
EERSTE EDITIE WAREGEM-GALOP IN WOORD EN BEELD

De eerste editie van Waregem Galop ging van start 
op zondag 6 mei met als eerste overwinnaar Stall 
Ballerina. Met het paard LANADEL (GER) nam Loïd 
Bekaert het voortouw en kroonde hij zich eerste 
winnende jockey van dit seizoen in Waregem. Het 
paard YA HADE YE DELIL (GB) met als eigenaar Priscilla 
Peelman eindigde met leerling jockey Robin Haedens 
op de 2de plaats en dit met een lengte voorsprong 
op PEDREGALEJO (IRE) en jockey Anna Van Den 
Troost. Hiermee verzekerde eigenaar Marc Steeland 
zich een plaats in de top drie van deze eerste editie.

De tweede ren van deze eerste editie, een 2100m, 
werd gewonnen door jockey Emilie Goudman. Met 
het paard SUMIREGUSA (FR) van eigenaar Sergeant 
Freddy wist zij in de laatste meters de strijd te winnen 
tegen het paard AMERICAN BOY (FR) van Stal ’t 
Wezehof. Met een hoofd voorsprong op de winnaar 
moesten zij zich tevreden stellen met een tweede 
plaats waarna BIZET (IRE) als derde over de meet 
kwam. Dankzij deze overwinning behoorde eigenaar 
Marc Steeland ook in deze ren tot de trop drie.

Ook de derde ren bleek een succes te zijn voor jockey 
Anna Van Den Troost. Met het paard EVOCATEUR 
(GB) bezorgde ze eigenaar trainer Toon Van Den 
Troost een eerste overwinning dit seizoen in 
Waregem. HERMELINA (FR) met Mario Waterschoot 
haalde de finishlijn kort na EVOCATEUR (GB) die niet 
meer voorbij te steken was waardoor eigenaar Geert 
Nemegheer zich met een tweede plaats tevreden 
moest stellen en de eigenaar van SPRINGERVONTUR, 
(FR) Jacques Stoquart, met een derde plaats.
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De vierde en dan meteen ook de laatste ren van 
deze eerste editie werd gewonnen door PINCH A 
KISS (GB). Loïd Bekaert won hiermee zijn tweede 
ren in deze eerste editie en bezorgde eigenaar Marc 
Steeland met deze overwinning een eerste plaats 
op het podium. GENTLE JAIME (IRE) en WELLITAS 
(GER) respectievelijk van Denvic Stables en Stal V 
streden voor een tweede en derde plaats, maar in de 
laatste meters moest WELLITAS (GER) zich tevreden 
stellen met een derde plaats op het podium.

Zondag 20 mei vond de tweede galopmeeting van 
Waregem plaats. Anna Van Den Troost bezorgde 
eigenaar Marc Steeland met het paard MON 
DESIR (FR) opnieuw een overwinning. Ook voor 
YA HADE YE DELIL (GB) van Priscilla Peelman en 
WELLITAS (GER) van Stal V respectievelijk 2de en 
3de geëindigd, was deze meeting alweer een succes.

 
In de tweede ren van deze tweede editie kwam 
Senay Cloë met SOLAR ROCKET (FR)  van Cedric 
Van Zuylen Van Nyevelt als eerste over de 
finish. Hiermee behaalde de France jockey haar 
allereerste zege. HERMELINA (FR) van Geert 
Nemegheer eindigde op de 2de plaats gevolgd door 
BEASILI (IRE) van Sansen Kevin op de 3de plaats.

Naast de Engelse volbloeden werd er ook plaats 
geruimd voor de allereerste koers voor Arabische 
volbloeden ooit in Waregem. Met een totaal 
prijzengeld van 4000 euro en een fokkerspremie 
van 1000 euro konden de eigenaars zich tevreden 
stellen. Tot de laatste meters bleef het spannend, 
maar in de laatste rechte lijn kon de Belgisch 
gefokte JAMAS D.A. (BE) van Peter Deckers op 
haar twee concurenten inlopen, zijnde MADJY 
(FR) en ZIGGY D.A. (BE), die respectievelijk 
tweede en derde finishten. De fokkerspremie van 
1000 euro ging naar fokker Johan Verstrepen.

In de laatste ren behaalde gentleman-rider  Bert Maes 
met zijn eigen paard RAPHAEL (FR) de overwinning 
net voor MATHISON (FR) met gentlemen-rider 
Cyriel Vermeire voor eigenaar Hubert De Waele. 
GENTLE JAIME (IRE) eindigde met een halve lengte 
achterstand op MATHISON (FR) op de derde plaats. 



