
Belgian Galop Federation 

www.bgalopf.be 

 

 

De 6de editie van Oostende Koerse was alweer een succesverhaal. Met een wekelijkse toestroom van 

zeven- à achtduizend trouwe bezoekers kunnen we spreken van 9 zonnige en succesvolle maandagen, 

een topeditie dus. Voor de eerste keer in het verhaal van Oostende Koerse werd volgens Guy Heymans, 

lid van het bestuur van Oostende Koerse, op maandag 14 augustus de grens van 9.500 enthousiaste 

toeschouwers en paardenliefhebbers overschreden. 

 

EEN TERUGBLIK OP OOSTENDE KOERSE  

Jaak Pijpen, ambassadeur van Oostende Koerse, 

blikt even terug op de prille jaren van de vernieuwde 

Wellington Renbaan. “Ik herinner mij nog dat het 

ambitieuze cijfer van 1.500 toeschouwers op de 

eerste vergadering een beetje werd weggelachen, 

maar eigenlijk hadden we dit zwaar onderschat. Tot 

ieders verbazing was de heropstart van Oostende 

Koerse vanaf dag 1 een overrompeling. Er stonden 

toen al mensen aan de poorten aan te schuiven alsof 

zij al die jaren op de nieuwe paardenrennen in 

Oostende hadden gewacht. Van bij het begin was dit 

eigenlijk een succesverhaal.” 

 

Toen er voor de allereerste keer besloten werd om 

op sportief vlak zowel draf als galop te combineren 

stond de organisatie voor een uitdaging. Jaak pijpen 

vertelt: “daar was in het begin een beetje twijfel over 

omdat de achterban van beide disciplines ondanks 

dat ze allebei gepassioneerde paardenliefhebbers 

zijn, toch twee verschillende publieken zijn.  

 

 

 

Het is zo dat die mensen eigenlijk nooit of zeer 

zelden met elkaar in contact kwamen, maar dat is 

eigenlijk bijzonder goed gelopen. In die zin dat in de 

loop van de jaren er zelfs mensen zijn die voordien 

uitsluitend in de galopwereld waren, interesse 

begonnen te krijgen voor de draf en vice versa.” 

 

 

 

“Het is echt merkwaardig dat er elke maandag 

steeds zoveel volk aanwezig is. In het begin waren 

we wat sceptisch toen we te horen kregen dat de 

koersen uitsluitend op maandag zouden 

plaatsvinden, maar we hadden duidelijk niet 

verwacht dat het zo’n groot succes zou zijn.  

 

 

“OOSTENDE KOERSE – EEN SUCCESVERHAAL” 
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Het was meteen een schot in de roos” concludeert 

Luc Moens, voorzitter van de Belgische Federatie 

voor Paardenrennen. Sinds de weder opstart in 2012 

blijft het succes toenemen en kende Oostende 

Koerse volgens Jean Pierre Lesage op 14 augustus 

2017 alweer een hoogtepunt. Met 9.500 

enthousiaste toeschouwers kunnen we weldegelijk 

van een topdag spreken. 

 

SUCCES IS SIMPEL, MAAR NIET MAKKELIJK 

De investeringen en inspanningen die geleverd 

werden om Oostende Koerse terug op de kaart te 

krijgen hebben geen windeieren gelegd. Ook dit jaar 

werden de nodige initiatieven opgestart opdat de 

piste optimaal voor de rennen zou geprepareerd 

worden, vertelt Jean-Pierre Lesage, voorzitter van 

het bestuur.  

 

PREMIUM KOERSEN 

De zogeheten Premium Koersen maken deel uit  

van de samenwerking met de Franse PMU en 

worden rechtstreeks gestreamd op de website 

“www.hippodia.eu” en uitgezonden op de Franse 

zender Equidia, die in de meeste landen via satelliet 

ontvangen kan worden. Op die manier kan er  

vanuit verschillende landen ingezet worden op de 

paardenrennen in Oostende. Volgens Jean Pierre 

Lesage kent de samenwerking met de Franse PMU 

een vlot verloop. Elke premiumdag levert een 

aanzienlijke omzet op, wat ook een vast inkomen is 

dat zal bijdragen aan een toename van het 

prijzengeld.  

 

EEN ORGANISATIE MET OOG VOOR DE 

TOEKOMST 

Centraal staat de vraag hoe het nu verder moet. 

Patrick D’Eer, bestuurslid van Oostende Koerse, uit 

zijn tevredenheid over de opkomst, want naast het 

vast publiek beginnen ook vroegere bezoekers terug 

te keren. “Er zijn al ongeloofelijke inspanningen 

geleverd en de basis aan toeschouwers is aanwezig, 

maar naar volgend jaar toe willen we zeker een 

aantal wijzigingen doorvoeren. Ook aan het comfort 

van de bezoekers moet er nog gesleuteld worden. 

De 2e verdieping van de tribune zal onder andere 

opengesteld worden voor het publiek” aldus Patrick 

D’Eer.  

 

 

 

Luc Moens omschrijft Oostende Koerse niet enkel 

als een sportief gebeuren, maar ook als een 

volksfeest waar de mensen enthousiast blijven 

naartoe komen. “Naarmate dat dit zich verder 

ontwikkelt, zal dat doordruppelen en zal de interesse 

in de paardenrennen toenemen bij het publiek.  
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EEN AANRADER – DE PERFECTE UITSTAP  

“Wat ik hoop is dat Oostende Koerse ondertussen bij 

een aantal mensen de zin om naar paardenrennen 

te gaan kijken heeft aangewakkerd en dat zij ook de 

rest van het jaar interesse tonen, of ze nu spelen of 

niet” concludeert Jaak Pijpen.  

 

Ondertussen is voor zowel toeristen als vele 

duizenden Oostendenaars een maandagnamiddag 

op de renbaan een traditie geworden tijdens de 

zomermaanden. Voor de mensen die nog twijfelen, 

Oostende Koerse is gegarandeerd de perfecte 

uitstap aan zee. Naast de spannende rennen, een 

sfeer van grandeur en een gezellige namiddag wordt 

de dag met een meeslepende ambiance tijdens de 

Vlaamse vedettenparade en een spectaculair 

vuurwerk afgesloten.  

 

. 

 

 


