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en verzorging van topkwaliteit

Ontdek ons gamma op www.animavital.be
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AnimaVital, uw terechte keuze!
Steeds meer eigenaars van paarden, honden 
en katten opteren ervoor om de gezondheid 
van hun dieren te ondersteunen met 
kruiden en andere voedingssupplementen. 
Als professionals in de natuurlijke 
gezondheidsbegeleiding met meer dan 30 
jaar ervaring, kunnen wij een assortiment 
aanbieden dat op een veilige manier het 
algemeen welzijn van uw dier bevordert.

Grote voorwaarde hierbij is dat het 
gaat om doelgericht ontwikkelde 
voedingssupplementen, die exact 
beantwoorden aan de kwaliteit en aan 
de doseringen van de kruidenextracten, 
vitaminen, mineralen en andere 
voedingsstoff en, waarvan de laatste 

Voor een goede g� ondheid
    Voor het uitbouwen van het AnimaVital-gamma werd niets aan 

het toeval overgelaten. De supplementen worden allen gekozen 
en/of samengesteld door een arts, gespecialiseerd in kruidengeneeskunde 

en orthomoleculaire therapie, die de vinger aan de pols houdt van de 
wetenschappelijke literatuur.

jaren via wetenschappelijke studies een 
werkzaamheid is aangetoond.

De belangrijkste engagementen 
van AnimaVital
•  Wetenschappelijk onderbouwde 

voedingssupplementen
•  Juiste ingrediënten van de beste kwaliteit 

en aan de correcte dosis
•  Aan de beste prijs/kwaliteitsverhouding

Verkooppunten
Onze producten zijn  
verkrijgbaar in verschillende 
verkooppunten over heel 
België. Zoek hier het  
dichtsbijzijnde verdeelpunt.

en een optimaal prestatievermogen van uw paard

Natuurlijke voedingssupplementen
en verzorging van topkwaliteit

Ontdek ons gamma op www.animavital.be
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1. Wat is Interreg?
Interreg is een programma tussen Frankrijk, 
Wallonië en Vlaanderen, die samenwerken om 
de grens te vervagen. Het programma voor 
Europese Territoriale Samenwerking Interreg 
France-Wallonie-Vlaanderen is ontstaan 
vanuit de wil om economische en sociale 
uitwisselingen te stimuleren tussen vier 
grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en 
Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en 
Oost-Vlaanderen in België. Het programma 
wil gemeenschappelijke deskundigheid 
samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel 
van elke betrokken regio valoriseren, ten 
voordele van de bevolking van de zone.

2. Interreg en vzw Waregem Draaft
Vzw Waregem Draaft zal aan de Franse en 
Belgische trainers toelaten te beschikken 
over bijkomende rennen dichterbij en hen 
aldus meer kansen bieden hun paarden te 
valoriseren. Daarenboven worden er, bij elke 
koers dag, eveneens proefrennen (zonder 
weddenschappen) georganiseerd om de 
paarden voor te bereiden op de officiële 
wedstrijden. Een volledig nieuw concept en tot 
op heden onuitgegeven, dat zal open staan
voor de trainers van de 3 aangrenzende zones.
Onder leden vinden we specialisten terug met 
een uitgebreide kennis over paardenrennen: 

paardenwedrennen, de bouw van ruiterpaden, 
het beheer van renverenigingen, enz. Er wordt 
bijzondere aandacht besteed aan promotie en 
communicatie. 

De internationale reputatie van de Waregemse 
koersen en de band tussen de leden van 
de vereniging en de economische spelers 
in de regio zal worden ingezet om een 
partnerschap te creëren dat het bedrijfsleven 
en de hippische activiteiten op de renbaan 
zal stimuleren. Er zullen ook voor het eerst in 
Waregem vlakke galoprennen georganiseerd 
worden. Een bijzondere aandacht gaat naar de 
communicatie, en er zal geïnvesteerd worden 
in de regie.

Interreg &
vzw Waregem Draaft

Avec le soutien du Fonds Européen de développement régional
Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

3. Interreg Koersen
In Waregem zullen dit jaar 
twee speciale Interreg wedstrijden 
plaatsvinden. Namelijk op 
4 augustus zal een leerlingen koers 
georganiseerd worden voor drivers uit 
de drie regio’s. Verder organiseren we 
een amateur koers op 15 augustus.

