DEFI DES 3 ANS
De “Défi des 3 ans” is een criterium dat openstaat voor alle driejarige paarden die voldoen aan de
algemene voorwaarden. Het criterium bestaat uit 4 rennen, waarvan de eerste ren op 1 mei gelopen
werd, gevolgd door 9 juni, 18 september en uiteindelijk 13 november.
De eerste twee rennen, die uit identieke condities bestaan, werden gelopen over een afstand van
1.500m terwijl de laatste twee rennen, met ook hier voor beiden identieke condities, gelopen
werden over een afstand van 2.100m. De vier rennen waren gedoteerd met een nominaal bedrag
van €3.500 voor elke ren.
Na afloop van het criterium en dus van de vier rennen, werden zowel de paarden als de trainers en
de jockeys opgenomen in een klassement. Voor elke ren werd een premie van €250 toegekend aan
de kweker van het eerste, in België gefokt paard, dat binnen de 7 eerste plaatsen eindigde. Dit jaar
genoot Reyniers Erik op 1 mei van deze premie.
Niet alleen de kweker, maar ook de eigenaar van het 1ste paard dat in België getraind werd sinds 1
februari 2017 én bij de 7 eerste plaatsen eindigde genoot op zijn beurt van een premie van €250 per
ren. Eén van de trotse eigenaars die dit jaar driemaal een bonus van €250 ontving was Thierry De
Vlaminck. Huber De Waele t ontving op zijn beurt een eenmalige premie van €250.
De eigenaar van het winnend paard krijgt een beker overhandigd en wordt beloond met een bonus
van €3.000. Dit jaar ging de geldsom naar Thierry De Vlaminck met het paard Tywin. Een speciale
attentie voor Wolters J.C.M. waarvan het paard Moreno in de laatste ren niet in de startingboxen
wou plaatsnemen.
Zoals hierboven vermeld, werden niet alleen de eigenaars, maar ook de jockeys en de trainers
beloond. Trainer Thierry De Vlaminck won een bonus van €1000 met een voorsprong van 32 punten
op Bert Delarivière. Bert Delarivière telt een totaal van 18 punten en Wolters C.J.M een totaal van 15
punten.
Een bonus van € 1.000 werd toegekend aan de jockey Stephen Hellyn met 9 punten voorsprong op
de ex aequo Toon Van Den Troost en Loïd Bekaert die het criterium met de meeste punten afsloten.

