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KOM ALLES TE WETEN OVER DE PAARDENSPORT IN WAREGEM
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EDITIE N° 3

WIST JE DAT?Waregem
in galop!

KALENDER

ALLE DRAF- EN 
GALOPRENNEN 

IN WAREGEM

Probleemloos meepraten tijdens uw favoriete ren.



www.curasano.com

WITH CURASANO YOU BET ON THE WINNER
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Wanneer het kwik stijgt en de zomer eraan komt, 
ruilen we onze wintergarderobe in voor een kast 
vol zomerse, frivole jurken en rokjes. Het is buiten 
al warm genoeg voor blote benen, maar dat bruine 
kleurtje laat nog op zich wachten. Een situatie 
waar bijna elke vrouw ieder jaar opnieuw mee 
geconfronteerd wordt. 
Onze all-time favourite, de Curasano Spraytan 
Express, zorgt ervoor dat de melanine in de huid 
van binnenuit wordt geactiveerd waardoor op een 
natuurlijke manier een egale, goudbruine teint 
ontstaat. Een instant summerproof huid? Yes 
please!

Goodbye wortel-look, 
hello bruine huid zonder strepen!

De nare gevolgen van de meeste zelfbruiners 
zoals de gevreesde ‘wortel-look’, streepvorming 
en onaangename geur behoren tot het verleden. 
Doordat  Curasano Spraytan Express de melanine in 
de huid van binnenuit activeert, ontstaat 
er een natuurlijke en egale bruine teint. 
De spraytan is hierdoor ook 
geschikt voor alle huidtypes. 
Jouw bruine kleurtje is maar 
liefst 5 tot 7 dagen zichtbaar. 

Het g� onde alternatief 
voor een mooie bruine huid

Veilig bruinen heruitgevonden. Dat is wat Curasano met hun tanninglijn doet. 
Deze innovatieve cosmetica gaat veel verder dan de vertrouwde bruinen-

zonder-zon-producten. Curasano biedt immers een gezonde oplossing 
voor een egaal bruine huid en dat voor echt élk huidtype. Wil je zelf ook 
je eigen kleur intenser bruin en egaal maken, maar dan met voedende, 

natuurlijke producten? Ontdek hun oplossing voor een huid met vitiligo, acné, 
spataderen of gewoon voor een mooi kleurtje wanneer en waar jij dat wenst.

Curasano Spraytan Express

www.curasano.com

WITH CURASANO YOU BET ON THE WINNER

HOE BRENG IK DE 
SPRAYTAN EXPRESS AAN? 

1 
Als voorbehandeling, goed scrubben en 
hydrateren met olievrije lotion of crème.

2 
Houd de fl acon tijdens het aanbrengen 

op ongeveer 30 cm van het lichaam. 
3 

Breng de spray gelijkmatig aan van 
boven naar beneden via ronddraaiende 

bewegingen.
4 

Maak eventueel gebruik van de
speciaal ontworpen handschoen. 

5
Laat 10 minuten inwerken.

Alle producten zijn 
verkrijgbaar via de webshop 
en bij beautysalons, 
nagelstudio’s en kappers.
www.curasano.com
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Beste paardenliefhebbers, 

Tweeduizend twintig, met een uitloper dit jaar, was en is voor iedereen 
een moeilijke periode. Desalniettemin is het paardenrennenseizoen van 
Waregem Draaft vzw in 2021 aan haar vijfde editie toe. In de periode  
1 mei – 15 augustus organiseert ons team 15 koersdagen op de 
hippodroom van Waregem.

De afgelopen jaren zijn we er met de steun van Stad Waregem en Sport 
Vlaanderen Waregem in geslaagd om de hippodroom infrastructureel te 
moderniseren. Er is nu een functioneel en prachtig stallencomplex, de 
drafpiste voldoet aan de Europese eisen en zowel de draf- en galoppiste 
liggen er uitstekend bij. Voor het onderhoud van de drafpiste en voor 
de aanpassingen en onderhoud van de galoppiste, kunnen wij rekenen 
op de steun van de Europese gemeenschap via het EQWOS-INTERREG 
programma. Om deze redenen kregen we naast 4 premium meetings draf 
(17 mei, 27 juni, 15 juli en 4 augustus), ook een premium meeting galop 
(12 mei) toebedeeld. De premiumrennen zijn wereldwijd live te volgen via 
Equidia.

