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Op 14 augustus werden er te Oostende 2 rennen georganiseerd: de Sprint Cup 1000m en de Classic Cup 

2100m. Beide wedstrijden werden beperkt tot 12 jockeys en alle aangegeven paarden kwamen, ongeacht 

eigendom, in aanmerking voor één van de vier teams en konden door alle jockeys die aan de wedstrijd 

deelnamen worden gereden. 

 

Volgens John Reid, Britse ex topjockey, vormt de 

organisatie van de CUP 2017 de ideale gelegenheid 

om de jockeys uit hun comfortzone te halen. De 

vertegenwoordigers van het Britse en het Zweedse 

team zijn dan ook een eravring in het buitenland 

rijker. Koersen in het buitenland vraagt van de 

jockeys extra aandacht en moeite, maar de motivatie 

zou er alleen maar door stijgen. John benadrukt dat 

de ruiters, in een buitenlandse context, elkaar beter 

leren kennen. 

 

Voor hem zorgden die buitenlandse ervaringen niet 

alleen voor meer zelfvertrouwen, maar was dit ook 

een cruciale fase in zijn opmars als professionele 

jockey. “In het buitenland word je met een aantal 

onzekerheden geconfronteerd en je hebt geen 

andere oplossing, je moet ermee leren omgaan. Je 

kent er de paarden niet, maar ook met de eigenaars 

en trainers was je voordien nooit in contact gekomen. 

Een ervaring in het buitenland verruimt je blik en 

maakt je bewust van wat er zich in andere 

omgevingen afspeelt. Daarbovenop brengt het je als 

jockey ook een stap verder in je carrière.” 

DE TEAMS EN DE JOCKEYS  

De ontmoeting was een internationaal jockeys’ 

toernooi bestaande uit 12 deelnemende ruiters, 

waarvan vier in elk van de drie teams, namelijk 

België, Groot-Brittannië en Zweden. Elk team werd 

in elke race door vier jockeys vertegenwoordigd.  

De deelnemers mochten niet meer dan 25 

overwinningen op de teller hebben staan en niet 

meer dan 54 kg wegen. Deelname van de jockeys 

gebeurde op uitnodiging, de paarden werden door 

een willekeurige trekking aangewezen en er was 

geen gewichtsontheffing voor de jockeys. 
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DE SCORES 

In elke race werden er punten toegekend op een 

basis van 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1. 

Niet-renners scoorden 2 punten. Als er een gelijkspel 

zou zijn van de individuele jockeys of het team had 

er een countdown plaatsgevonden op basis van het 

aantal winnaars. Het team met de meeste 

overwinningen zou algemeen als winnaar worden 

beoordeeld. Als ze nadien nog steeds op hetzelfde 

niveau staan, worden de tweede plaatsen geteld, 

eventueel de derde plaatsen en indien nodig zelfs de 

vierde plaatsen. Als ze nog dan nog steeds gelijk 

zouden staan, spreken we van gezamenlijke 

winnaars. 

DE PRIJZEN 

Het team met de meeste punten won de competitie 

en kreeg de beker overhandigd. De jockey die het 

hoogste totaal verzamelde, kreeg een zadel 

overhandigd. 

 

DEELNEMERS CUP 2017 

Het Belgisch team werd vertegenwoordigd  

door VANDE VELDE Zoë, BEKAERT Loïd, JACOBS 

Félice en BOGAERTS Jurico.  

De vertegenwoordigers van het Zweeds team waren 

DORAN Liam, HARTSMAR Cornelia, LINDSJO 

Kasja en TOVERUD Ina Veronika (uit Denemarken) 

en het Brits team kon rekenen op CURRIE Nicola, 

JAMIN Pierre Louis, LADD Theodor en WATSON 

Jason. 

 

 

UITSLAG 2017 

Dit jaar behaalde het Belgisch team bestaande uit 

Zoë VANDE VELDE, Loïd BEKAERT, Félice 

JACOBS en Jurico BOGAERTS de hoogste score. 

Met 10 punten voorsprong op het Britse team en met 

19 punten voorsprong op het Zweeds team 

eindigden de Belgen op de eerste plaats. 

 

 

 

De individuele winnaar van de Cup 2017 was net 

zoals vorig jaar de Belgische jockey Zoë VANDE 

VELDE. Met 1 punt voorsprong op LINDSÖ Kasja 

(SWE) en 2 punten voorsprong op Félice JACOBS 

(BEL) en Pierre Louis JAMIN (UK) behaalde ze 

opnieuw de eerste plaats.  
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SPRINT CUP 2017 

De Sprint Cup werd dit jaar door Félice JACOBS uit 

team België gewonnen. Met de Frans gefokte GHOR 

kwam zij als eerste over de finish lijn gevolgd door 

RENOUNCE (FR) gereden door de Zweedse Kasja 

LINDSJÖ en de Britse Jason WATSON behaalde 

met de Iers gefokte ORPEN’S ART de 3de plaats. 

 

CLASSIC CUP 2017 

Dit jaar kende zowel de Sprint Cup als de Classic 

Cup een Belgische vrouwelijke winnaar. Met de Iers 

gefokte PROUD REBEL veroverde Zoë VANDE 

VELDE de eerste plaats gevolgd door de Belg Loïd 

BEKAERT die met de Frans gefokte RYE HOUSE 

als 2de over de meet kwam. Pierre Louis JAMIN, die 

het Britse team vertegenwoordigde, nam met 

WALINA (FR) de derde plaats in. 

 

 

 

 

 

 

 

TERUGBLIK OP VORIG JAAR  

In 2016 won het Britse team bestaande uit David 

EAGAN, Jane ELLIOT, William COX en Jordan UYS 

de BELGERUK CUP met 3 punten voorsprong op 

het Belgisch team en met zes punten voorsprong op 

het Duits team. De individuele, algehele, winnaar van 

de Cup 2016 was Zoë VANDE VELDE waarvoor ze 

als geschenk net als dit jaar een zadel mee naar huis 

kreeg. 

 

SPRINT CUP 2016 

Als we terugblikken naar de resultaten van de Sprint 

Cup 2016 zien we dat ook daar Zoë VANDE VELDE 

uit team België de Frans gefokte RENOUNCE naar 

de overwinning bracht. Met zes lengtes voorsprong 

op DOBBY GIRL, gereden door de Britse Jane 

ELLIOT en zeven lengtes voorsprong op Pink 

Panther’s ORPEN’S ART gereden door Jodie 

PRASSER uit Duitsland. 

 

CLASSIC CUP 2016 

In 2016 won de 17-jarige David EAGAN, 

vertegenwoordiger van het Britse team, met de Iers 

gefokte zoon van MOUNT NELSON, namelijk 

WARRIGAL. Met 4 lengtes voorsprong op ALBORZ, 

gereden door de Belgische Zoë VANDE VELDE en 

toegejuicht door 8.000 enthousiaste toeschrouwers 

won EAGAN de 2016 Classic Cup. MARCIALIS 

Fabio, die het Duitse team vertegenwoordigde, 

nam de derde plaats in met ALL DYNAMITE, die 

het 1-2-3 maakte voor trainer Leo BRAEM. 

 


