
GEWONE RENDAGEN (04/07, 18/07, 25/07 & 29/08) 
Parking KINEPOLIS en de stallen openen vanaf 14u00. 
De parking zal voordien NIET TOEGANKELIJK zijn. 
Toegang tot deze parking is enkel voorzien voor:  

- Vertrekkende paarden (slechts 1 trailer per paard) welke effectief op het programma staan.  
- Lege trailers worden onder GEEN ENKELE REDEN toegelaten op de parking. 
- Er worden geen persoonlijke hoefsmeden toegelaten op de parking 
- Jockeys & drivers welke effectief op het programma staan en die zich kunnen identificeren via hun 

lidkaart. 
  
BELANGRIJK: 

- Alle paarden dienen de stallen verlaten te hebben om 21u30 – vanaf dan gaan de stallen 
onherroepelijk dicht.   

- Gelieve uw mest niet op de parking te gooien – sanctie is een GAS-boete van maximaal € 350 
(camerabewaking Kinepolis)   

  
TOEGANG EIGENAARS EN LEDEN VAN DE FEDERATIES 
De leden van de federaties hoeven zich niet op voorhand te registreren en worden toegelaten op het 
domein OP VERTOON VAN EEN GELDIGE LIDKAART VAN 2022 AAN DE INGANG. 
Deze kaart is strikt persoonlijk en kan niet doorgegeven worden. 
____________________________________________________________________________________  

PREMIUM RENDAGEN (11/07, 01/08, 08/08, 15/08 & 22/08) 
Parking KINEPOLIS en de stallen openen vanaf 9u00. 
Op 15/08 en 22/08 vanaf 8u30  
De parking zal voordien NIET TOEGANKELIJK zijn. 
Toegang tot deze parking is enkel voorzien voor:  

- Vertrekkende paarden (slechts 1 trailer per paard) welke effectief op het programma staan.  
- Lege trailers worden onder GEEN ENKELE REDEN toegelaten op de parking. 
- Er worden geen persoonlijke hoefsmeden toegelaten op de parking 
- Jockeys & drivers welke effectief op het programma staan en die zich kunnen identificeren via hun 

lidkaart. 
  
BELANGRIJK: 

- Alle paarden dienen de stallen verlaten te hebben om 17u30 – vanaf dan gaan de stallen 
onherroepelijk dicht.   

- Gelieve uw mest niet op de parking te gooien – sanctie is een GAS-boete van maximaal € 350 
(camerabewaking Kinepolis)   

  
TOEGANG EIGENAARS EN LEDEN VAN DE FEDERATIES 
De leden van de federaties hoeven zich niet op voorhand te registreren en worden toegelaten op het 
domein OP VERTOON VAN EEN GELDIGE LIDKAART VAN 2022 AAN DE INGANG. 
Deze kaart is strikt persoonlijk en kan niet doorgegeven worden. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Oostende Koerse 