Omdat het onze bedoeling blijft nieuw publiek aan te trekken naar de 
paardenrennen, zetten we volop in op themadagen. Naast de reeds 
gekende American Day (30 mei) en Special Horse Day (15 augustus), 
kondigen we trots KUB Koercheval (3 juli) aan. In het laatste geval werken 
we samen met de organisatoren van winterbar Der Tiroler en Beatrun. 
We blijven het ganse seizoen ook investeren in randanimatie voor de 
jeugd want we geloven sterk in de familiale beleving op de hippodroom.

De zogenaamde “mixte” koersdagen, waarop zowel draf- als 
galopwedstrijd doorgaan, blijven we als een meerwaarde zien en 
krijgen een vaste stek in de kalender (mei-juni). Zowel de mixte-  als 
de Premium-koersdagen maken deel uit van het EQWOS-INTERREG 
programma. We willen ook onze samenwerking met de Koninklijke 
Waregemse Koersmaatschappij, organisator Waregem Koerse, 
versterken.  Vorig jaar waren er in het Waregem Draaft programma reeds 
kwalificatiekoersen voor de Bingoal St-Leger op Waregem Koerse. Dit 
jaar zullen er ook kwalificaties voor een drafkoers op Waregem Koerse 
geprogrammeerd staan.

Lieven Lannoo
Voorzitter
vzw Waregem Draaft

Voorwoord 
WOORD VAN DE VOORZITTER, 

DHR. LIEVEN LANNOO

Lieven
Lannoo
Voorzitter
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Vaneeckhoute N&N 
Marialoopsteenweg 54, 8760 Meulebeke 

Tel. 051 48 88 17 
nina.vaneeckhoute@scarlet.be 

VANEECKHOUTE N&N

VERPLAATSBARE
PAARDENSTALLEN
SNEL GEPLAATST • IJZERSTERK • LAGE PRIJS 

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen en 

kom ze bezichtigen
op afspraak! 

www.vaneeckhoute-paardenstallen.be

WAREGEM DRAAFT 2021

Het chassis wordt opgetrokken uit 
(gegalvaniseerd) metaal voor een robuust 
resultaat. De buitenzijde van de stal 
bestaat uit triplexplanchetten van 
99 mm of uit gegalvaniseerde metaalplaten. 
De binnenzijde is dubbelwandig en wordt 
vervaardigd uit Bruynzeelplaten van 
18 mm. Voor het geïsoleerde dak gebruiken 
we metaalplaten (gegalvaniseerd) die een 
robuuste afwerking garanderen.

Aan de voorzijde wordt een luifeldak van 
één meter bevestigd, inclusief goten en 
afvoer. De zijkant wordt voorzien van 
een schuifdeur. De hele verplaatsbare 
paardenstal is voorzien van voldoende 
ventilatie.

Verplaatsbare
paardenstallen

De verplaatsbare stallen van Vaneeckhoute worden gemaakt 
van de meest hoogwaardige materialen voor een duurzaam en 

gebruiksvriendelijk eindresultaat. 

