
 

Hoe krijg je de drafsport in Italië weer op de rails? Een vraag die al jaren hardop wordt gesteld maar 

een constructieve oplossing is er nog altijd niet. Het blijft aanrommelen in het land waar wordt gefokt met de beste bloedlijnen die er te 
verkrijgen zijn, maar voor hoelang nog? In 2014 lag het aantal geregistreerde veulens rond de 1600. Verwacht wordt dat dit in 2015 rond de 
1650 zal liggen maar in een land waar het enkele jaren nog ruim boven de 5000 lag is dit natuurlijk dramatisch.  

Ook het prijzengeld staat onder druk. Vanuit de overheid wordt jaarlijks een bedrag, een percentage van de wedomzet, beschikbaar gesteld 
waarmee de sport het moet doen. Als banen in het verleden tekorten hadden werd simpelweg om meer geld gevraagd en de overheid zuiverde 
de tekorten zonder enige controle aan. Er zijn miljoenen verdwenen en dan niet ten gunste van de deelnemers. Het vertrouwen van de 
overheid is dus geschonden door de sector zelf. Sinds de economische crisis stelt de overheid zich bovendien harder op. Premier Mario Monti 
wilde economische hervormingen doorvoeren, maar werd daarin niet gesteund.  

Zijn opvolgers Enrico Letta en Matteo Renzi slaagden er tot dusver ook niet in. Wat ze wel gemeen hebben is dat zij de onophoudelijke 
geldkraan hebben afgesloten. In 2015 kreeg de sport vanuit de overheid 97.5 miljoen en voor 2016 is 89.5 miljoen beschikbaar. Daarmee moet 
men het doen. “De aankondiging dat het prijzengeld van de Groep II koersen ook wordt verlaagd van € 45.000,00 naar ca € 19.000,00 draagt 
ook niet bij aan de stimulering van de fokkerij”, laat Edwin Lagas weten. “Het is pijnlijk om te zien maar het brokkelt langzaam af. Wij bieden als 
sport op dit moment te weinig spektakel. De sfeer is weg en mensen hebben dan minder de behoefte om naar de koers te gaan. Zelf denk ik 
dat PMU een kans zou zijn. Een professionele organisatie die weet hoe je de sport moet vermarkten. De overheid wil de controle echter niet 
loslaten. Het is jammer om te zien dat ook Lega Ippica eigenlijk een oppositiepartij is geworden”, zegt hij over de organisatie die nauwe banden 
heeft met de overheid. 

Lega Ippica is verdeeld in de vier sectoren banen, fokkerij, deelnemers en totalisator. Het voornaamste doel was om gezamenlijk en in goed 
overleg te werken aan de toekomst. Helaas is van samenwerken nog weinig terecht gekomen. Er zijn teveel verschillende stromingen waarin 
met name het eigen belang voorop staat. Bovendien kan het spelend publiek ook snel geld verdienen met het plaatsen van weddenschappen 
op andere kansspelen. Die spelers ben je kwijt en probeer ze maar eens terug te krijgen. Dat is niet zo eenvoudig. Bovendien kun je je afvragen 
of een PMU überhaupt actief wil zijn in Italië. Italianen zijn misschien goklustig maar als wedorganisator wil je ook werken met betrouwbare 
partijen.  

Collega Ettore Barbetta van Trotto&Turf is gematigd in zijn commentaar. “Binnen de overheid wordt gewerkt aan hervormingen van de sport 
maar hoe het eruit gaat zien is vooralsnog nog niet duidelijk. In juni verloopt de wedvergunning dus wellicht valt er dan eindelijk positief 
nieuws te melden. PMU zou een oplossing kunnen zijn, maar ik weet niet hoe het ministerie van Financiën daar tegenover staat. Over de 
kwaliteit van onze fokproducten hebben we niets te klagen. Die doen het overal  in Europa erg goed.”  



 

Dat blijkt ook uit de cijfers die te vinden zijn op www.gaet.it. Er werd door Italiaanse dravers al ruim 1.2 miljoen opgereden in het buitenland en 
dan met name in Frankrijk (€ 1.000.790,00), Zweden ( € 195.123,52) en Nederland (€ 33.600,00). De fokkers lopen dus aardig wat fokpremie 
mis.  

In het hierna volgende stuk worden enkele prestaties uitgelicht, te beginnen met de oudere paarden.  

