
 

 
 

 

 

Richtlijnen voor de galoprennen op de renbaan van WAREGEM in Juli 2020. 

Algemeen  

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. 

➢  
 

Toegang tot de renbaan : 

Trainers, lads en jockeys 

Het personeelsbestand moet tot het absolute minimum worden beperkt: Slechts de 

trainers die vertrekkers aangegeven hebben op de meeting, de jockeys die rijden 

tijdens de meeting en één lad per vertrekkend verklaard paard hebben toegang tot 

de renbaan. Als een stal meerdere lopers heeft tijdens de meeting, moet de trainer 

zijn personeel beperken tot het strikt minimum.  

Aan de ingang van de vrachtwagens en trailers wordt aan de trainer één toelating en 

één extra toelating per deelnemend paard voorzien. 

Toeschouwers 
De toegang tot de renbaan wordt beperkt tot: 200 toeschouwers binnen en 400 
toeschouwers buiten, incl. eigenaars, die niet actief zijn op het stallenterrein, van 
deelnemende paarden. 
  
Eigenaars en leden van de federatie krijgen gratis toegang op vertoon van hun lidkaarten 
van de federatie. Overige toeschouwers : 5€. De parking via de Holstraat is gratis.  

Veiigheidsvoorschriften: 

Een mondmasker dragen wordt aanbevolen voor iedereen maar verplicht daar waar de 
veiligheidsafstanden van 1.5 m niet kan behouden worden.  
Dat is het geval voor :  

o Trainers en lads bij het opzadelen en instappen 
o Lad en jockeys bij het opzadelen 
o Jockeys vanaf opgestegen. Uitzonderlijk, is het 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.  

o Starters 
o Commissarissen bij de presentatie ronde 

 



 

 
 

 

 

In- en uitgang van de hippodroom 

 

Trainers en lads met hun paard(en) : via Felix Verhaegestraat 7. Stalling en opzadelen in 

het nieuwe stallencomplex 

Commissarissen, jockeys en Toeschouwers via de Holstraat. 

Kleedkamers en douches  

Kleedkamers en douches voor de jockeys zijn beschikbaar 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   

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. 
 
 