WAREGEM DRAAFT 2021
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
JEAN FRÈRE
“Dynamiek, vastberadenheid en toewijding…. 
Onze Ardon-racebaan probeert zijn tijd mee 
te zijn waardoor regelmatig verbeteringen 
worden aangebracht. Voor het comfort van 
professionals én publiek. Omdat iedereen in 

Laon samenkomt met een gemeenschappelijke 
passie, in vreugde en goed humeur...”. 

HIPPODROOM LAON
De koersmaatschappij van Laon is een van 
de oudste in Frankrijk. Opgericht in 1844 op 
initiatief van een handvol enthousiastelingen, 
heeft deze vereniging zich sindsdien 
ingezet voor het orkestreren van gezellige 
volksevenementen. Gelegen in een groene 
omgeving, op een steenworp afstand van deze 
“prefectuur van de Aisne”, is de renbaan van de 
Ardon al meerdere seizoenen in voortdurende 
ontwikkeling. Uitgerust met laserstraal als 
start en een gloednieuw scorebord, is deze 
track - waarvan de kwaliteit unaniem wordt 
toegejuicht door professionals - gereserveerd 
voor dravers.

HOOGTEPUNTEN 
VAN HET SEIZOEN
Vrijdag 1 mei 
“Réunion d’Ouverture”

Zondag 31mei 
“Journée du Patrimoine”

Zondag 28 juni 
“Fête de l’Hippodrome”

Zondag 19 juli
“Grillades”

Zondag 13 september
“Choucroute et ambiance Bavaroise”

Zondag 4 oktober
“La pomme et son jus”

PRAKTISCHE INFO
Koersmaatschappij van Laon • BP 115 – 02205 LAON • 03 23 20 16 63 • www.hippodrome-laon.fr

www.hippodrome-laon.fr
De lengte van de baan van Laon is 1.300 meter met een rechte lijn van 350 m.



WAREGEM DRAAFT 2021

35

HIPPODROOM LE TOUQUET

PRAKTISCHE INFO
Koersmaatschappij van Le Touquet • BP 213 – 62520 LE TOUQUET • 03 21 05 18 28

De hippodroom van La Canche, opgericht in 
1925, ontleent zijn “naam” aan de rivier die in 
de buurt van de site stroomt. Een door de wind 
geteisterde omgeving en vooral dit gejodeerde 
parfum van de drie disciplines zorgen tijdens 
het seizoen voor spektakel. Drafrennen, 
galoprennen en steeple koersen maken deel 
van het jaarprogramma. Deze laatste blijft 
in de schijnwerpers staan met de doortocht 
van de karavaan van de “Trophée Vert”, een 
uitdaging die - terecht - wordt beschouwd als 
de “Tour de France” voor dravers op grasbanen.

WOORDJE VAN DE VOORZITTER
XAVIER BOLLART
“Onze renbaan heeft het unieke 
karakter van het aanbieden van alle 
drie de disciplines... Het bijwonen van de 
wedstrijden aan de oevers van de Canche is, 
naar mijn mening, het delen van emoties. In 

een rustige en schaduwrijke omgeving biedt het 
de mogelijkheid om zich onder te dompelen in een 
bijzondere sfeer van geluk en welzijn.”

HOOGTEPUNTEN 
VAN HET SEIZOEN
Zondag 31 mei
“Réunion d’ouverture”

Dinsdag 14 juli
“Fête des Hippodromes”

Zondag 26 juli
Réunion “galop” à enjeux 
premium

Zaterdag 22 augustus
Réunion “galop” à enjeux 
premium

Zondag 27 september
Réunion de clôture – Grand 
Prix de la Ville du Touquet, 
cross country où Calipso

www.hippodrome-letouquet.com
De lengte van de piste in Touquet is 1.600 m met een rechte lijn van 400 m.
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Gelegen in het hart van de Thiérache, in 
de hoogten van de Aisne, onthult trots de 
renbaan van La Capelle. Deze 1.609 meter 
lange baan, uniek in Europa, werd opgericht 
in 1874 en streeft ernaar door middel van 
meerdere bijeenkomsten een zo breed mogelijk 
publiek te verwelkomen. De renbaan met 
twee aanzienlijk hellende bochten, heeft grote 
kampioenen voortgebracht: Peace Corps 
(1990), Abo Volo (1996), Insert Gédé (2002), 
Kazire de Guez (2005), Commander Crowe 
(2011) en wijlen Aubrion du Gers (2017) wonnen 
de Grote Prijs.

