
 

 
 

 

 

Richtlijnen voor de galoprennen op de renbaan van WAREGEM augustus 2020. 

 

Toegang tot de renbaan : 

Wegens verstrengde coronamaatregelen worden de rennen gelopen achter gesloten 

deuren.  

Enkel de officieel bij de BFP-Galop geregistreerde trainer en eigenaar van de 

vertrekkend verklaarde paarden, de jockeys die rijden in de rennen en de lads ( 2 voor 

eerste paard, en lad erbij voor tweede en volgende), worden toegelaten tot de renbaan. 

Zij dienen elk hun bandje op te halen aan de ingang van de renbaan oprit Felix 

Verhaeghestraat. Poorten vanaf 14 u. Er wordt tijdens de rennen gecontroleerd of de 

persoon geldig aanwezig is. De maatregel blijft van kracht zolang de huidige 

coronamaatregelen niet versoepelen, dus ook voor de rennen van 17/8 en 31/8. Het 

bestuur neemt deze beslissing in het belang van de rennen om te verzekeren dat zij niet 

in het gedrang komen.  

Met dank voor je begrip. 

Voorzitter Oostende Koerse 

Partners van de hierboven vermelde socio professionelen zijn niet toegelaten. 
Er worden GEEN toeschouwers toegelaten 
 

Trainers, lads en jockeys 

Trainers, personeel en jockeys moeten zo laat mogelijk op de renbaan toekomen 
voor de ren van het paard, rekening houdend met andere factoren die van invloed 
kunnen zijn op het opmaken van het paard. 
 
Veiigheidsvoorschriften: 
 
Een mondmasker dragen is overal verplicht : 

In- en uitgang van de hippodroom:  

via Felix Verhaegestraat 7 

Stalling en opzadelen in het nieuwe stallencomplex. 

 

Kleedkamers en douches  

Kleedkamers en douches voor de jockeys zijn beschikbaar en enkel voor de jockeys, mits 

het behoud van de social distance.  

Sanitaire lokalen kunnen alleen individueel betreden worden. 

 

 



 

 
 

 

 

Weegzaal  

De toegang tot de weegzaal wordt strikt beperkt tot de jockeys die deelnemen aan de 

volgende ren en deze die zich na de ren dienen uit te wegen. 

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.  

Eenmaal de jockeys op zijn paard, moet hij zich zo snel mogelijk naar de start begeven. 

Tijdens de ren   

 Uitzonderlijk is het voor de Jockeys toegestaan om tijdens de ren het masker iets te 
verlagen om de neus vrij te laten, maar het moet weer op zijn plaats gebracht worden 
voordat de lad het paard heeft overgenomen en voor het verlaten van de piste. 
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 dienen na de en door de jockeys in het daarvoor 
voorziene recipiënt gedeponeerd te worden. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


