De Belgische Federatie voor Paardenrennen-Galop niet
onopgemerkt op de Benelux grootste paardenbeurs.

Ook dit jaar nam BFP-Galop deel aan Flanders
Horse Expo en met duizenden bezoekers kunnen
we allicht weer van een succes spreken.
Flanders Horse Expo vond op 23, 24 en 25
februari in Gent plaats en is Vlaanderens grootste
beurs voor ruiters, fokkers en paardenliefhebbers.
Als Belgische Federatie voor Paardenrennen-Galop
lieten we dit evenement ook dit jaar niet aan
ons voorbij gaan. Potentiële jockeys, eigenaars,
trainers of zelf toekomstig publiek hebben we met
onze stand kunnen aanspreken, want waar anders
dan op Flanders Horse Expo vindt U een publiek
met voorliefde voor de paardensport?
Voor de mensen die niet aanwezig konden zijn;
onze stand zorgde drie dagen lang voor zowel
een informatief als een praktijkgericht gedeelte.
Er werd uitleg gegeven over het deelnemen aan
rennen als eigenaar van een Engels volbloedpaard
voor zij die de ambitie tonen om een renpaard
te bezitten. Ook voor potentiële jockeys werd er
informatie voorzien: de internationale ervaring
die ze als jockey kunnen opdoen, de voorwaarden
om jockey te worden, maar ook de performances
van onze wereldkampioene Alice Bertiaux in Abu
Dhabi werden hierbij belicht.
Toekomstige bezoekers
van de renbanen konden
we warm maken met
onze renkalender. Zowel
de data van de rennen in
Oostende, Mons en voor
de eerste keer dit jaar
ook in Waregem werder
er in opgenomen, alsook
een beknopte uitleg
over de renbanen en
hun specificiteiten. Naar
het breder publiek toe,
bleek dit wel degelijk een
succesvol initiatief te zijn.

Ook onze eigen fokkerij van Engelse Volbloeden
wilden we in de kijker zetten en voor fokkers
van andere sportpaarden werd er een brochure
ter beschikking gesteld die bewijst dat Engelse
volbloeden ook competitief kunnen zijn in andere
disciplines zoals onder meer de “pure bred”
Engelse volbloeden GEM TWIST, die beschouwd
wordt als een van de beste show-jumpers uit
de geschiedenis, ITS‘S ME, die in Luhmühlen –
Duitsland, een van de zwaarste CCI****
eventings won en anderen. Bovendien laten ze
in andere sportpaarden hun invloed gelden als
verervers van uithoudingsvermogen, hardheid,
instelling, souplesse en een goede galoppade
zoals bijvoorbeeld bij LA BIOSTETHIQUE, een
79.1% volbloed, die in 2016 in Rio de Olympische
Zomerspelen won, FLECHA VAN ’T VERAHOF,
met een volbloed moeder, of nog ZINIUS, een
13-jarige ruin waarmee Harrie Smolders eind
2017 de Wereldbeker van Mechelen won.
Grote belangstelling voor coachingsessies
met wereldberoemde ex-jockey

Ook de aanwezigheid van John Reid was een zeer
bewuste keuze. Want als Britse ex topjockey, is hij
niet alleen een uitzonderlijke professional, maar
vooral een beroemd en geliefd man binnen de
renwereld waarvan de carrière meer dan 2.000
overwinningen telt met onder meer de Arc de
Triomphe in 1988 met Tony Bin, de Epsom Derby
in 1992 met Dr Devious en tweemaal de King
George and Queen Elizabeth Stakes (1978-1997)
met Swain en Ile de Bourdon.