De praktische en veilige oplossing

Vaneeckhoute N&N 
Marialoopsteenweg 54, 8760 Meulebeke 

Tel. 051 48 88 17 
nina.vaneeckhoute@scarlet.be 

VANEECKHOUTE N&N

VERPLAATSBARE
PAARDENSTALLEN
SNEL GEPLAATST • IJZERSTERK • LAGE PRIJS 

Vraag vrijblijvend 
inlichtingen en 

kom ze bezichtigen
op afspraak! 

www.vaneeckhoute-paardenstallen.be

EVENEENS TE VERKRIJGEN

LOOPSTALLEN � GARAGES � BERGINGEN � 
TREINBIELDEN, IDEAAL ALS BODEM IN DE STALLEN � 

MAATWERK � BINNENBOXEN
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Drafsport: een 
discipline vol evolutie

In de wereld van de paardenrennen zijn er twee disciplines: de galop- 
en de drafrennen. De galoprennen bestaan uit vlakke koersen en 

hindernisrennen, waaronder hordenwedstrijden en steeple-chases. Er zijn 
ook twee soorten drafrennen: de aangespannen draverijen, die in ons land 

meer dan 90% van het programma innemen, en de bereden draverijen.

In Waregem draafde men op gras tot in 1972 
een gloednieuwe sintelbaan werd aangelegd. 
De professionalisering kwam steeds meer op 
gang. De Belgische draver kreeg positieve 
invloeden van steeds maar beter wordende 
Amerikaanse en Franse bloedlijnen. De 
drafsport in Waregem floreerde en van mei tot 
september was de Gaverbeekhippodroom de 
vaste waarde in de Belgische koerskalender. 
Het lentegevoel en de zomerse sfeer zorgden 
ervoor dat de Waregemse hippodroom 
een van de populairste renbanen van ons 
land werd. De bouw van het gloednieuwe 
tribunecomplex deed de honger alleen maar 
toenemen om er in 2017 een fantastische 
drafzomer van te maken. Of hoe een 
hippodroom met een gloednieuwe look mee 
evolueert op het drafritme van de paarden. 
Het jaar 2018 stond in het teken van de 

Zoals de naam al laat vermoeden, is 
het in de drafsport de bedoeling dat 
een paard zo snel mogelijk draaft. 
De bewegingen van de benen zijn 
diagonaal en alhoewel de draf een 
natuurlijke gang is van een paard, 
is draven op hoge snelheid niet zo 
vanzelfsprekend. Toch is men al meer 
dan 150 jaar bezig om ‘de draver’ 
steeds meer te laten evolueren als een 
sportatleet met snelheid, uithouding en 
doorzettingsvermogen. De allereerste 
drafkoers in Europa werd geregistreerd 
in 1835 in het Franse Cherbourg. 
Halverwege de 19e eeuw was men ook 
in de Verenigde Staten al op zoek naar 
paarden die snel konden draven. In 
ons land werden in de beginjaren van 
Waregem Koerse ook al drafkoersen 
georganiseerd. Het typische draverras 
zou echter in het begin van de 20ste 
eeuw een eerste grote bloei kennen. In 
Paris-Vincennes ontstond in de jaren 
’20 de befaamde Prix d’Amérique en 
ook in België was er in 1921 voor het 
eerst sprake van een Grote Winterprijs. 
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geslaagde symbiose tussen de draf- en de 
galopsport, een formule die al decennia lang op 
Waregem Koerse een voltreffer is.

De sterren in de drafsport
Paardenrennen zijn een uniek gegeven. Het is 
de enige sport waarbij de echte kampioen een 
dier is. Dit paard, dat als een atleet beschouwd 
moet worden, trekt in de eerste plaats alle 
aandacht naar zich toe. In tegenstelling tot 
in andere hippische disciplines is het ook zijn 
naam dat als eerste op het palmares van een 
klassieke wedstrijd verschijnt. Het is dan ook 
niet meer dan logisch dat er in de wereld van 
de paardenrennen kampioenen zijn met een 
heldenstatus. Namen als Fideel en Trojaan Darby 
zijn klassieke namen uit de jaren ’70 en ’80. 
Baron Darby, Hiosco du Vivier, Johnnie Walker 
N en Athos du Boscail behaalden als Belgische 
topper ook zeges op internationaal Champions 
League-niveau. Afgelopen jaar was het Lover 
Boy van de tandem Marc De Soete - Yannick 
Desmet die internationaal hoge ogen gooide. 
Pittman draagt terecht de naam ‘Champion of 
a Decade’, want hij won in Waregem alle grote 
prijzen en liep vele baanrecords. 

