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INFORMATIE EN HANDLEIDING VOOR TRAINERS 

 

Inschrijvingen dienen verplicht online ingezonden te worden via de website 

www.bgalopf.be van de Belgische Federatie voor Paardenrennen-Galop (verder 

BGF genoemd). Voor trainers die geen gebruik maken van de internettoegang, 

zal een administratieve kost van €10 per inschrijving aangerekend worden. 

Vooraleer U Uw inschrijvingen via de website kunt invoeren, moet een trainer als 

zodanig worden geregistreerd en zijn Username en Password ontvangen. Een 

jaarlijks abonnementsgeld van 30€ zal aan de trainers aangerekend worden voor 

het gebruik van deze dienst. 

Eenmaal ingelogd als trainer dient U de paarden waarmee U van plan bent om in 

België te lopen en die nog niet in de BGF geregistreerd zijn (met name paarden 

die nog niet in België gelopen hebben) op Uw training-lijst te registreren. Deze 

melding dient 48Hr voor de eerste inschrijving in een ren met een mail aan BGF 

te gebeuren. 

 

• Bij het naderen van een invoerdatum van een ren, meldt U zich aan via de knop “Pros” 

(uiterst rechts op de homepagina van www.bgalopf.be). 

 

• Vul uw Username en Password en Login in. 

 

 

 

• Om na te kijken of de paarden die U van plan bent om in te voeren reeds naar behoren zijn 

opgenomen op Uw trainingslijst, klikt U op “Horses”. Hier vindt U de volledige lijst van Uw 

reeds geregistreerde paarden (enkel zichtbaar met Uw eigen Username en Password). 

 

 

 

http://www.jockey-club.be/
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• Als U op “Races”(1) klikt, vindt U de data van de rennen waarvoor U verklaringen kunt 

doen (vb. 30/10/2017) (2) . Wanneer U kiest voor “Eng” (3) en voor ren Nr 17019BB010 

(4) zal U een lijst terugvinden van uw paarden, maar die beperkt is tot die paarden die voor 

deze specifieke ren gekwalificeerd zijn. Te noteren dat de eerstvolgende deadline in het 

rood en de volgende in het oranje gemarkeerd wordt. 

 

U kan nu inschrijvingen indienen door het gekozen paard in de kolom “Entry”(5) aan te 

klikken en vervolgens op de knop “Submit” (6) + “Back”(7). 

(In het voorbeeld zijn de paarden “Paard10” en “Paard20” ingeschreven voor ren Nr 

17019BB010 PRIX DES ROSES) 
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• In Mixte handicap rennen bestaat de mogelijkheid om paarden te vorderen aan te bieden. 

Voor paarden die NIET te vorderen zijn dient “HG” in de kolom A vermeld te worden 

Voor paarden die te vorderen zijn dient het te vorderen bedrag in de kolom A vermeld te 

worden. 

 

 

Klik vervolgens op de knop “Submit” (6) + “Back”(7). 

 

• Vervolgens, kunt U, wanneer nodig, maar alleen binnen de absolute toegestane tijdslimiet, 

Uw aangiftes van “Forfaits” (rouwgeld), “Supp” (bijkomende inschrijvingen), “Partants” 

(vertrekkers of teruggetrokken) en “Montes” (aangifte jockeys)  aanvullen (eveneens via 

“Races” in de menubalk).  
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• Forfaits 

In het voorbeeld is voor Paard 9 forfait verklaard in ren Nr 17019BB. Op te merken dat deze 

verklaring tot aan toegestane tijdslimiet voor “Forfaits” ongedaan kan gemaakt worden door 

(1) te ont-vinken gevolgd door (2) en (3). 
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• Supp/Bijkomende inschrijvingen 

In het voorbeeld is “Paard 2” Bijkomend ingeschreven (gesupplementeerd) in ren  

Nr 17019BB010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

• Partants & Retiré 

In dit voorbeeld zijn “Paard 10” en “Paard 20 ”Partant” (vertrekkend) verklaard en Paard 9 

“Retiré” (of teruggetrokken). Te noteren dat er voor ieder paard in deze fase een verklaring 

“Partant” of “Retiré” dient ingevoerd te worden. Op te merken dat deze verklaring tot aan 

de toegestane tijdslimiet voor “Partants” ongedaan kan gemaakt worden door (1) en/of (2) 

te ont-vinken en aan te passen gevolgd door (3) en (4). 

1 
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• Bij het aangeven van de “Partants” (1) moet er ook aangifte gedaan worden van eventuele 
headgear (5) en/of aanvragen voor uitzonderingen bij de op-canter naar de startingboxen 
(6). 

Headgear (5) 
o :   Gewone blinkers of Visors    

ä :   Australische blinkers  
t :    Tongue Strap  
h :   Kap - bonnet    

o t : Combinatie Gewone blinkers/Visors  en tongue strap    
å t : Combinatie  Australische blinkers en tongue strap    

h t : Combinatie kap/bonnet en tongue Strap 

 

Aanvragen voor uitzonderingen naar de startingboxen (6) 
FTS : Te voet naar de start  

LSB : Laatst in de startingbox  
1RP : één toer in de paddock 
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• Indien er in een ren geëlimineerd zou moeten worden (meer dan 14 ingeschreven paarden, 

of meer dan 28 in een handicap in reeksen na de “Supp/Bijkomende inschrijvingen – fase” 

en ENKEL dan) zal de kolom “PriorE” (7) ingevuld dienen te worden voor paarden die aan 

dezelfde eigenaar toebehoren. De voorkeursorde om te lopen (PriorE) dient verplicht 

ingevuld te worden. 

 

 
 

 

• Bij het verklaren van de vertrekkers dienen de trainers die een paard in meerdere rennen 

tijdens eenzelfde meeting als vertrekker aangeven hebben de voorkeursorde om te lopen 

(PriorH) te vermelden. 

          

Dit pop up scherm verschijnt pas NA de aangifte van “Partants & Retiré” hierboven. 

• Als 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. 

Montes  

• Aangifte van de Jockey, gentleman rider of cavalière gebeurt met gebruikmaking van de 

drop-down lijst (1). Als zijn naam erin niet voorkomt, dient deze per mail aangemeld te 

worden. 

• De kolom “Dec” (2) dient ingevuld indien de jockey die het paard zal berijden van een 

gewichtsontheffing geniet (in halve kilos). 

• De kolom “Surc” (3) dient ingevuld indien de jockey die het paard zal berijden een 



8 

 

meergewicht zal dragen (in halve kilos). 

Op te merken met dat de aangifte der Jockey, gentleman rider of cavalière ook reeds in de 

vorige fase (Partants & Retiré) kan gebeuren. 

 

• Om zeker te zijn van wat er door het systeem geregistreerd is voor uw paarden voor deze 

specifieke ren, kunt u dit nakijken door “Logbook” aan te klikken op de tab. 

 

 

 


