
 

UPDATE 22 MEI 2020 

Stand van zaken  

Uittreksel uit de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 13/05/2020 

(gepubliceerd in Belgisch Staatsblad van 15 Mei): 

     “Sportwedstrijden, zowel voor amateurs als professioneel, blijven verboden tot 31 juli.” 

     “Sportevenementen blijven verboden tot 31 juni.”  

Onderstaande tekst is gebaseerd op de actuele beslissing van 13/05 maar er zijn sterke 

indicaties dat paardenrennen achter gesloten deuren vanaf 09 juni terug zouden toegelaten 

kunnen worden. 

Algemene FAQs op https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ 

 

Versoepelingen 

Vanaf 18 mei 2020 start fase 2 van de versoepeling van de coronamaatregelen :  

Paardrijden is toegestaan onder volgende strikte voorwaarden: 

• Als fysieke activiteit in openlucht zonder fysiek contact. 

• Als training of les met een trainer in  de buitenlucht, met maximum 20 personen. 

• Ritten te paard met het oog op het welzijn van het dier, met een maximum van drie 

ruiters.  

• Er is duidelijkheid dat je het paard ook mag vervoeren om een (buiten)rit te gaan 

doen. Dat wordt niet meer beperkt tot “als het niet veilig anders kan”. Er staat geen 

limiet op de afstand. 

In alle gevallen en tijdens de hele duur van de activiteit of aanwezigheid ter plaatse 

moeten de hygiëne- en social distancing maatregelen strikt worden nageleefd en moet 

er dus steeds een afstand van 1,5 meter nageleefd worden 

Protocol  

Ter voorbereiding van een eventuele herstart achter gesloten deuren werd door de BFP-

Galop reeds een concept met te nemen veiligheidsmaatregelen opgesteld waarmee kan 

gegarandeerd worden dat de koersen achter gesloten deuren kunnen worden gereden.  

Publiek wordt niet toegelaten 

De maatregel dienen strikt nageleefd te worden op gevaar dat controlerende instanties de 

rennen zouden kunnen stilleggen en toekomstige rennen zouden verbieden. 

Planning gebaseerd op de huidige beslissing  

Eens de Nationale Veiligheidsraad beslist dat we al dan niet achter gesloten deuren kunnen 

organiseren wordt volgende heropstart mogelijkheden gepland:   



Waregem Draaft 

De Premium Galop Koersen die in Oostende door zouden gaan komen naar Waregem 

en worden georganiseerd door Waregem Draaft en Oostende Koerse gaat Waregem 

Draaft zowel financieel als organisatorisch hierbij helpen.  

Per premium rendag (6/07/2020, 20/07/2020, 3/08/2020, 17/08/2020, 31/08/2020) 

worden 6 galoprennen gepland met een prijzengeld (totaal per ren) van: 

4 galoprennen aan 3200 euro, en twee aan 2400 euro. Deze bedragen kunnen eventueel 

door sponsoring verhoogd worden. 

Bijkomende Mixte meeting met de ST Leger in samenwerking met Waregem Koerse en 

de Stad Waregem op (TBD).  

Oostende Koerse.  

De federale en de lokale overheden laten deze zomer geen activiteiten toe (incluis 

paardenwedstrijden) in de kuststeden.  

Financiering der rennen 

Bij rennen met gesloten deuren valt een groot gedeelte van de inkomsten op de renbaan 

van ticketing, resto en (door het wegvallen van publieke zichtbaarheid) van een groot 

gedeelte van de sponsoring weg.  

De hippodromen die hun rennen enkel op een economisch haalbare manier kunnen 

organiseren, voorzien in hun financieel plan de dekking van o.a. de exploitatiekosten (die 

voor premium koersen oplopen tot 12.000€) en prijzengeld als uitgaven.  

Rencondities en prijzengelden  

Eerder gepubliceerde rencondities en prijzengelden zullen aangepast worden en zo snel 

mogelijk na groen licht van de Nationale Veiligheidsraad gepubliceerd worden. 

Begeleidende maatregel:  

Zolang er geen rennen zijn in België wordt het tarief van de RCN’s op 55€ vastgesteld en 

wordt dit bedrag aangewend voor het sponsoren van toekomstige rennen in België. Van 

zodra er rennen in België toegelaten zijn wordt de RCN terug op het voorziene tarief 

gebracht, het “restbedrag”  wordt integraal aangewend voor het sponsoren van de rennen in 

België. 

Tot slot :  

De beslissing voor een herstart hangt in eerste plaats af van de Nationale Veiligheidsraad 

en kan zelfs nog door regionale en/of communale maatregelen aangevuld en/of beperkt 

worden.  

De organisatie van de premium rennen in juli en augustus zijn afhankelijk van de evolutie 

van de COVID situatie in Frankrijk betreffende de PMU wedkantoren. 