Maar al deze kampioenen worden naar grootse 
prestaties begeleid door hun drivers. Ook hierin 
mag ons land grootse trots voelen. Jos Verbeeck 
wordt in heel Europa aanzien als een driver met 
gouden handen. Hij won alle grote koersen die er 
bestaan, waaronder vier keer de Prix d’Amérique. 
Christophe Martens werd wereldkampioen, 
Europees kampioen en behaalde 10 nationale 
titels. In Zweden kreeg hij bij zijn Elitloppet-
zege zelfs de bijnaam ‘Messi van de Drafsport’. 
Nu is hij een vaste top-10 waarde in Frankrijk. 
Samen met Dominik Locqueneux die de Franse 
top in de ogen kijkt, blijven ze scoren op het 
hoogste niveau. Ook de drivers die in eigen 
land actief blijven, krijgen een huizenhoge 
waardering in Europa. Een klassieke naam als 
Gerard Vergaerde (één Europese titel en negen 
keer Belgisch kampioen) blijft een voorbeeld 
voor de aanstormende jeugd. Jules Jr Van den 
Putte maakte in 2016 met zijn eerste nationale 
titel een droom waar. Kristof Depuydt nam in 
2019 en 2020 de fakkel van Belgisch kampioen 
over van vader Rik Depuydt (Belgisch kampioen 
in 2015, 2017 en 2018), die vorig jaar het leven 

liet na een zware ziektestrijd. De 24-jarige 
Hanna Huygens is uiterst succesvol in zowel 
de aangespannen als de bereden discipline. 
Als dochter van kampioenstrainer Marc 
Huygens zorgt ze voor de nodige ‘girl power’ 
in de drafwereld. Al deze namen kunnen 
met respect terugkijken op Remi Bals die in 
de vorige eeuw maar liefst 32 keer Belgisch 
kampioen kon worden. Een prestatie die in de 
moderne tijden onmogelijk lijkt. Remi Bals was 
zowel in de aangespannen rennen als in het 
bereden circuit een topper. In deze bereden 
drafdiscipline heeft ons land eind de jaren 
’90 voor een opmerkelijke revolutie gezorgd. 
Philippe Masschaele veroverde Frankrijk door 
een gloednieuwe stijl te introduceren. Hij 
baseerde zich op de jockeys in de galoprennen 
en zorgde ervoor dat zijn paarden enkele 
seconden sneller konden draven. Ook hij werd 
hiermee een fantastische ambassadeur voor 
de Belgische paardensport in het buitenland.

Belgische klassiekers
Speciale kampioenschapswedstrijden 
maken de sport. Om in de paardenrennen te 
weten te komen welk paard het snelst is en 
met welke paarden er dus het best gefokt 
kan worden, worden elk jaar klassiekers 
drie- en vierjarigen (Darby, Grote Prijs 
der Vaderpaarden, Criterium en Trofee) 
georganiseerd. Waregem Draaft mag dit 
jaar dankzij de steun van de Vereniging der 
Belgische Hengstenhouders en Kwekers 
van Drafpaarden net als vorig uitpakken 
met de Grote Prijs der Vaderpaarden voor 
Vierjarigen. Dit sportieve hoogtepunt gaat 
door op zondag 30 mei. Leeftijdskoersen zijn 
de vaste waardemeter maar echt leuk wordt 
het wanneer de kampioenen van verschillende 
generaties het tegen elkaar opnemen. Zo zijn 
de Prix d’Amérique in Frankrijk en de Elitloppet 
in Zweden uitgegroeid tot de ultieme 
mix van feest en topsport. Ook ons land 
heeft een circuit waarbij elke renbaan hun 
galamoment kent. De Grand Prix de Wallonie 
is in Mons-Ghlin het absolute vlaggenschip. 
De Mardi Gras meeting van Kuurne leunt op 
een grootse traditie van bijna 100 jaar. De 
Gaverbeekhippodroom heeft met de Grote 
Prijs van de Stad Waregem een internationale 
topdraverij op Waregem Koerse.