PRAKTISCHE INFO
Société des Courses de La Capelle • BP 1 – 02260 LA CAPELLE • 03 23 97 20 58

LA CAPELLE

HOOGTEPUNTEN 
VAN HET SEIZOEN 2021
Zondag 11 juli 
“Trot à grande vitesse 
+ Tournée d’été” 

Dinsdag 27 juli
“Fête des Hippodromes”

Woensdag 20 oktober
“Grand National du trot”

Donderdag 11 november 
“Journée de clôture”

www.hippodromelacapelle.fr
De lengte van de piste in La Capelle is 1.609 meter met een rechte lijn van 400 m.

James Carpentier nam de fakkel enkele jaren geleden over van Jean-Luc Egret 
waardoor de weg van continuïteit werd bewandeld. Verder werd er ook verder 
geïnvesteerd in de belevenis van publiek en paard: Trot Top Tour, waar jonge 
drivers het met hun sulky’s het tegen elkaar opnemen, vernieuwing van de 
autostart en de ontwikkeling van een doucheruimte voor paarden.
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Special Horse Day is elk jaar de dag waarop 
de Belgische amateurdrivers extra in de 
kijker geplaatst worden. Dit jaar zal de 
meeting er nog feestelijker uitzien. De 
Belgische kampioenenviering, die normaal 
in februari door de Belgian Amateur Club 
georganiseerd wordt, kon uiteraard omwille 
van corona niet doorgaan. De huldiging werd 
hierdoor verplaatst naar 15 augustus. Dit 
betekent dat de Gaverbeekhippodroom die 
dag kan genieten van twee iconen uit onze 
drafsport. Ze hebben beiden het statuut van 
amateurdriver, maar beoefenen hun sport 
op professioneel niveau. Bij de amatrices is 

Wereldkampioen 
Piet Van Pollaert

Van begin mei tot augustus staan er in totaal 15 meetings op de Waregemse 
kalender. Op sportief vlak valt er heel wat te beleven. Op 1 mei komen de jonge 

talenten aan de start in de Charles Cup. Het Stayerscriterium is voorzien op 
23 mei terwijl een week later (30 mei) American Day op het programma staat. 

Die dag komen niet alleen de beste vier- en vijfjarige dravers aan de start, 
maar hebben we ook de eerste kwalificatiekoers voor de volbloeden richting 

Waregem Koerse. Nieuw dit jaar is dat ook de drafpaarden over een ‘qualifier’ 
voor deelname aan de grote dinsdag beschikken. Op 20 juni, tijdens een speciale 

lunchmeeting, kunnen twee winnaars zich plaatsen voor twee drafkoersen op 
Waregem Koerse. Het drafseizoen krijgt zijn climax op zondag 15 augustus: 

Special Horse Day, een dag die dit jaar nog net iets specialer zal zijn…

BEATRICE DEMOULIN de absolute nummer 
één. Zij werd vorig jaar voor de 13de keer 
Belgisch kampioen en deelt dit recordaantal 
met Suzy Jans-Lavigne. 

Bij de mannen kunnen we eveneens spreken 
van een echte hegemonie. Piet Van Pollaert 
behaalde een 9de kampioenstitel en evenaart 
hiermee zijn vader Gerald die de voorbije 
decennia een vaste waarde was in het 
peloton. Beide kampioenen zullen op Special 
Horse Day niet alleen in actie komen, maar 
ook gehuldigd worden voor hun verdiensten. 
Piet Van Pollaert verdient het dit jaar om extra 
in de kijker gezet te worden. Hij is er immers 
in geslaagd om vorig jaar de wereldtitel te 
pakken op het WK voor amateurdrivers in 
Florida. In de tweede helft van februari werd 
het WK op de hippodroom van Pompano 
Park in Miami verreden. Nog net voor de 
wereld in lockdown ging, kon de 39-jarige 
Oost-Vlaming vijf keer in actie komen op 
de prestigieuze baan van de VS. Na een 
spannende strijd kon Piet Van Pollaert dankzij 
twee zeges en evenveel tweedeplaatsen de 
wereldtitel naar ons land meenemen. Van 
nagenieten op de verschillende renbanen met 
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Piet Van Pollaert:

Geboortejaar
1982
Woonplaats
Eksaarde
Aantal overwinningen
Meer dan 330
Belgisch amateurkampioen
9 titels: 2009 -2011- 2012 – 2013 -2015 
-2017- 2018 -2019- 2020 
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vele toeschouwers was door corona geen 
sprake. Ook al had onze amateurkampioen 
het geluk dat het WK nog net kon doorgaan, 
een huldiging in zijn thuisland moest 
noodgedwongen uitblijven. De mooie banner 
in Mons was al een prachtige attentie, maar 
op 15 augustus kan de huldiging helemaal 
tot zijn recht komen. Special Horse Day in 
Waregem, met een hele speciale laureaat: 
een wereldkampioen!

