WERELDKAMPIOENSCHAP LEERLING JOCKEYS EN LADY-RIDERS MET
ARABISCHE VOLBLOEDPAARDEN IN ABU DHABI
Op vrijdag 10 november 2017 vond in Abu Dhabi de prestigieuse finale van het
Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Horse Flat Racing Festival
plaats. België mag alleszins fier zijn, want met de deelname van twee Belgische
jockeys werd ons klein land goed vertegenwoordigd. Niemand minder dan
Loïd BEKAERT en Alice BERTIAUX verdedigden er de Belgische kleuren op de
toonaangevende renbaan van de Abu Dhabi Equestrian Club.
KWALIFICATIE WERELDKAMPIOENSCHAP
Hun deelname aan het wereldkampioenschap
hebben de leerlingjockey en de lady-rider
te danken aan hun overwinning tijdens de
kwalificatiereeksen. Loïd BEKAERT, de 16-jarige
leerlingjockey uit Oost-Vlaanderen wist zich
met het vierjarig Arabish volbloedpaard LE
JASON dankzij een overwinning in Hoppegarten
(Berlijn) te verzekeren van een plaats in de
finale van het HH Sheikha Fatima Bint Mubarak
Apprentice World Championship in Abu Dhabi.
De 34-jarige Alice BERTIAUX heeft haar
deelname te danken aan haar overwinning
in Toulouse met de zesjarige SHA’HIR. In
april 2017 werd de HH Sheikha Fatima Ladies
Championship haar 16de overwinning. Een
overwinning die de cavalière niet alleen
toeschrijft aan haar paard, maar ook aan de
instructies van haar trainer die ervoor zorgden
dat ze als eerste over de meet kwam en dit in een
nogal, volgens de cavalière, indrukwekkende
ren. SHA’HIR was duidelijk de grote favoriet
van de koers, maar voor Alice zorgde dit allicht
voor extra druk: “SHA’HIR is duidelijk de
favoriet op een 1.600m, maar vandaag gaat
het om een 2.100m en dit verschil is niet te
onderschatten. Gelukkig kon de trainer mij de
juiste instructies geven om het paard in ideale
conditie naar de eindmeet te brengen. Ook de
jockey die hem gewoonlijk rijdt, was aanwezig
en heel behulpzaam.” De concurrentie was er
bikkelhard, want ja… wie wilt er nu eenmaal
niet in Abu Dhabi deelnemen aan de finale?
DE FINALES : BELGISCHE PRESTATIES IN
EEN NOTENDOP
Om 17uur wordt het startschot gegeven op
de prestigieuse renbaan van de Abu Dhabi
Equestrian Club. Iedereen houdt zijn adem
in want vanavond worden er niet één maar
twee wereldkampioenschappen gereden waar
onze Belgische jockeys aan deelnemen.

Loïd BEKAERT neemt het met de vijfjarige
hengst AF AL JAHED op tegen zijn tegenstanders
in de Sheikha Fatima Bint Mubarak Apprentice
Jockeys Championship. Volgens de prognoses
zou het paard van de Al Nabouda Stal op een 4de
plaats kans maken, maar uiteindelijk moest de
beloftevolle leerlingjockey zich tevredenstellen
met een eervolle 5de plaats. Eervol, want met
startingbox nummer twaalf moest hij aan de
buitenzijde vertrekken, maar desondanks
kende hij een goeie start. Op de laatste 200m
bleef de nodige versnelling echter uit waardoor
hij zijn positie in de kopgroep moest opgeven.
De HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies
World Championship waar de Belgische Alice
BERTIAUX met de zesjarige RB INFERNO aan
deelnam, bezorgde het Belgisch team een
eerste en indrukwekkende overwinning in Abu
Dhabi. Onder de kleuren van Sheikh Khalifa
Bin Zayed Al Nahyan, niemand mider dan de
president van de Verenigde Arabische Emiraten,
bemachtigde Alice BERTIAUX de eerste plaats
waarmee ze zich tot wereldkampioene kroonde.
Een fotofinish was deze keer overbodig,
want met een halve lengte voorsprong en
vol enthousiasme kwam Alice energiek en
uitbundig als eerste over de meet. Vóór de ren
had Alice haar twijfels over haar winstkansen,
maar toch bleef ze in haar paard geloven.