Bertje Santensweg 2
8760 Meulebeke
T 056 66 49 94
info@equinevet.be
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Omdat wij er ons terdege van bewust zijn 
dat het niet altijd evident is een paard 
te vervoeren, komen wij steeds aan huis. 
Wij hebben in onze wagen alle materiaal 
ter beschikking en kunnen dan ook alle 
onderzoeken zoals radiografi e, echografi e, ... 
uitvoeren bij u thuis in de stal. 

Ook kleine operaties zoals castraties en 
navelhernia’s kunnen ter plaatse worden 
uitgevoerd. Dit betekent minder stress voor 
zowel paard als eigenaar. Een gezond en 
gelukkig paard met een tevreden eigenaar is 
dan ook altijd ons doel!

We zijn steeds bereikbaar en indien een 
spoedgeval zich voordoet, stellen wij alles in 
het werk om zo snel mogelijk bij u ter plaatse 
te zijn.

Dierenartspraktĳ k
Equinevet

Wij zijn een volledig uitgeruste dierenartsenpraktijk gespecialiseerd in paarden. 
Door continue bijscholing en investeringen in materiaal blijven wij steeds up to 

date met de laatste ontwikkelingen op het vlak van paardengeneeskunde zodat 
wij altijd de beste zorg aan uw paard kunnen verlenen.

We omringen uw paard met de beste zorgen

ONZE 
DIENSTEN

• Echografi sche diagnostiek

• Digitale radiologie

• Mankheidsonderzoek

• Endoscopie

• Aankoopkeuring

• Sportpaardbegeleiding

• Voortplanting

• Veulenzorg

Lorem ipsum dolor sit amet, facer mediocritatem id us
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Historiek van de galoprennen
In Engeland werd de Engelse Volbloed in de 
17de en 18de eeuw voor het eerst gefokt. 
Inheemse merries werden toen gekruist met 
geïmporteerde Arabische hengsten. Alle huidige 
volbloeden stammen dus af van die in Engeland 
ingevoerde stamvaders, namelijk Byerley Turk, 
Darley Arabian en Godolphin Arabian. 

Het eerste Belgisch stamboek van Engelse 
Volbloeden dateert van 1825 en is daarmee 
het oudste van ons land. Het jaar 1773 wordt 
aanzien als het begin van de galoprennen in 
België, toen een Poolse prins en een Franse 
graaf het startschot gaven door hun Engelse 
volbloeden op de weg van Spa naar Polleur 
met elkaar te meten. In 1822 werd een eerste 
permanente renbaan, de “Hippodrome 
de Spa la Sauvenière” geïnaugureerd. Al 
snel ontstonden er in zowat alle steden 
renverenigingen, die op al dan niet permanente 
hippodromen, rennen voor volbloedpaarden 
organiseerden.

De sterren in de galopsport
Prince Rose werd een echte ster in de 
geschiedenis van de galopsport en het beste 
paard aller tijden dat ooit in België getraind 
werd. Hij zag het daglicht in England in 1928 
en werd in de “Newmarket December Sales” 
van 1929 voor een peulschil aan Dr. Henri 
Coppez, een Belgische universiteitsprofessor, 
verkocht en naar België verscheept. De 

Galopsport: topsport 
in a nutshell

Bij de galoprennen maken we een onderscheid tussen vlakke rennen en 
hindernisrennen. Van 1965 tot en met 2017 bleven de galoprennen in Waregem 

beperkt tot de vier hindernisrennen van Waregem Koerse waaronder de 
Grote Steeple Chase van Vlaanderen, maar in 2018 kwam hier verandering 
in. Net zoals in Oostende en Mons, werden in Waregem, één van de meest 

vooraanstaande hippodrooms van ons land, vlakke rennen geprogrammeerd. 

