
 

 2DE EDITIE WAREGEM GALOP VAN START OP ZONDAG 5 MEI 

WDE GALOPPISTEECHTIMES 
Vluchtrennen op de 
hippodroom van 
Waregem 

Na het succes van 2018 

kunnen we alvast 

verzekeren dat er opnieuw 

vlakke galoprennen zullen 

plaatsvinden in Waregem. 

 

Waregem Galop is zonder 

enige twijfel een stevige 

steun voor de 

heropstanding van de galop 

is ons land. De rensport 

blijft een sector die de 

aandacht van het grote 

publiek verdient, met 

hopelijk nog meer mensen 

die hun weg zullen vinden 

naar de wereld van de 

paardenrennen en de 

hippodroom van Waregem 

zodanig dat we de rensport 

een dynamische toekomst 

kunnen verzekeren. 

 

Waregem Galop krijgt een tweede seizoen.  

Dit jaar zal de 2de editie van Waregem 

Galop op zondag 5 mei van start gaan. Er 

staan reeds 5 meetings gepland met 

steeds 4 galoprennen per meeting. Het 

nominaal prijzengeld van de rennen wordt 

als volgt verdeeld: 2500 – 2000 – 2000 – 

2000. 

Het maximum aantal toegelaten 

vertrekkers wordt vastelegd op 12, 

behalve voor de sprintafstand. Na 

onderzoek bleek er vanuit de deelnemers 

vraag te zijn naar een sprintkoers in 

Waregem en dit wenst de organisatie dit 

jaar ook waar te maken.  

Dat de dynamiek goed in elkaar zit, is nu al 

te merken: dit jaar zullen er ook 12 extra 

opzadelboxen voorzien worden. Verder 

heeft de organisatie ook oog voor de 

veiligheid en het comfort van de paarden 

waardoor de Gaverbeekbocht verder 

vloeiender aangepast wordt zodanig dat 

de piste er meer dan voortreffelijk bij zal 

liggen. 

Bovendien zal er dit jaar ook een criterium 

vlakke rennen over lange afstanden 

georganiseerd worden. Er zullen drie 

kwalificatierennen plaatsvinden op de drie 

verschillende renbanen Mons, Waregem 

en Oostende.  

 

De finale van dit criterium “de 

Waregemse St Leger” zal doorgaan op de 

dag van Waregem Koerse met een 

prijzengeld van €10.000 voor de winnaar. 

Absolute Primeur in 2019  

De kwalificatie hiervan verloopt volgens 

een puntensysteem aan de hand van het 

aantal deelnames en prestaties in de 

verschillende kwalificatierennen. Verdere 

toelichting hieromtrent volgt, maar 

noteer alvast de datum van 27 augustus 

2019 in jullie agenda want naast 

Waregem Koerse en zijn 4 hindernis 

rennen zal er op deze Waregemse 

hoogdag ook  een supplémentaire vlakke 

ren doorgaan. 

 

 

 

 

 

Zo blijft Waregem een ideale mix van 

sport, ontspanning en ontmoeting voor 

de Belgische vluchters en dit naast 

Waregem Koerse die onveranderd blijft. 

  

 

Programma 

1) Zondag 5 mei 

2) Zondag 19 mei 

3) Zondag 9 juni 

4) Zondag 23 juni 

5) Seizoen afsluiter 

Zaterdag 7 september 

 

Met  de start  van het  tweede 

seizoen bewi js t  Waregem echt  

een “Stad in  ga lop” te  z i jn.  D i t  

niet  a l leen op Waregem Koerse 

maar ook  t i jdens de 5 meet ings 

voorz ien in  mei ,  jun i  en 

september .  
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