
 
VOORWOORD 

 
Wereldwijd worden er drie verschillende systemen van handicapping gehanteerd: 

Een mathematisch model, gebaseerd op renafstand en afstand tussen de paarden aan 

de aankomst.  

Een mathematisch model, gebaseerd op ontvangen prijzengelden. 

Een handicap gebaseerd op feitelijke indicatoren gecombineerd met de interpretatie van 

een Handicapper. 

Onderstaande behandelt enkel het derde systeem, dat ook in België toegepast wordt, en is 

onder meer gebaseerd op teksten van Britse en Zuid Afrikaanse ren autoriteiten (*).  

INLEIDING 
 
De essentie van de handicaps is de beproefde stelling dat het gewicht dat een paard 
uiteindelijk draagt een invloed heeft op de snelheid waarmee het kan galopperen.   

 
DEFINITIES EN PRINCIPES 

 
Handicapping 
 
Methode voor de bepaling van de verschillende gewichten die paarden van een verschillend 
niveau in een handicap ren 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.  
 



 
De handicap waarden kunnen niet uitsluitend worden toegekend op basis van wat een 
paard eigenlijk had bereikt, maar ze moeten tot op zekere hoogte gebaseerd zijn op wat de 
Handicapper geloofde dat het paard zou hebben gehaald als het, bijvoorbeeld, niet van zijn 
lijn afgeweken was en daardoor niet won of een gunstiger resultaat behaald had. 
 
Een handicap waarde toekennen aan een paard gebeurt dus niet volgens een strikt 
mathematisch model waarin iedere winnaar, ongeacht de omstandigheden, de afstand van 
de ren en de afstand tussen de paarden aan de aankomst, eenzelfde waarde verhoging 
krijgt toegemeten en ieder niet winnend paard zijn handicap waarde ziet dalen.   
 
Handicap classificaties zijn een combinatie van feitelijke indicatoren en de interpretatie van 
de Handicapper die gebaseerd is op zijn gefundeerde interpretatie van het verloop en 
omstandigheden van een bepaalde ren of rennen. 
 
Een handicap ren is een ren in welke alle paarden een gewicht dragen toegekend door 
een handicapper. 
 
De handicap waarde is een gecijferde vertaling in kilogram of halve kilogram betreffende 
het niveau van elk ingeschreven paard met in achtneming van zijn vorige prestaties. 
 
De toegekende gewichten aan de paarden die ingeschreven zijn in een handicapren zijn 
berekend door toevoeging of het in mindering brengen van de handicap waarde zoals 
toegekend aan elk paard met een constante die “referentie van de handicap” genoemd 
wordt. In handicaprennen die toegankelijk zijn voor alle categorieën leeftijden, worden er 
meerdere referenties bepaald om rekening te houden met het gewicht naargelang de 
leeftijd. 
 
De Handicapper is een fysieke persoon die verantwoordelijk is voor het toekennen van de 
handicapwaarden. 
 
 

NIET LIMITATIEVE LIJST VAN CRITERIA DIE GEBRUIKT WORDEN VOOR 

HET BEPALEN EN AANPASSE VAN EEN HANDICAP WAARDE : 

1. het paard zijn verrichtingen, (niet alleen de laatste), 

2. het gemak waarmee een bepaalde overwinning of plaats behaald werd,  

3. de snelheid waarmee de ren gelopen werd, 

4. het actuele vormpeil van het paard en dat van zijn concurrenten, 

5. de ondergrond,  

6. de “voorkeursafstand” van het paard, 

7. duidelijk vastgestelde onregelmatige performantie (inversie van prestatie) van het 

paard en/of van de concurrenten,  

8.  slechte start van het paard,  

9.  het paard was erg gehinderd tijdens de ren, 



10.  het paard was door het renverloop verplicht om aan de buitenkant de bochten te 

nemen, 

11 het paard werd erg ingehouden,  

12. het gedragen gewicht en de handicap waarde van de concurrenten tijdens de ren, 

13. incompetente prestaties van de jockey met inbegrip van volledige verkeerde 

beoordeling van het tempo van de ren van begin tot einde, 

14. het paard werd niet gereden om de best mogelijke plaats te bekomen,  

15. was de grote marge van de overwinning echt representatief voor zijn superioriteit, 

16 en last but not least  de afstand van de ren en de afstand bij de aankomst tussen de 

concurrenten. Een paard dat een overwinning behaald in een ren over een 

sprintafstand krijgt niet noodzakelijk dezelfde penalisatie dan een paard dat een 

marathon ren, waarin het gedragen gewicht letterlijk en figuurlijk meer doorweegt, 

wint. (het “drag” effect).  