hengst werd getraind door Mr. Charton en 
meestal bereden door Hervé Denaigre. In 
zijn carrière won hij maar liefst 16 van de 
20 rennen waaraan hij deelnam. Naast de 
Grand Prix de Bruxelles behoren de grootste 
klassiekers tot zijn palmares waaronder de 
Grand Prix d’Ostende die hij tweemaal won; 
de Grand International d’Ostende en de 
Prix du President de la Republique in Saint-
Cloud. In 1931 werd hij 3de in de Prix de l’Arc 
de Triomphe. De sportcarrière van Prince 
Rose was uitzonderlijk, maar zijn carrière als 
dekhengst was nog spectaculairder. Alhoewel 
hij door de oorlogsomstandigheden en zijn te 
vroege dood slechts 35 nakomelingen had, 
werd hij in Frankrijk in 1946 toch “tête de 
liste des étalons”, zijnde de lijstaanvoerder 
bij de hengsten waarvan de producten in 
het beschouwde jaar het meeste prijzengeld 
gelopen hadden. Drie van zijn zonen 
waren wereldklasse, nl. Prince Bio, Prince 
Chevalier en Princequillo, en hebben in 
grote mate de Europese en Amerikaanse 
volbloedlijnen bepaald. Een kleindochter van 
hem, Somethingroyal, schonk in de US het 
leven aan een hengstenveulen dat de naam 
Secretariat kreeg. Die won de Triple Crown en 
werd verkozen tot runner-up in de lijst van het 
beste renpaard van de 20ste eeuw in de VS. 
De Disney-film over het leven van Secretariat 
is een echte aanrader. Ook Seattle Slew en 
American Pharoah, die eveneens de Triple 
Crown wonnen in de Verenigde Staten van 
Amerika, zijn afstammelingen van Prince Rose.
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Belgische klassiekers
Reden genoeg om in 1978 de Grand 
International d’Ostende, ren die reeds voor 
het eerst in 1898 gelopen werd en die één 
van de belangrijkste hoofddoelen voor de 
beste Europese paarden was, om te dopen 
tot de Prijs Prince Rose. Als liefhebbers van 
de galopsport zet de Belgische Federatie voor 
Paardenrennen – Galop ook dit jaar graag de 
Oostendse traditie voort. Zo zal de Prijs Prince 
Rose op maandag 2 augustus gelopen worden. 

Dit jaar is er geen Gladiateur van Oostende. 
Deze marathon ren over ongeveer 4000 meter 
wordt genoemd naar het paard dat door de 
National Sporting Library of Middleburg (US) 
de titel meekreeg van “One of the best horses 
ever to grace the turf in any century”. Zijn 
palmares telt maar liefst 16 overwinningen 
in 19 starts, waaronder o.m. de UK Triple 
Crown (2000 Guinées Derby d’Epsom en 
St. Leger Stakes), de Grand Prix de Paris en 
de Ascot Gold Cup (met 40 lengtes). Na zijn 
overwinning in de Grand Prix de Paris kreeg hij 
dan ook de bijnaam “Revenge of Waterloo”.

De wereldkampioenen 
binnen de galopsport
Hoewel het paard als atleet centraal staat 
binnen onze sport, mag ons land trotst zijn 