België:
2013: Grote Winterprijs (Mardi Gras): Onyx d’Em
2015: Prijs Rallye Waregem: Pitti Up
2018: Prijs Rallye Waregem: Joy Rider de YH
2018: Paul Hayen Classic (Darby der Vierjarigen): Et Voila de Muze
Buitenland:
Zeges in: Verenigde Staten (2x), Finland (2x), Zweden, 
Nederland, Duitsland, Frankrijk (6x in Vincennes), Tsjechië
Internationale kampioenschappen:
2013: Rusland: Vice-Europees Kampioen
2014: Zweden: Vice-Europees Kampioen
2014: Finland: 4de in Wereldkampioenschap.
2020: Verenigde Staten: WERELDKAMPIOEN

BELANGRIJKSTE 
ZEGES
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Geniet van uw 
vakantie in één van 
onze verblijfparken.
Verblijfpark Cosmos
Loviestraat 14, 8433 Middelkerke 
T 059 31 10 33

Verblijfpark Oasis
Kalkaertweg 90, 8430 Middelkerke 
T 059 30 19 55

Verblijfpark Ter Duinen
Duinenweg 163, 8430 Middelkerke  
T 059 30 19 55

Verblijfpark Polderpark
Kinderlaan 19, Nieuwpoort-aan-Zee 
T 058 23 50 12

Oostendelaan 292 | 8430 Middelkerke 
059 31 31 55 | info@caravans-desmet.be

www.caravans-desmet.be
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Heerlijk
in de watten ...
want goed slapen is hier een passie

GENTSEWEG 224
8792 DESSELGEM-WAREGEM
T +32 56 70 42 11 
info@gheeraert.com
www.gheeraertslaapcomfortwaregem.be

Openingsuren: 
ma  - op afspraak
di-vr  9.30-12.00 u. 14.00-18.30 u.
zat  10.00-12.00 u.  14.00-18.00 u. 

Gesloten op maandagvoormiddag, zon- en feestdagen
Op afspraak? Surf naar gheeraertslaapcomfortwaregem.be of bel 056 70 42 11

boxsprings

bedden 

matrassen 

hoofdkussens 

lattenbodems 

bedtextiel

LAAT U inspireren
EN ADVISEREN IN 
ONZE TOONZAAL
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Al 34 jaar bouwen ze aan hun expertise in 
slaapsystemen. Noem deze familiezaak 
dan ook niet zomaar een slaapwinkel, 
want deze experten kiezen resoluut 
voor unieke ergonomische technieken, 
kwaliteitsmerken en een afwerking op hoog 
niveau. Daarmee hebben Kurt & Barbara 
maar één doel: jou doen slapen als een 
roos. Met het exclusieve MyBed bieden ze je 
bijvoorbeeld gepersonaliseerd slaapcomfort: 
een interactieve bodem en een matras 
onderverdeeld in zones, aangepast aan je 
lichaamsbouw. Daarbij werken ze nu ook 
met een wervelscanner (op afspraak). Je 
ruggenwervel is immers een belangrijke 
graadmeter voor je slaapcomfort.

Gheeraert Slaapcomfort mag zich ook
de enige premium dealer in Vlaanderen
noemen van het topmerk Viking Beds
of Sweden. En met Nill Spring kan je er

Welkom bĳ 
Gheeraert Slaapcomfort

Als het om je nachtrust gaat, komt ergonomie altijd op 
de eerste plaats. Of toch als het van Kurt & Barbara -

het duo achter Gheeraert Slaapcomfort - afhangt. 

terecht voor een staaltje Belgisch design:
hoogwaardige boxsprings en matrassen, op
een ambachtelijke manier gemaakt.

Swissfl ex heeft als Zwitserse
topproducent een intelligent bedsysteem 
terwijl Kreamat, met zijn gepatenteerde 
schouderzone, de meest recente aanvulling 
in ons veelzijdige aanbod is. ‘Natuurlijk 
slapen’ krijgt ook steeds nadrukkelijker 
aandacht in ons breed en ruim aanbod.