Ook de jeugd werd niet vergeten

Voor de coachingsessies maakte John gebruik
van mechanische paarden die door BFP-Galop
ter beschikking werden gesteld. Hiermee konden
de jockeys zowel hun houding op het paard,
als hun balans en het gebruik van de rijzweep
perfectioneren. “De mechanische paarden zijn
noodzakelijk omdat de duur van een ren beperkt
is, waardoor het de jockeys niet toelaat om
hun balans en hun houding te perfectioneren.
Wanneer ze de simulatoren gebruiken, kunnen ze
in tegenstelling tot de koers oneindig veel oefenen
zonder dat het paard er de negatieve gevolgen
van ondervindt,” bednadrukt John Reid.
Promoten van onze topsport

De coachingsessies met behulp van de
mechanische paarden en onder leiding van John
zorgden voor heel wat belangstelling van zowel
jockeys als buitenstaanders. Dit was dus de ideale
gelegenheid voor het promoten van onze topsport
want zowel ervaren als beginnende jockeys
kregen er de kans om drie dagen lang door
John Reid gecoacht te worden. Zo namen Joppe
Balcaen, Loïd Bekaert, Jurico Bogaerts, Milan
Bulckaen, Deborah Callebaut, Emilie Goudman,
Robin Haedens, Sebastien Ribonnet, Anna Van de
Troost en Chelsea Vervaeck deel aan deze sessies.
“De coachingsessies met John Reid waren heel
goed. Hij is een zeer gemotiveerde coach en legt
alles rustig en met passie uit. Hij neemt zijn tijd
en hij begeleidt ons echt heel goed. Tijdens de
oefensessies neemt hij videofragmenten op die
we naast zijn tips op het moment zelf, ook nadien
samen analyseren en evalueren. Tijdens het
herbekijken van de beelden licht hij toe wat goed
is en wat beter kan. John heeft oog voor detail en
kan ons dit ook uitleggen. Nadien moeten we zijn
opmerkingen onder begeleiding toepassen tot we
zelf aanvoelen dat we het onder de knie hebben,
maar op lange termijn maakt dit echt wel het
verschil.” (Bulckaen Milan & Ribonnet Sebastien)

In Flanders Horse Expo
zelf was het dan ook de
bedoeling dat niet alleen
de leden van BFP-Galop
de kans kregen om van
John Reid zijn expertise
te genieten, maar ook
kandidaat jockeys konden
er de basisbeginselen
aanleren. Zo ontmoetten we
de 15-jarige Lucas uit de
sportschool in Gent voor wie
de stand van BFP-Galop een
echte oogopener was.
“Toen ik wist dat we met onze sportschool
Flanders Horse Expo zouden bezoeken, heb ik
meteen de lijst van exposanten opgezocht. Ik
vertelde mijn vrienden dat ik allereerst naar de
stand voor de jockeys zou stappen. Ik rij al negen
jaar paard, maar mijn interesse voor de rensport
blijft toenemen.” Lucas kreeg dan ook de kans,
net als tientallen anderen, om deel te nemen aan
een sessie met de mechanische paarden. “Ik was
echt onder de indruk van John Reid. Hij is een
fantatische man en zeer behulpzaam. Zijn manier
van coachen is echt boeiend en alleen al als je
hem zelf ziet rijden op die mechanische paarden
leer je bij en ben je onder de indruk.”
Anderen die zich geroepen voelden, konden zich
onder toeziend oog van onze jockeys aan een
“ritje” wagen op het mechanisch paard en dit
in specifieke jockey houding. Voor sommigen
ging het al wat vlotter dan anderen. Zo deelde
een ervaren springruiter ons haar verbazing
over de moeilijkheidsgraag van het trainen
op de mechanische paarden en werd hiermee
ook bekroond tot quote van de week met de
verbazende, maar lachwekkende “En ik dacht dat
ik kon paardrijden”.
Zondag prachtdag
Hoewel de stand van BFP-Galop drie dagen lang
voor heel wat publieke belangstelling zorgde,
telden we op zondag het grootst aantal bezoekers.
Naast de bezoekers van de beurs zelf, konden we
ook rekenen op de aanwezigheid van onze trouwe
jockeys, trainers en eigenaars, waarvoor dank.
Kon U er niet bij zijn?
Op onze website www.bgalopf.be kunt U alle
nodige informatie raadplegen. Ook de brochures
zijn op aanvraag te verkrijgen. (Geef ons een
seintje via jb@bgalopf.be en we sturen ze gratis
naar U op.)

