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DEEL VI. DE RENBANEN  

 
HOOFDSTUK 1. Algemeen  

 

1. Een renbaan moet door de  Raad van Bestuur van de Jockey Club goedgekeurd 
worden. 

 
2. Een renbaan moet kunnen beschikken over tenminste één renpiste, een weegzaal, 

een omkleedruimte voor jockeys (m&v), een presentatiering , afwachtingboxen, een 
aangepaste box ter behandeling van gekwetste paarden, een aangepaste box voor de 
afname van de dopingstalen en over een afgescheiden ruimte waar de 
rencommissarissen ongestoord de rennen kan beoordelen. 

 
3. Het plan van iedere renpiste dient in de weegzaal uitgehangen te worden. 
 
4. Inrichtingen dienen voorzien te worden opdat op de rendagen de renpiste, de 

omkleedruimtes van de jockeys, de weegzaal en de afwachtingboxen enkel door 
gemandateerde leden van de Jockey Club,  van de bevoegde federaties, van de 
renvereniging alsook door de bij de rennen betrokken eigenaars, trainers en  jockeys  
kunnen betreden worden.  

 
5. Iedere renpiste dient over een  binnenste en buitenste afbakening te beschikken. 
 
6. Iedere renpiste dient ten minste twee uur voor het begin van de operaties door de 

jockeys bezocht kunnen worden en dit in de staat waarin ze zich tijdens de rennen zal 
bevinden. 

 
7. Afwijkingen kunnen enkel door de Raad van Bestuur van de Jockey Club of, 

naargelang het geval, door de  bevoegde federatie(s) toegestaan worden. 
 

 

HOOFDSTUK 2. Renbaan voor vlakke rennen 
 

1. De renpiste dient tenminste 12 m breed te zijn. 
 
2. Het parcours voor de vlakke rennen dient eenduidig afgebakend te worden. Dit kan 

geschieden door 
a. ofwel bij voorkeur een vaste maar flexibele  afbakening (koord genoemd) geplaatst 

aan de binnen en buitenzijde van de piste, of ten minste aan de  binnenzijde ervan; 
b. ofwel door het plaatsen van palen al dan niet verbonden met een lint, 
c. ofwel door natuurlijke vegetatie of begroeiing 

 
3. De afbakening dient, in de mate van het mogelijke doorlopend te zijn maar mag in 

geen geval bestaan uit beton, hout of metaal. 
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HOOFDSTUK 2. Renbaan voor hindernisrennen 
 

1. De renpiste dient tenminste 12 m breed te zijn. 
  

2. In ALLE hindernisrennen dient het parcours, waar mogelijk, doorlopend afgebakend te 
worden  
 
a. ofwel door een vaste koord; 
b. ofwel door een natuurlijke vegetatie of begroeiing; 
c. ofwel door paaltjes al dan niet met elkaar verbonden; 
d. ofwel door het plaatsen van vlaggen. 

 
De afbakening mag in geen geval uit beton, hout of metaal bestaan. 

 
3. Iedere hindernis, zowel voor hagen als voor de steeple-chase rennen dienen    

minimum 12 meter breed te zijn 
 

4. Een steeple-chase parcours dient in de eerste 3000 m minimum acht hindernissen te 
bevatten,  waarvan vier verschillen te kiezen uit een berm, vaste balk(en), vaste 
balk(en) met brook, bull-finch, dubbele balken, stenen muur, muur uit zand, open 
ditch, oxer of rivier. Per  300 m extra dient minimum één bijkomende hindernis 
voorzien te worden. Een dubbelsprong telt voor één enkele hindernis. Iedere verticale 
hindernis dient minimum 1,3 meter hoog te zijn waarvan 0,8 meter vast. Hindernissen 
lager dan 1,30 m zijn toegelaten als het vaste gedeelte minimum 0,90 m bedraagt. De 
bovenzijde van deze vaste structuur dient met beschermingsmateriaal afgezet te zijn. 
De sprongen moeten zo gemaakt zijn dat een paard niet met zijn benen tussen de 
markeringsbalken kan geraken. 

 
5. Een hagen of horden parcours bevat minimum zeven hagen of horden in de eerste 

2400m, met uitsluiting van iedere andere hindernis. Per  300 m extra dient minimum 
één bijkomende hindernis voorzien te worden. De minimum hoogte der hindernissen 
zal niet minder dan 0,75 meter bedragen.   
 
 
  
 
 