Een specifi eke vraag of probleem – 
allergieën, nekklachten, nachtelijke 
transpiratie, … - of vrijblijvend het aanbod 
ontdekken? Spring gerust eens binnen of 
maak een afspraak, ter plaatse of bij je 
thuis. Gheeraert Slaapcomfort verzorgt 
graag je bed, boxspring of matras op maat. 
Die worden bovendien gratis geleverd én 
geplaatst.

Reeds 2 generaties uw slaapexpert
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Triumph Stable

Het houden van een draver is niet voor iedereen weggelegd. Naast de 
aanschaf van een koerspaard moeten ook verzorging, training, transport 
en het koersen zelf betaald worden, en iedereen weet dat er geen zekere 

‘return on investment’ in de plaats staat. Veel mensen hebben 
dusondanks een grote passie voor de drafsport- een terughoudendheid 

om de stap te zetten naar de aankoop van een paard. 

Dit was ook Ludo Maes en wereldkampioen bij 
de amateurs, Piet Van Pollaert, niet ontgaan. 
Beiden zijn mede-eigenaar bij UNION 
STABLE, een gevestigde waarde in België 
die hogen toppen scheert in koerslandschap. 
Door hun nauwe betrokkenheid bij de 
Belgische drafsport zijn ze steeds op zoek 
naar manieren om de sport te promoten en 
het plezier ervan over te brengen naar een zo 
groot mogelijk publiek.

Zo kwamen Ludo en Piet op het idee om een 
nieuwe stal op te richten ‘TRIUMPH STABLE’ 
een stal waarbij een groot aantal mensen 
eigenaar kan worden van eenzelfde paard. 

De drafkoersen toegankelijk gemaakt voor iedereen

Uiteindelijk is het de bedoeling dat Triumph 
Stable meerdere paarden gaat houden bij 
verschillende trainers. Op deze manier kunnen 
veel mensen samen genieten van het bezitten 
van een koerspaard en samen plezier beleven 
tijdens de wedstrijden en bijeenkomsten. Een 
mooi initiatief is dat een whatsapp-groep 
aangemaakt werd met alle mede-eigenaars. 
Zo worden ze op de hoogte gebracht van alle 
evolu ties in de training en de koersen en staan 
ondertussen ook in verbinding met elkaar.

Het project is twee jaar geleden gestart met 
‘MISS MONEYPENNY’ en bleek al meteen 
een groot succes te zijn. In een mum van tijd 
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waren alle 80 aandelen verkocht. Sommige 
eigenaars kochten 1, andere 3 of 5 aandelen 
en één persoon heeft zelfs 10 aandelen. De 
eigenaars storten elk de aankoopsom voor 
hun aantal delen, en per aandeel ook een 
trainingsfee gerekend per 6 maanden .

De resultaten bleven niet uit, gezien Miss 
Moneypenny, tweede werd in de Darby der 
3-jarigen en de finale van de Vaderpaarden 
op haar palmares kon schrijven. Momenteel 
is ze in training in Zweden en behaalt ze daar 
ook prachtige resultaten.

Ondertussen werden nog 2 paarden 
aangekocht, FOREVER ISQUES, die voor de 
Triumph Stable reeds 4 koersen kon winnen 
in Frankrijk en een mooie toekomst in het 
vooruitzicht heeft. De laatste aankoop is 
FASTE MERITE, hij heeft potentieel en ook 
van hem worden mooie resultaten verwacht.
De interesse  is groot bij zowel bestaande 
aandeelhouders als bij nieuwe eigenaars. 
Alleen van de laatste aankoop van ‘Faste 
Merité’, blijven nog enkele aandelen te koop. 

Er wordt een volledig transparante 
boekhouding gehanteerd zonder 
administratiekosten. De eerste vergadering 

Begint het ook te kriebelen
om mede-eigenaar te worden 
van een draver? 
Of wilt u meer informatie? 
Aarzel dan niet en contacteer 
Ludo Maes via info@lmdetroit.be

werd een leuke ontmoeting tussen de mede-
eigenaars onderling & hun draver waar met 
een hapje en een drankje hoopvol uitgekeken 
werd naar de toekomst van de paarden van 
de stal. Dit hoopt Triumph Stable binnenkort 
te kunnen herhalen.

Gezien het succes van het project, blijft 
Triumph Stable doorgaan met het zoeken 
naar goede paarden.
Wij wensen Triumph Stable en alle mede-
eigenaars heel veel succes toe.