op de prestaties van onze Belgische jockeys 
en dit op internationaal niveau. Christophe 
Soumillon, geboren in Schaarbeek en reeds 
op zijn 11de Belgisch kampioen jockey met 
pony’s, won onder meer tweemaal de Prix de 
L’Arc de Triomphe, de Breeders Cup Turf, de 
King George VI en Queen Elizabeth Stakes, 
en de Japan Cup. Naast deze overwinningen 
werd hij in Frankrijk ook negen keer gekroond 
tot Cravache d’Or waarmee hij tot op 
vandaag tot de wereldelite behoort. In 2017 
brak Christophe Soumillon het record van 
300 overwinningen in één jaar.
Bij de Gentlemen-Riders behaalde Patrick 
Deno in 2011 de wereldtitel Fegentri in vlakke 
rennen, en naast Soumillon en Deno, konden 
ook Alice Bertiaux en Sara Vermeersch zich 
onderscheiden. Als cavalière behaalde Sara 
Vermeersch de prestigieuze wereldtitel in 
de Longines Fegentri Wereldkampioenschap 
van 2017 en even later veroverde ook Alice 
Bertiaux een wereldtitel. In november 2017 
nam ze deel aan de finale van het Sheikh 
Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global 
Arabian Horse Flat Racing Festival, waar 
België met twee jockeys vertegenwoordigd 
werd. Met de zesjarige RB Inferno 
bemachtigde ze de eerste plaats waarmee 
ze zich tot wereldkampioene kroonde en 
het Belgisch team een indrukwekkende 
overwinning in Abu Dhabi bezorgde.
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Vrijdag vier december 2020 is een 
historische datum geworden voor ons 
land. Messi, de Arabische volbloedhengst 
van Timo Keersmaekers uit Geel is erin 
geslaagd om de Jewel Crown in Abu 
Dhabi te winnen. Deze ren die voor het 
eerst verreden werd in 2015, kan zich 
met een prijzenpot van 1.200.000 dollar 
de ‘Worlds Richest Arabian horse race’ 
noemen. Dit jaar lag er 5.000.000 VAE 
Dirham in de prijzenpot wat ongeveer 
uitkomt op meer dan 1.100.000 euro, 
waarvan 60% voor de winnaar. En die 
Belgische winnaar, die we deze zomer 
nog twee keer zagen zegevieren in 
Waregem, kon toppers uit Frankrijk en 
het gehele Midden Oosten achter zich 
houden.

Zestien deelnemers verschenen er 
aan de start. De afstand was dit jaar 
opgetrokken van 1600 meter naar 2.200 
meter. Theoretisch behoorde Messi tot 
een van de kanshebbers en dit op basis 
van zijn sterke tweede plaats in de Qatar 
Arabian World Cup in Paris Longchamp 
van begin oktober. Hierdoor had hij 
zelfs de hoogste officiële ‘rating’ van 
alle deelnemers. Maar kan een ‘kleine 
Belg’ het waarmaken tegen de sjeiks 

die hun toppaarden klaarstomen om op 
D-day in hun thuisland te schitteren? 
Het antwoord was een volmondig ja. 
Topjockey Pat Dobbs werd ingehuurd en 
de man die de voorbije jaren een vaste 
waarde is in de top-5 in de Emiraten 
liet MESSI keurig volgen in derde en 
vierde stelling. Net als bij zijn zeges in 
Waregem versnelde hij bij het uitkomen 
van de laatste bocht. De tegenstanders 
konden geen antwoord bieden op dit 
machtsvertoon en MESSI snelde naar 
de zege met meer dan drie lengten 
voorsprong. Hierdoor klopte Timo 
Keersmaekers Sjeik Hamdan al Maktoum 
en Sjeik al Nahyan (Yas Horse Racing)!

Het is uiteraard jammer dat dit moest 
gebeuren op een hippodroom met 
slechts een handvol genodigden in het 
publiek. Zonder de corona-oorlog worden 
normaal gezien vanuit de hele wereld 
gasten uitgenodigd en is deze meeting 
de climax van het Sjeik Mansoor Racing 
Festival. Maar dit maakt er de sportieve 
waarde van deze zege niet minder om. 
Messi won een ren met faam over de 
hele wereld. Een hoogtepunt voor Timo 
Keersmaekers als eigenaar en fokker van 
deze prachtige hengst.
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“Messi shoots away for Belgium!” Dat waren de woorden die 
baancommentator Craig Evans op 200 meter van de finish riep op 

de hippodroom van Abu Dhabi. En MESSI stormde inderdaad naar de 
weergaloze zege in de Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan Jewel Crown, 

de hoogst gedoteerde ren voor Arabische volbloeden in de wereld. 
Hiermee zette de achtjarige hengst eigenlijk de grootste prestatie ooit 

neer van een in België gefokt renpaard.

Messi wint Jewel Crown in Abu Dhabi
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