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Bijlage A 

 

    

RICHTLIJNEN HANDICAP 

 

DEFINITIES 
 

Handicapping  
 

Methode voor de bepaling van de verschillende gewichten die paarden van een  

verschillend niveau in een handicapren dienen te dragen om hun competitief en met een redelijke kans 

op winst aan de ren te laten deelnemen onder voorwaarden dat ze erin met hun beste vorm en in 

optimale voorwaarden aantreden.  

 
Een handicapren is een ren in welke alle paarden een gewicht dragen toegekend door de handicapper, 

met als doel hun een gelijke winstkans te geven. 

 

De waarde is een gecijferde vertaling in kilogram of halve kilogram betreffende het niveau van elk 

ingeschreven paard met in achtneming van zijn vorige prestaties. In handicaprennen die toegankelijk 

zijn voor alle leeftijdscategorieën, kunnen er meerdere referenties bepaald worden om rekening te 

houden met het gewicht naargelang de leeftijd. 

 

De toegekende gewichten aan de paarden die ingeschreven zijn in een handicapren zijn berekend door 

toevoeging of door vermindering van de waarde zoals toegekend aan elk paard met een constante die  

 

 

KWALIFICATIEVOORWAARDEN IN VLAKKE HANDICAPRENNEN EN BIJ DE 
AFSLUITING VAN DE INITIËLE INSCHRIJVING 

 

1 . Paarden die noch in België noch in het buitenland een handicapwaarde hebben; in België 

- ofwel tweemaal gelopen hebben waarvan tenminste eenmaal gewonnen,  

- ofwel zich tweemaal binnen de eerste vier geplaatst hebben,  

- ofwel tenminste driemaal gelopen hebben;  

 

2 . Paarden die in België of in het buitenland een handicapwaarde hebben. 

 

De hierboven vermelde voorwaarden voor kwalificatie kunnen voor bepaalde handicaps aangevuld 

worden met specifieke kwalificatievoorwaarden, die in de algemene of bijzondere voorwaarden van 

de betrokken ren vermeld zijn. 

 

HANDICAPWAARDE VOOR DE BELGISCHE RENNEN 
 
In rennen waarin de voorwaarden verwijzen naar een handicapwaarde, is het die waarde die in 

dezelfde specialiteit (vlak of hindernissen) is toegekend als de ren in kwestie en voor hindernisrennen 

in dezelfde discipline (hagen of steeplechase), op de datum van de initiële inshrijving of 

supplementaire inhrijving (wanneer een paard wordt gesupplemeneerd) van de ren. 
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De initiële handicapwaarde voor de Belgische rennen wordt door de handicapper bepaald volgens 

kwalificatievoorwaarde 1. hierboven of, bij ontstentenis, op basis van de conversietabel indien het 

paard in het buitenland reeds een handicapwaarde bezit. 

 

Voor paarden die enkel in het buitenland een handicapwaarde bezitten en die niet voldoen aan de 

kwalificatievoorwaarde 1. hierboven, zal de handicapwaarde van het land van de laatste performantie 

overgenomen worden, eventueel aangepast door de handicapper volgens hun performantie(s) in 

Belgische rennen. 

 

Voor landen waar een onderscheid gemaakt wordt tussen een Sand, AW, PSF of Turf waarde zal de 

hoogste waarde geconverteerd worden. 

 
AANPASSINGEN AAN DE HANDICAPWAARDE 

 

1) Algemeen 

a. ..In handicap rennen , wordt de waarde bepaald op het ogenblik van voorzien voor de initiële 

inschrijvingen en kan afwijken van de gepubliceerde waarde.. 

 

b. Indien een paard wint na het tijdstip dat voorzien is voor de initiële inschrijving van een handicap, 

blijft de inschrijving van het paard geldig maar stijgt de handicapwaarde van de initiële 

inschrijving met 3 Kg. 

 

c. Een paard dat wint en bij ingeschreven (sup) wordt na de publicatie van de gewichten van een 

handicap, zal 3 Kg meergewicht dragen t.o.v. de waarde die het toegekend gekregen zou hebben op 

het ogenblik van de initiële inschrijving voor deze handicap. 

 

d. Een paard dat liep na de publicatie van de gewichten en niet won, krijgt de waarde toegekend die 

het had op het ogenblik van de initiële inschrijving voor deze handicap.  

 

2) Rennen in België¨ 

Voor rennen in België, kan de waarde van een paard als gevolg van de prestatie(s) in deze rennen, 

zowel naar boven als naar beneden, aangepast worden. 

