
 

Gezien er trainers zijn die de notie “definitief uit training” mis interpreteren, gelieve 

hierbij een samenvatting van de reglementering ter zake te willen vinden. 

 

1. Paard verandert van trainer  
 
Iedere trainer, titularis van een vergunning van de Belgische Federatie voor Paardenrennen - 
Galop, dient de paarden aan te geven die in zijn installaties aanwezig zijn om er door hem 
getraind te worden. Iedere wijziging in zijn effectief dient binnen de 48 uur aan de Belgische 
Federatie voor Paardenrennen - Galop meegedeeld te worden met vermelding van plaats 
van herkomst of bestemming.  
 
In geval een paard van training verandert heeft de nieuwe trainer van het paard drie dagen 
om een paard aan zijn bestand toe te voegen zonder dat de continuïteit van de training 
gecompromitteerd wordt. Eens deze termijn verstreken zal een trainingsperiode van vijftien 
achtereenvolgende dagen vóór de dag van de ren waaraan het moet deelnemen, in acht 
genomen moeten worden.   
 
Te gebruiken documenten 
 

Door de afstaande trainer : “AANGIFTE VAN PAARDEN DIE DE TRAINING VERLATEN” 
op http://www.bgalopf.be/Docs/Mutatie&training%20%20UIT.pdf kolom (3) NIET invullen  
 
Door de ontvangende trainer “AANGIFTE VAN PAARDEN  OP TRAINING” op 
http://www.bgalopf.be/Docs/Mutatie&training%20IN.pdf in te vullen in kolom (1) & (2).  

 
 
Indien het paard bovendien van eigenaar veranderd dient een verkoopcontract aan de BFP-
Galop overgemaakt te worden 
 
Zie ook : “Verplichtingen voor Trainers” en “Gevolgen” op 
www.bgalopf.be/Docs/BijzRicht2020.pdf 
 

2. Paard wordt uit training verklaard maar blijft in de infrastructuur van de trainer 
 
Een trainingsperiode van vijftien achtereenvolgende dagen vóór de dag van de ren waaraan 
het moet deelnemen, dient in acht genomen moeten worden.   
 
Te gebruiken documenten 
 

“AANGIFTE VAN PAARDEN DIE DE TRAINING VERLATEN” op 
http://www.bgalopf.be/Docs/Mutatie&training%20%20UIT.pdf kolom (3) NIET invullen 



 
3. Paard wordt definitief uit training verklaard. 

Een paard dat definitief uit training verklaard werd kan slechts na een periode van minimum  
6 achtereenvolgende maanden na her aangifte op training, terug aan rennen deelnemen.  
 
Indien een paard definitief uit training verklaard wordt dient het paspoort ervan aan de 
Belgische Federatie voor Paardenrennen – Galop overgemaakt te worden zodat de 
betreffende vermelding kan aangebracht worden.  
 
Te gebruiken documenten 
 

“AANGIFTE VAN PAARDEN DIE DE TRAINING VERLATEN” op 
http://www.bgalopf.be/Docs/Mutatie&training%20%20UIT.pdf en kolom (3) in te vullen.   

 
Beroeps en privétrainers dienen in ieder geval bij de aangifte van een definitief uit training 
verklaring, het akkoord van de eigenaar van het paard bij te voegen. 
 

Vermelding die door BFP-Galop  in het paspoort aangebracht zal worden : 

 

 
Werd definitief uit training verklaard en kan niet meer 

deelnemen aan officiële rennen. 
Has been recorded as permanently retired from training and can not participate in 

official races any more.  
Le cheval a été décfaré quitter définitívement Ventrainement et ne peut plus 

participer aux courses officielles. 
 

  
Zie ook : “Gevolgen” op  www.bgalopf.be/Docs/BijzRicht2020.pdf 
 

4. Paard wordt door de eigenaar uitgesloten van iedere toekomstige officiële ren.  
 

Het paspoort ervan dient aan de Belgische Federatie voor Paardenrennen – Galop 
overgemaakt te worden zodat de betreffende vermelding kan aangebracht worden. 
 
Vermelding die door BFP-Galop  in het paspoort aangebracht zal worden : 
 

 
« Ce cheval ne pourra plus prendre part aux courses régies par le FBCH-GALOP 

Het paard zal niet meer mogen deelnemen aan rennen onder regie van de BFP-Galop” 
 

 
Te noteren dat de vermeldingen op buitenlandse websites van de administratieve 
toestand van de in België door de BFP-Galop geregistreerde paarden, irrelevant zijn. 
 