De best presterende Italianen worden getraind in het buitenland. Robert Bi (v. Toss Out udv Self Possessed) en oudere broer Oasis Bi (v. Toss 

Out udv Self Possessed) zorgen voor goede reclame voor Scuderia Biasuzzi. We beginnen met Robert Bi van Paul Hagoort die de carrière van de 

hengst zorgvuldig uitstippelt. Geweldige successen werden behaald en ook vorig jaar viel Robert Bi op. Na een geslaagd seizoensdebuut op 

Victoria Park waar de Spring Cup in 1.15,2 over 2600 meter winnend werd aangesloten was de Prix de l’Atlantique de eerste serieuze test. 

Movin On won met Franck Nivard en Robert Bi finishte met veel reserves achter de hand als vierde op de baan van Enghien.  

Winnen lukte vervolgens weer in de Copenhagen Cup. En hoe! De 2011 meter werd in een wereldrecordtijd gelopen van 1.10,0. Robert Bi 

kreeg in de door Maven hardgemaakte koers in Voltigeur de Myrt een mooie rug maar moest in de laatste vijfhonderd meter vol aan de bak om 

de gevluchte Maven te achterhalen. Daarin slaagde de hengst glansrijk. Ook in de Prix de Washington was Robert Bi oppermachtig waarin hij de 

gehele koers domineerde. Robin Bakker keek in de laatste rechte lijn vol overtuiging naar de concurrentie die geen schijn van kans had. Dit 

optreden bezorgde hem een favorietenstatus in het Europees Kampioenschap op Jägersro. Hij veegde de vloer aan met zijn Europese 

leeftijdsgenoten die hij in 1.11,5 over 2140 meter op grote achterstand zette.  

Het zou zijn laatste overwinning van dat jaar zijn want de hengst werd ziek, heel erg ziek. De hengst vocht voor zijn leven en zou enkele 

maanden later in de Grote Prijs der Giganten een puik heroptreden lopen waarna het winterseizoen van Vincennes werd opgezocht. Het 

leverde een derde plek op in de Prix Doynel de Saint-Quentin en een tweede plaats in de  Prix Tenor de Baune. Oasis Bi wordt getraind door de 

Zweed Stefan Pettersson. De hengst liet in 2014 met winst in de Prix Jean-Rene Gougeon al zien dat hij kwaliteiten had. Hij begon 2015 met 

drie overwinningen op rij. De Klosterskogen Gran Prix werd winnend afgesloten met Bjorn Goop; winnende tijd 1.13,0 over 2100 meter.  

Winnen lukte daarna niet meer, maar met tweede plaatsen in de Olympiatravet, Oslo Grand Prix, Kymi Grand Prix, derde plaatsen in de Hugo 

Åbergs Memorial en UET Masters finale en een vierde plaatst behaald in de Yonkers Trot kende hij een prachtig sportief én natuurlijk financieel 

seizoen. Ook Pascia' Lest (v. Varenne udv Diamond Way) deed het goed. De oud-Derbywinnaar die getraind wordt door Fabrice Souloy liep 
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diverse klasseringen en boekte op de baan van Toulouse zijn grootste zege in Grand Prix du Sud-Ouest. Hij bleef bij die gelegenheid voor  Roi du 

Lupin en El Mago Pellini; winnende tijd 1.13,6 over 2150 meter. Zijn winsom nadert inmiddels e anderhalf miljoen euro.  

Princess Grif (v. Varenne udv Viking Kronos) is ook onder hoede van Fabrice Souloy. De merrie kende een prima seizoen en won een drietal 

koersen. Haar bestbetaalde overwinningen werd behaald in België waar zij met Roberto Andreghetti de Grand Prix de Wallonië won. Haar 

seizoensverdienste was ruim twee ton. Nephenta Lux (v. Pine Chip udv Mr Vic) was met Alessandro Gocciadoro op dreef. Ook zij verdiende 

ruim twee ton en behaalde in Rome haar grootste zege, de Gran Premio Gaetano Turilli.  

Mack Grace SM (v. Cc’s Chuckie T udv Armbro Goal) was enkele jaren de beste sprinter van Italië. Vorig seizoen kwam hij slechts viermaal in 

actie. Desondanks verdiende hij een ton aan prijzengeld. Een tweede plaats achter Vincennes in de Gran Premio della Lotteria was zijn 

bestbetaalde rit. Moses Rob (v. Ganymede udv Friendly Face) viel op met winst in de Gran Premio delle Nazioni; 1.13,2 over 2250 meter op de 

nieuwe piste van Milaan. Tenslotte nog Ringostarr Treb (v. Classic Photo udv Supergill) die met Wilhelm Paal de Sweden Cup won. Daarna liep 

hij nog enkele keren maar viel hij minder op.  