 

De waarde van een paard naar aanleiding van een ren onmiddellijk na een overwinning, wordt niet 

verminderd. 

 

3) Rennen in het buitenland  

a. De handicapwaarde van een paard dat zijn laatste twee rennen in het buitenland loopt, wordt 

niet aangepast, tenzij het paard één of beide van deze rennen in het buitenland wint. 

b. Indien een paard zijn laatste drie of meer rennen in het buitenland loopt, wordt de 

recentste/laatste buitenlandse handicapwaarde overgenomen en aangepast op basis van de 

conversietabel. 

c. Voor landen waar een onderscheid gemaakt wordt tussen een Sand, AW, PSF of Turf waarde 

zal steeds de hoogste waarde geconverteerd worden.  
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4) Afwezigheid 

De handicapwaarden van paarden die een jaar of langer niet gelopen hebben, worden met 3 kg 

verminderd. De waarde en termijn  wordt bepaald op het ogenblik van de inschrijving . 

 

5) Wijziging van een gewicht na publicatie 

In principe worden de gewichten na de publicatie ervan niet meer gewijzigd. 

Uitzonderingen: 

Het Dagelijks bestuur van de Belgische Federatie voor Paardenrennen - Galop kan toelaten 

een gewicht toe te kennen aan een ingeschreven paard, maar waarvan de naam en het 

gewicht door een nalatigheid of door een technische fout niet werd gepubliceerd en 

daardoor niet als gekwalificeerd werd beschouwd na de publicatie van de gewichten. 

Ze kunnen eveneens toelaten aanpassingen aan te brengen, tot aan de vooravond van de 

definitieve sluiting van de aangifte der vertrekkers, aan een als gevolg van een technische 

fout of foutieve kopiëring verkeerdelijk gepubliceerd gewicht. 

 

6) Divers 

De toegekende waarde (binnenlandse en/of over te nemen buitenlandse) bij de publicatie van de 

gewichten wordt slechts van kracht als het paard de ren waarin het gevalideerd werd ook 

werkelijk gelopen heeft.  

De handicapwaarde van een paard dat in België enkel in rennen met voorwaarden gelopen heeft 

zal niet gepubliceerd worden in de lijst der handicaps. De gelopen rennen worden met *** 

vermeld in de lijst.  

Vermeldingen op buitenlandse websites voor de in België door de BFP-Galop  

geregistreerde paarden zijn de vermeldingen op buitenlandse websites van de  handicapwaarde 

van de Belgische rennen, irrelevant.  

 

7) Minimumwaarde 

De waarde van een paard mag niet lager zijn dan 15 kg.  

 

8) Handicapcommissie 

Alleen de vragen die schriftelijke (mail, fax of brief) aan de Belgische Federatie voor  

Paardenrennen - Galop gericht zijn, zullen in overweging worden genomen. Beroep tegen een 

toegekende waarde dient schriftelijk op dezelfde manier en gemotiveerd ingediend te worden.  

 

Betreffende het toegekend gewicht vóór een ren dient het beroep ingediend te worden vóór de 

termijn voorzien voor de aangifte van vertrekker en het wordt behandeld door de 

handicapcommissie, het beroep ingediend na de ren wordt behandeld door de verhaalcommissie. 

De beslissing ter zake zal schriftelijk (postzending, fax of mail) aan de betrokkene overgemaakt 

worden.  

 

9) Uitsluiting voor doping 

Indien een paard uitgesloten wordt voor doping, blijft het zijn handicap behouden. 
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Conversie tabel (ed220415) 

UK HG GAG 

72 33 65 

71 32,5 64,5 

70 32 64 

69 31,5 63,5 

68 31 63 

67 30,5 62,5 

66 30 62 

65 29,5 61,5 

64 29 61 

63 28,5 60,5 

62 28 60 

61 27,5 59,5 

60 27 59 

59 26,5 58,5 

58 26 58 

57 25,5 57,5 

56 25 57 

55 24,5 56,5 

54 24 56 

53 23,5 55 / 55,5 

52 23 54,5 

51 22,5 54 

50 22 53 / 53,5 

49 21,5 52,5 

48 21 52 

47 20,5 51 / 51,5 

46 20 50,5 

45 19,5 50 

44 19 49 / 49,5 

43 18,5 48,5 

42 18 48 

41 17,5 47 / 47,5 

40 17 46,5 

39 16,5 46 

38 16 45 / 45,5 

37 15,5 44,5 

36 15 44 