De derde rendag ging door op zondag 3 juni en 
was alweer een succes. Deze keer gingen de 
Arabische volbloeden als eerste van start met 
een eerste overwinning in Waregem voor de 
Belgische eigenaar Johan Verstrepen met het 
paard ZIGGY D.A. (BE). MADJY (FR) van Stall Eclipse 
kwam als tweede over de meet en de derde 
plaats ging alweer naar een Belgisch gefokt paard, 
namaleijk JAMAS D.A. (BE) van Peter Deckers.

Na de Arabische volvloeden gingen de Engelse 
volbloeden terug van start op de graspiste van 
Waregem. Jockey Anna Van Den Troost bezorgde 
eigenaar Marc Steeland met het paard PEDREGALEJO 
(IRE) een 3de overwinning in Waregem, eigenaar 
Priscilla Peelman eindigde dead heat op de 
eerste plaats dankzij het paard YA HADE YE DELIL 
(GB) en de jockey Robin Haedens. Op de derde 
plaats eindigde de RED RUBIN (FR) waarvan Tim 
Devos de trainer is en Priscilla Peelman, voor 
wie dit seizoen ook een succes is, de eigenaar.

Overwinning van PEDREGALEJO (IRE) ex aequo met 
YA HADE YE DELIL (GB) hieronder.



De derde ren,  een 2100m, werd gewonnen door SOLAR 
ROCKET (FR) van Cedric Van Zuylen Van Nyevelt. De 
Franse jockey Chloë Senay kwam met minder als een 
lengte voorsprong als eerst over de meet, waarna 
BIZET (IRE) met Loïd Bekaert voor eigenaar Marc 
Steeland dichtbij volgde. MURAKAMI (GER) bezorgde 
met de jockey Stefaan François Stal V een derde plaats.

De laatste ren van deze voorlaatste meeting was 
een succes voor WELLITAS (GER) en jockey Stefaan 
François. Zij bezorgden Stal V een mooie eerste 
plaats. STATU QUO (FR) getraind door Tim Devos 
kwam als tweede over de meet, neus aan neus met 
WINSTON WOLF (FR) getraind door Niels Lantsoght. 

And last but not least, de meeting van zondag 17 
juni, waarmee ook meteen de eerste editie van dit 
seizoen werd afgesloten. Eigenaar Marc Steeland 
eindigde ook hier op de eerste plaats met het 
paard BIZET (IRE) en jockey Stephan Breux. Anna 
Van Den Troost maakte opnieuw deel uit van de 
top drie en bezorgde eigenaar trainer Mariella 
Zappala met het paard LAURA LUISA (FR) een 
tweede plaats. Renstal Floryn eindigde met het 
paard ART OF ADVENTURE (GER) op de derde plaats.

Belgische eigenaar trainer Goran Radovic werd met 
het paard MODIGLIANO (FR) en de jockey Stephan 
Breux de overwinnaar van de tweede ren met twee 
lengtes voorsprong op HERMELINA (FR) van eigenaar 
Geert Nemegheer met jockey Anna Van Den Troost. 
De Franse jockey Florent Malbran kwam met PERICLES 
(IRE) van Caenepeel-Legrand als derde over de meet.



De laatste ren van deze eerste editie werd gewonnen 
door de jockey Stephan Breux met het paard GENTLE 
JAIME (IRE) van Cabriolet Bvba. Loïd Bekaert legde 
een mooie prestatie neer en eindigde op de tweede 
plaats met het paard TYWIN (FR) van eigenaar 
trainer Thierry De Vlaminck, gevolgd door STRADA 
DI CARSOLI (GB) van eigenaar Laetitia Carmeliet.

Na vier zonnige meetings in Waregem kunnen we 
concluderen dat Marc Steeland met 4 overwinningen 
als eigenaar de grote overwinnaar is van deze 
eerste editie. Trainer Toon Van Den Troost was de 
succesvolste trainer dit jaar in Waregem met liefst 5 
winners. Jockey Anna Van Den Troost won niet alleen 
de Fidelity Cup (punten werden toegekend à rato 
van 1 per deelgenomen ren in Waregem), maar met 
een totaal van 4 overwinningen is zij ook meteen 
de succesvolste jockey van deze eerste editie.

Podium Fidelity Cup Waregem  