 
 De tweejarigen  
 
De Nederlandse trainers hebben oog voor het prachtige gefokte materiaal wat er in Italië te verkrijgen is. Ook in 2015 wonnen de “Nederlandse 
Italianen” overal in Europa. Het kenmerkt het vakmanschap van ons trainersgilde en daar mag je als klein drafsportland trots op zijn. We 
beginnen met de tweejarigen waarbij Mago d’Amore als vaderpaard goed scoorde.  Bij de tweejarigen was Urlo dei Venti (v. Mago d'Amore 
udv Malabar Man) de meestverdienende tweejarige. De hengst won met Manuele Matteini drie koersen. Hij werd vierde in het Gran Criterium 
achter de ongenaakbare Demonia Roma die met Jos Verbeeck in 1.14,7 rondging. Het seizoen van Urlo dei Venti werd bekroond met een 
sterke overwinning in de Gran Premio Allevatori. Hij won vanuit het dodenspoor en bleef voor favoriet Universo d'Amore (v. Mago d'Amore 
udv Armbro Goal).  
De best presterende merrie was United Roc (v. Filipp Roc udv Princely Fellow). Zij zette zes van haar zeven starts om in een zege. Naast haar 
tweede plaats in het Gran Criterium was de overwinning in het Gran Premio Allevatori – Filly de meest lucratieve prestatie van het seizoen. In 
een nieuw record van 1.14,1 bleef zij in handen van Roberto Andreghetti voor Upupa Rl en Ultramar Bi.  
 
 



 

United Love (v. Conway Hall udv Pine Chip) mag natuurlijk niet ontbreken in dit overzicht. De door Hans Bot getrainde hengst haalde geweldig 
uit in het Zweedse Derbyweekend waar de finale van de Breeders Course, een met € 100.000,00 gedoteerde Groep II koers  voor tweejarigen, 
werd verreden.  Veel aanzien had de hengst niet want Upstream van Erik Adielsson vertrok als favoriet.  Bad Moon Rising nam de leiding terwijl 
United Love in het tweede spoor belande. Die kreeg na een halve ronde in de aanvallende Robinia Face met Lutfi Kolgjini een mooie 
gangmaker. Richting de laatste bocht zocht Erwin Bot brutaalweg het derde spoor op en viel de leidende Bad Moon Rising aan.  
Hij kreeg de pupil van Birger Jörgensen in de slotfase op de knieën. De winnende tijd was 1.15,5 en de overwinning werd met een halve ton 
beloond. Zijn start in het Gran Criterium liep door een startfout op niets uit. Na een ongeplaatste rit in de Prix Ourasi op Vincennes ging de 
hengst aan de kant. Mede dankzij de prestatie van United Love en nog een zestal nakomeling die meer dan tien mille verdiende was Conway 
Hall het meest succesvolle vaderpaard bij de tweejarigen, gevolgd door Varenne en Mago d’Amore.   
 
Urbanio (v. Adrian Chip udv Yankee Glide) won tweemaal met overtuiging. Na een snelle kwalificatie op Victoria Park in 1.16,6 werd er 
tweemaal op Duindigt gewonnen in respectievelijk Duindigt's Tweejarigen Stakes en de Royal Justina Tweejarigen Stakes; seizoenverdienste € 
9.050,00 en een record van 1.16,4. Hugo Langeweg jr liet in september Ursel Gio (v. Love You udv Yankee Glide) debuteren met een 
overwinning. De aan € 1,40 vertrokken merrie won in 1.17,9. Het zou haar enige start van het jaar zijn.  Het jongere broertje van Pascia’ Lest 
staat bij Paul Hagoort en heet Uni Lest (v. Varenne udv Diamond Way) De hengst heeft veel talent en toonde dat met 1.15,8 al in de 
kwalificatie.  
 
De driejarigen 
 
De verwachtingen waren hooggespannen, zo aan het begin van het driejarigenseizoen. Enkele Nederlandse trainers hadden talenten op stal 
staat zo ook Paul Hagoort die al mooie sportieve successen behaalde in Italië. In 2015 moesten Tuonoblu Rex (v. Cantab Hall udv Lindy Lane), 
Trillo Park (v. Varenne udv Balanced Image) en Tyrrell As (v. Daguet Rapide udv Viking Kronos) het voor hem gaan doen. Eerstgenoemde heeft 
een schitterend seizoen beleefd maar de kers op de taart zou ontbreken. Tuonoblu Rex won achtereenvolgens in Skive (Pay Dirts Mindelob), op 
Vincennes (Prix de Faulquemont), Enghien (Prix d'Hermonville) en in Jarlsberg (Ulf Thoresens Minnelop) waar hij over de middenafstand zijn 
record liep van 1.13,4.  
 