Indien alle hiervoor vermelde condities (2 tot 15) voldaan zijn wordt algemeen 

aanvaard dat in een ren van 1600m, één lengteverschil bij aankomst overeen zou 

komen met 1 Kg; in een ren van 1000m met 1.5 kg en in een ren van 2400m met 0.5 

Kg. 

 

 

In halve kilo’s 

Het bepalen en aanpassen van de handicap waarde is principieel onafhankelijk van het 

prijzengeld en het soort rennen. 

 



 

BASISWAARDE 
KWALIFICATIEVOORWAARDEN IN HANDICAPRENNEN IN BELGIE 
 
1. in België een handicapwaarde bezitten;  
 
Of 
 
 2. in België in vlakke rennen 

    - ofwel tweemaal gelopen hebben waarvan tenminste eenmaal gewonnen, 
    - ofwel zich tweemaal binnen de eerste vier geplaatst hebben, 
    - ofwel tenminste driemaal gelopen hebben; 

Of 
 
3. in het buitenland een handicapwaarde bezitten en tijdens de laatste 12 maand aan 
minstens één ren met voorwaarden in België deelgenomen 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. 
 

AANPASSINGEN  
 
Penalisaties - Verhogen van de handicap waarde  

 

Omdat elk paard verondersteld wordt een gelijke kans te hebben met het toegekende 

gewicht, is het redelijk te veronderstellen dat in handicaps in bijna alle gevallen een 

paard zich zal moeten verbeterd hebben tov. zijn handicap waarde om de ren te kunnen 

winnen. In het algemeen zal de handicap waarde van een winnaar van een handicapren 

dan ook verhoogd worden.  

Dit is echter niet noodzakelijkerwijs het geval in een ren met voorwaarden of in verkoop 

rennen waar de handicap waarde het gedragen gewicht niet bepaald en waar een paard 

volkomen normaal een ren kan winnen door te lopen met hetzelfde (of zelfs een lager) 

niveau van vorm dan het eerder had bereikt.  

 



Het is vaak ook nodig om de handicap waarde van de in handicap rennen geplaatste 

paarden te verhogen. in een groot en concurrerend veld, hebben de geplaatste paarden 

de meeste van hun rivalen voorafgegaan ondanks dat ze met een “gelijke kans” liepen. 

Dit kan betekenen dat ze boven hun handicap waarde gelopen hebben. Om een 

nauwkeurige relatie tussen alle paarden te behouden en om die paarden die er na 

eindigden een toekomstige theoretische kans te geven (en niet alleen t.o.v. de winnaar, 

maar ook t.o.v. de geplaatste paarden), betekent dat een stijging van hun handicap 

waarde volkomen gerechtvaardigd kan worden.  

 

 

 

 

 

Verlagen van de handicap waarde  

De handicap waarde van een paard kan verlaagd worden wanneer de handicapper 

gelooft dat zijn actuele waarde niet langer een eerlijke weerspiegeling is van zijn kunnen 

en daarom geen eerlijke kans met succes te kunnen concurreren. 

Wanneer prestaties van een paard onder zijn handicap waarde ligt zal de handicapper 

normaal de handicap waarde na één zulke performantie niet verminderen als kan 

verondersteld worden dat het paard niet in die mate verslechterd is en dat één 

ontgoochelende prestatie te snel een reactie zou uitlokken. 

Echter, als een paard mindere prestaties blijft herhalen (ten opzichte van zijn handicap-

classificatie), zal de handicapper meestal de handicap waarde van het paard verlagen. 

De waarde van de vermindering zal afhangen van het profiel van het paard. Als het een 

succesvol en consistent paard is bestaat de mogelijkheid dat de handicapper 

conservatief blijft in het verminderen van de handicap waarde tot hij ervan overtuigd is 

dat het paard op de terugweg is. Anderzijds, bij een minder succesvol paard met slechts 

af en toe een betere prestatie, kan de handicapper besluiten de handicap waarde sneller 

te laten dalen. 

Er is geen vaste regel om de omvang van de vermindering van een handicap waarde te 

bepalen, de handicapper zal daarentegen overwegen tot wat het paard bekwaam is op 

het ogenblik van de handicap waardebepaling.  

Te noteren dat in het geval een trainer of een jockey na de ren een verklaring aflegt 

betreffende een teleurstellende prestatie van zijn paard, dit niet betekent dat de 

Handicappers de prestatie zal negeren en daarom de handicapwaarde van het paard 

daarom niet zou verminderen.  
 

(*) http://www.nhra.co.za/pubs/docs/handicapping/Handicapping_Guidelines.pdf  

www.britishhorseracing.com/wp-content/uploads/2014/03/Guide-to-Handicapping.pdf  


