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Stijn Breda, kenner van het
Waregemse nachtleven, ver
telt je elke dag waar je 's
avonds het best naartoe
trekt. ‘Dinsdag is voor mij de
belangrijkste dag van de
week. Dan open ik samen
met collega Frederic Destoop
viptent Anna's Place aan 't
Leeuwke. Als er wat tijd over
is, ga ik echter graag eerst
aperitieven in café Piet L‘air,
niet ver van de Hippodroom.
Als Waregemnaar moet je
op dinsdag gewoon naar de
Hippodroom gaan. Vanaf
17.30 uur kan je me vinden in
onze viptent. Wij organise
ren dé afterparty van Ware
gem Koerse en mogen heel
wat bekende Vlamingen ver
welkomen, onder wie de Ro
meo's en zelfs Patje Krimson.
We hopen 2.500 mensen te
ontvangen.’ (kvo)

Tip
van de

dagDe burgemees
ters vanWare
gem,Deerlijk en
Anzegemheb
ben gisteren in
het park Baron
Casier een
koude douche
gekregen. Kurt
Vanryck
eghem, Clau
deCroes en
ClaudeVan
Marcke (alle
drie CD&V)
waren door
deALS liga
uitgedaagd
omdeel te
nemen aan
de Ice Buc
ket Chal
lenge. De
leden van
hetWare
gemse
schepen

college kieperden acht
emmersmet ijswater over hun
hoofden uit. (kvo) Foto: kvo

WAREGEM DeHippodroom
werd de voorbijemaand op
nieuw omgetoverd tot een fees
telijk terrein voorWaregem
Koerse. Op het evenementwor
den 40.000 feestvierders ver
wacht, onderwie 6.000 vip’s.
Om al diemensen tevreden te
houden, staan er honderden va
ten bier klaar. Het programma
ziet er nagenoeg hetzelfde uit als
de voorbije jaren. Om 14.30 uur
wordt de eerste ren gereden en
om 16.20 uur volgt het eerste
hoogtepuntmet deGrote Stee
ple Chase vanVlaanderen.

De galoprennen zien er dit jaar
echter iets anders uit dan nor
maal. ‘We laten jockeys niet
meer toe omhun paardenmet
oogkleppen te laten lopen’, zegt
JanVan den Broecke, adjunct
secretaris vanWaregemKoerse.
Tijdens de editie van 2013,
moest een Frans renpaard nog
worden ingeslapen na een val
over de befaamde Ierse Berm.
‘Een paard dat plots los loopt, is
bovendien zeermoeilijk te van
gen als het oogkleppen draagt’,
zegt Van den Broecke. ‘Het is
een experiment, als de bevindin
gen positief zijn, passenwe dit
ook de komende jaren nog toe.’
Niet alle jockeys zijn tevreden
met de beslissing van de organi
satie. ‘Sommige paarden zijn het
gewoon ommet oogkleppen te
lopen. Volgens de eigenaars
speelt het in hun nadeel als ze
met oogkleppen lopen, al betwij
fel ik dat’, zegt Van den Broecke.

Oorlogsherdenking

Ook in het anders zo strikte
programma van de randanimatie
valt eenwijziging te bespeuren.
Er is dit jaar namelijk ook ruim
te voor een oorlogsherdenking.
OmdeEersteWereldoorlog te
herdenken, zakt de vzwTraditie
Artillerie Vereniging naarWare
gem af. In hetmidden van de

Hippodroombrengen zemet
spectaculaire kanonnen en artil
leriegeschut een traditioneel
eerbetoon aan de ontelbare ge
sneuvelden van deGroote Oor
log.

Los daarvan kan je op deHip
podroomook terecht voor de
traditionele randanimatie. Zo
raden de organisatoren ook dit
jaar iedereen aan om zijn of haar
mooiste hoed aan te trekken. De
damemet het origineelste of
mooiste exemplaarmaakt name
lijk kans op de veertiendeWilly
NaessensHat Trophy enwint
een reis ter waarde van 3.200
euro.
Frederic DeVos, presentator
van de jaarlijkse show in de vip
tent vanWillyNaessens is er al

vast klaar voor. ‘We pikkenmaar
liefst vijftig dames uit de duizen
den aanwezigen’, zegt DeVos. ‘Ik
interview hen dan alle vijftig en
stel hen voor aan een jury van
vakmensen en bekendeVlamin
gen. Hetwordt een vermoeiende
dag,maar het is wel altijd iets
omnaar uit te kijken. Ik ben be
nieuwdwelke ‘speciallekes’ ik
dit jaar zal zien passeren.’

INFO Waregem Koerse start vandaag
vanaf 14.30 uur op de Gaverbeek Hippo
droomwww.waregemkoerse.be

De Hippodroom is
vandaag de plek bij
uitstek voor 40.000
feestvierders, tijdens
Waregem Koerse. Vier
viptenten, 143
gokkantoren en ontel
baar veel medewer
kers zijn er alvast
klaar voor. Nieuw dit
jaar is dat de paarden
zonder oogkleppen
lopen tijdens de galo
prennen.

KAREN VERHULST

Racepaarden koersen voor
het eerst zonder oogkleppen

Waregem Koerse verwacht
ruim 40.000 feestvierders

,, JAN VAN DEN BROECKE

Galoprennen zonder
oogkleppen, het wordt
een experiment

Waregem beleeft vandaag weer dé hoogdag van het jaar. Foto: kds

Aan de Stadionvijvers kan je
vanavond om 22 uur terecht
voor het vuurwerk vanWare
gem Koerse. Het stadsbestuur
raadt iedereen aan om niet via
winkelcentrum Het Pand naar
de vijvers te gaan. Door de
werken op de Esplanade is het
niet mogelijk om door het laat
ste stuk van het Pand te wan
delen. Het zou voor heel wat
hinder zorgen mochten veel
mensen die weg gebruiken.
Het bestuur raadt iedereen
aan om via de Holstraat, Stor

mestraat of Zuiderlaan naar de
vijvers te trekken. De door
gang via Het Pand wordt afge
sloten om hinder te vermijden.
Het vuurwerk start om 22
uur, maar het eerste vuur
werkschot dat het spektakel
aankondigt, wordt al heel wat
vroeger gegeven. Op die ma
nier wil het stadsbestuur ver
mijden dat het publiek zich
moet haasten om tot aan de
Stadionvijvers te geraken. Ook
na het vuurwerk wordt Het
Pand afgesloten. (kvo)

Hinder verwacht aan
Het Pand tijdens vuurwerk

19

Stor
mes
traa
t Holstraat

Zu
ide
rla
an

Markt

PARK BARON
CASIER

1

HIPPODROOM

Foto: nb

Waregem

Koerse
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