
EEN UNIEKE SAMENWERKING ZORGT VOOR 
EEN BIJKOMENDE START 

Eind 2017 werd Waregem Galop opgericht. Als organisator en financierder van de galoprennen maakt 
Waregem Galop deel uit van Waregem Draaft en wordt dit initiatief gesteund door de Belgische Federatie 
voor Paardenrennen-Galop. Met deze unieke samenwerking kan Waregem Draaft, naast de reeds bestaande 
en fel gesmaakte drafkoersen, een gevarieerd programma aanbieden in de maanden mei en juni met een mix 
van draf en galop waarmee Waregem haar status van “stad in galop” nogmaals bevestigt. 

Lieven Lannoo, voorzitter van Waregem Draaft, gelooft in een positieve evolutie binnen de paardenkoers. De 
mogelijkheid om de drafsport met galoprennen te combineren werd niet aan de kant gelegd en dankzij de 
financiële steun van zowel Waregem Koerse als Stad Waregem werd de piste waar nodig grondig aangepast. 
Dankzij dit initiatief kan op zondag 6 mei het startschot van de eerste officiële vlakke galoprennen gegeven 
worden.

Ook de voorzitter van de Belgische Federatie voor Paardenrennen -Galop, Luc Moens, gelooft in een 
positieve evolutie voor beide disciplines: “De mogelijkheid krijgen om via een derde hippodroom galoprennen 
te mogen organiseren, is werkelijk een droom. Het moet de eerste maal zijn in tientallen jaren dat er een extra 
hippodroom voor galoprennen beschikbaar komt. Dit is nogmaals het bewijs dat samenwerking tussen beide 
disciplines, draf en galop, perfect mogelijk is.” De ruime belangstelling die er bestaat voor de galoprennen 
in Waregemland zal volgens de voorzitter van BFP-Galop zeker ten goede komen aan de prachtige 
infrastructuur op de hippodroom van Waregem. 

Naast de bestaande schitterende infrastructuur in Waregem worden er in 2018, dankzij Stad Waregem onder 
impuls van burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) en schepen Rik Soens (CD&V) 84 nieuwe stallingen 
gebouwd. Naast de stallen worden er ook boxen voor dopingcontrole voorzien en aparte wasplaatsen voor de 
paarden en de sulky’s. De stallen zullen zich bevinden tussen het domein van hoeve Deraedt en het gebouw 
Hippo Logia. 

Naast de drafliefhebbers rekent de organisatie ook op de opkomst van mensen met een voorliefde voor de 
vluchtrennen want de combinatie van draf-en galoprennen zullen zeker een positieve boost geven aan de 
paardenrennen in België.

Een zondagnamiddag op de renbaan in Waregem is zowel voor paardenkenners als paardenliefhebbers 
gegarandeerd een perfecte, sportieve uitstap in een gezellige en familiale sfeer.

 
Waregem Galop


