manier wordt gehouden, worden jockeys aangemoedigd 

om geen onnodige of vermijdbare risico’s te nemen die zichzelf of anderen in gevaar 

kunnen brengen.  

Tijdens de rennen dienen de jockeys het mondmasker niet te dragen. 



Dopinganalyses voor jockeys door NADO kunnen in een COVID veilige manier 
plaatsvinden. 


