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Waregem Draaft  
 

Concept 
 
Dit concept werd ontwikkeld rekening houdend met externe en internationale knowhow en 
na evaluatie van de gedetailleerde specificaties en adviezen van ervaringsdeskundigen. 
Het documenteert de huidige stand van de kennis die beschikbaar is op het moment van 
het opstellen van het concept en het spreekt voor zich dat dit concept met de lokale 
overheid afgestemd wordt. 
 
Basis:  
 
Rennen worden georganiseerd onder de volgende algemene voorwaarden: 
 
1. Verspreiding van het virus tegen gaan met maatregelen ter bescherming van de 

hygiëne. 
 

2. Het welzijn van paarden (dierenwelzijn) en personen blijft de richtlijn. 
 

3. Strikte reglementeringen inzake de uitvoering van het sportief luik. 
 

4. Het concrete regelgevingskader wordt vastgesteld door BFP en de renvereniging en 
gecontroleerd door hun commissarissen. 

 
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. 
 
Principes  
 
Communicatie posters en flyers op strategische plaatsen (zie bijlage). 

Beperking van het aantal personen op de renbaan.  

Publiek is niet toegelaten. 

Het restaurant is gesloten, catering is buiten beschikbaar. 

Vaste en ommuurde installaties:  

Enkel de weegzaal, het lokaal van de rencommissarissen en één toilet infrastructuur 
is toegankelijk, de rest van de gebouwen (exclus afwachtingsboxen voor de paarden) 
zijn gesloten. 

 
Weddenschappen worden enkel online toegelaten.  
 



Personen die symptomen vertonen van COVID-19 (koorts, hoesten, kortademigheid ..) 
mogen de renbaan niet betreden.  
 
De toegang tot de renbaan wordt strikt beperkt tot de jockeys, trainers en lads die effectief 
noodzakelijk zijn tijdens de meeting. 
 
Iedereen draagt een masker (mondmasker, om de mond en neus te bedekken met 
minstens 2 lagen stof ). 

 
Te nemen maatregelen   

• Raak uw gezicht niet aan, of U nu wel of niet een gezichtsbescherming en/of handschoenen 
draagt 
 

• Was of ontsmet regelmatig Uw handen en zeker bij aankomst op de renbaan en voor en  
na iedere ren 
. 

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

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

• Indien U tijdens de rendag onwel wordt, ga dan onmiddellijk naar uw voertuig en keer 
terug naar huis.  
 

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

• De toegang tot de renbaan wordt gecontroleerd aan de hand van de lidkaart van de BFP 
met foto. 
 

• Personen die weigeren bovenstaande regels te volgen zullen de toegang tot de 
hippodroom ontzegd worden. 
 

• Zelfs tijdens de rennen dragen de jockeys een mond en neus bescherming (zie 
hierboven).  

 

Uitzonderingen sociale afstand 

Uitzonderingen op het naleven van de opgelegde sociale afstand moeten zoveel mogelijk 

vermeden worden.  

Wanneer dit niet mogelijk is (vb. jockey te paard helpen) dient dit zo efficiënt en zo kort 

mogelijk te gebeuren.  

Activiteiten die niet noodzakelijk zijn, moeten worden vermeden en stopgezet indien de 

sociale afstand niet gewaarborgd kan worden. 

 



Vervoer van en naar de renbaan 

Waar mogelijk moeten individuen zich afzonderlijk naar de renbaan verplaatsen. Personen 

die samen reizen, moeten samen in het voertuig blijven en de geschikte 

gezichtsbedekkingen dragen (tenzij ze tot hetzelfde huishouden behoren). 

Paarden 
 
De paaden worden toegelaten op de hippodroom 1 uur voor tot een uur na hun ren 
(eventueel gegroepeerd per transport). 
 
Alle paarden worden in hun box opgezadeld.  

 
Kleedkamers en douches jockeys 

De jockeys kunnen zich omkleden in de jockeyzaal maar moeten rekening houden met 
social distancing. De opstelling in de jockeyzaal zal hiervoor aangepast worden. 
  
Douches voor de jockeys zijn niet beschikbaar Sanitaire lokalen kunnen alleen individueel 
betreden worden. Uiteraard worden wc’s en kranen aan de wastafels voldoende ontsmet. 
Handdoeken zijn niet beschikbaar, enkel papier kan gebruikt worden.  
 
 
De aangifte van de vertrekkers  
 
De aangifte van de vertrekkers dient op een veilige en doordachte manier te gebeuren: 
paspoorten van paarden waarvoor de lijsten die door de BFP aan de renvereniging 
overgemaakt werden, (m.a.w. die een geldig chipnummer vermelden en aantonen dat de 
vaccinaties in orde zijn), dienen niet in ontvangst genomen te worden. 
 

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.  

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).  
 
Eenmaal de jockeys op zijn paard, moet hij zich zo snel mogelijk naar de start begeven. 
Op weg naar de startingboxen dienen de jockeys de sociale afstand te behouden.  
 
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. 

Procedure na de ren  

Na de ren dienen de jockeys die zich dienen uit te wegen, zich onmiddellijk naar de 
weegzaal te begeven, met behoud van de sociale afstand. 
  
Idealiter vindt de eventuele nabespreking tussen trainer en jockey na de ren telefonisch 
plaats. 
 
De gebruikte genummerde zadeldoeken of nummerplaten dienen na de ren door de jockeys 
in het daarvoor voorziene recipiënt gedeponeerd te worden. 
 
Na een galopren begeven enkel de jockeys van de eerste zeven plaatsen zich rechtstreeks 
naar de weegschaal om uit te wegen. Jockeys van alle andere starters gaan naar de 
jockeyzaal. De rencommissarissen kunnen de jockeys vrijstellen van het uitwegen.  
 
Eenmaal de ren of rennen waar de jockey en trainer afgesloten zijn, dienen ze de renbaan 
onmiddellijk te verlaten. 
 
Dopinganalyses voor jockeys door NADO kunnen in een COVID veilige manier plaatsvinden 
 
Tot Slot 

Bovenstaande richtlijnen kunnen op ieder ogenblik aangepast worden als gevolg van 

eventuele versoepelingen of verstrengingen van de maatregelen. 


