“OOSTENDE KOERSE – EEN SUCCESVERHAAL”
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.
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PREMIUM KOERSEN
De zogeheten Premium Koersen maken deel uit
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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
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