Hij kreeg terecht de favorietenrol toebedeeld voor de Italiaanse Derby ondanks dat er meer kanspaarden waren. De serie van de Italiaanse 
Derby werd spelenderwijs gewonnen en Paul Hagoort bereidde zijn pupil optimaal voor. Helaas liep het op niets uit. Want geen Tuonoblu Rex, 
Tobin Kronos of Timone EK betrad na afloop van de 88e Derby del Trotto het ereschavot maar Testimonial OK (v. Varenne udv Self Possessed) 
van trainer Holger Ehlert en rijder Enrico Bellei. Deze zoon van Varenne hield het hoofd er het beste bij over 2100 meter en won imponerend 



 

de Derby die een rommelige openingsfase kende. Tuonoblu Rex was met Robin Bakker hopeloos foutief en werd uitgeschakeld. In de eerste 
bocht was er een fout van Timone EK door een krap passerende Tango Negro die zelf schrok van een foutieve Tobin Kronos. Die behield de 
leiding maar wist de koers geen succesvol vervolg te geven. Testimonial OK deed dat wel. Hij volgde Tesoro Degli Dei als een schaduw en sloeg 
in de laatste rechte lijn vernietigend toe. Een goed betaalde zege die dik verdiend was; winnende tijd 1.12,8 over 2100 meter. 
 
Trillo Park won dit seizoen vier koersen met overtuiging. Hij miste de Italiaanse Derby en startte in de Troost Derby waarin hij als winnaar werd 
teruggesteld wegens hinderen. Tyrell As had twee mooie zeges in respectievelijk Denemarken en Zweden. Twain Bi (v. Toss Out udv Pine Chip) 
begon veelbelovend, had even een kleine terugslag maar won desondanks vier koersen. Toscanini Font (v. Conway Hall udv Lemon Dra) werd 
rustig gebracht. Hij won drie koersen en klopte in het Runnerz Duindigt Driejarigen Stakes Fat Tony, het grote talent van Hugo Langeweg jr. 
Tuxedo Bi (v. Love You udv Supergill), Trecciadoro Rex (v. Cantab Hall udv CR Track Master), Twitter Laser (v. Conway Hall udv Toss Out) en 
Touch of Wind Bi (v. Varenne udv Toss Out) wonnen allemaal één koers of meer voor trainer Jeroen Engwerda.  
 
Tuxedo Bi was vorig seizoen de snelste met een record van 1.13,1 gelopen in Jägersro en won ondermeer een serie van de Breeders Course op 
Victoria Park in 1.13,8. Tobin Kronos (v. Muscle Hill udv Sugarcane Hanover) en Tango Negro (v. Infinitif udv Lemon Dra) zijn gehuisvest in 
Zweden. Eerstgenoemde, getraind door Stefan Hultman, won zes koersen waaronder een serie van de Italiaanse Derby. Het leverde hem in de 
Derby uiteindelijk het vierde geld op. Tango Negro is met Jerry Riordan meegekomen toen de Amerikaan Italië verruilde voor Zweden. Een 
overwinning in de Breeders Course met Peter Ingves vanuit het dodenspoor was zijn bestbetaalde en meest indrukwekkende prestatie.  
 
Terugkerend naar de in Italië getrainde driejarigen; Testimonial OK werd door zijn Derbyzege de meest winnende driejarige van 2015 in Italië. 
Tesoro degli Dei (v. Igor Font udv Pine Chip), befaamd om zijn startsnelheid werd tweede in de Derby en maakte daardoor een flinke sprong 
qua winsom. De prestatiereeks van Timone EK (v. Mr Vic udv Lemon Dra) is in verhouding eigenlijk indrukwekkender. Tussen 2 januari 2015 en 
1 november 2015 won hij negen koersen waarvan twee Groep I én Groep II koersen. De Gran Premio Nazionale waarin ruim negentig mille 
klaar lag was zijn bestbetaalde zege. Hij sloot het seizoen af met een tweede plaats in de Gran Premio Orsi Mangelli  achter een ongenaakbare 
Charly du Noyer. Varenne was opnieuw leidend vaderpaard bij de driejarigen maar ook bij de oudere paarden en alle leeftijden. Na zijn 
indrukwekkende carrière ook een fenomeen in de fokkerij. Daar kan je gewoon niet omheen.            