DE KOERS VANUIT DE BELEVING VAN Alice
BERTIAUX

Een paar dagen na haar overwinning, blikt de
cavalière terug op het verloop van de ren: “Het
duurde even vooraleer ik tot het besef kwam
dat ik in feite wereldkampioene was geworden.
Ik denk dat ik het nu nog altijd niet besef”,
vertrouwt de cavalière ons toe. “De dag zelf
kreeg ik van de trainer, Eric Lemartinel, te
horen dat het paard goede prestaties levert op
1.400m, maar dat 1.600m waarschijnlijk het
einde van de wereld ging worden voor hem.
Hij verzekerde mij dat ik vanbij de start met de
kopgroep zou weg zijn, maar in feite vertrokken
mijn tegenstanders zodanig snel dat ik me pas
op de 5de plaats bevond. Dit was dus minder als
verwacht, maar de koers startte zodanig rap dat
ik van het paard niets extra kon verwachten.”
Wetend dat RB INFERNO moeite zou hebben om
de 1.600m te halen, koos Alice BERTIAUX ervoor
om de laatste rechte lijn af te wachten: “Op
200 meter van de finish ben ik er echt honderd
percent voor gegaan. Ik heb alles gegeven en ik
kon echt op mijn paard rekenen. Hij reageerde
uitzonderlijk goed, het leek wel alsof hij opsteeg
gelijk een vlieger. De laatste 200m waren echt
fenomenaal! Deze ren zal definitief één van mijn
mooiste overwinningen blijven in mijn carrière
als amateur rijdster”, vertrouwt ze ons toe.
HEEL VEREERD OM BELGIË TE
VERTEGENWOORDIGEN
Zowel Alice als Loïd hebben zich, op een plek als
Abu Dhabi, schitterend kunnen onderscheiden.
“Het is een unieke belevenis en een eer om België
te mogen vertegenwoordigen hier in Abu Dhabi
waar de grootste Arabische volbloeden aanwezig
zijn”, beweren de twee deelnemende jockeys.

Ook na haar overwinning stuurde Alice BERTIAUX
aan de microfoon van Derek Thompson,
presentator voor YassTv en BBC, een warme
boodschap de wereld in: “Ik besef nog niet dat
ik wereldkampioene ben, maar ik ben heel fier
dat ik mijn land kon vertegenwoordigen in deze
ren en ik wens daar ook de juiste mensen voor
te bedanken.” In de eerste plaats wenst de
Belgische jockey de trainer van RB INFERNO,
Eric Lemartinel, van harte te bedanken: “Het
was voor mij een eer om met dit paard aan het
kampioenschap te mogen deelnemen. Een dag
voor de meeting heeft de trainer ons voorgesteld
om te gaan uitrijden in de duinen. Dit was een
unieke belevenis want naast de training kregen
we ook een rondleiding waar we meer uitleg
kregen over de werking en installaties van hun
stallen. Zo komt hun hooi uit Kentucky, wat toch
wel een eind vliegen is. Daarbovenop wordt het
dagelijks met stoom behandeld zodat het beter
verteerdbaar is. Je bent er echt wel even onder
de indruk. De paarden gaan er ook bijna dagelijks
zwemmen”, vertrouwt Alice ons lachend toe.

HOOGSTAAND SPORTEVENEMENT
Niet alleen hun trainer, maar ook de sterke
vrouw achter de organisatie van Sheikh
Mansoor Festival wensen de deelnemers te
bedanken. Mevrouw Lara Sawaya, Executive
Director van het festival en chairwwoman van
de International Federation of Horse Racing
Academies, zette ook dit jaar een hoogstaand
evenement op poten. Zowel de organisatie zelf,
als de verwelkoming en begeleiding van de
jockeys was ook dit jaar van hoog niveau. “Als
jockey zijn we zeer tevreden over de rennen in
Abu Dhabi. De organisatie zit voor ons heel goed
in elkaar omdat we heel goed begeleid worden.
Het grootste verschil met de rennen in België
is niet zozeer de organisatie zelf, maar het feit
dat we met nieuwe of minder bekende jockeys

rijden, waardoor we hun tactiek niet kennen. In
België kennen de jockeys elkaar beter, maar hier
kun je elkaar moeilijker inschatten. Vanbij het
begin moet je echt 100% mee zijn in de koers of
je maakt geen kans”, leggen de deelnemers uit.

VOORUITZICHTEN NAAR VOLGEND JAAR
TOE
Alice Bertiaux, leerkracht secundair onderwijs,
blijft niet stilstaan bij haar overwinning. Vooraleer
ze zich over haar toekomstperspectieven uit,
wenst ze eerst meneer De Bruyne, directeur
van de Belgische Federatie voor PaardenrennenGalop, te bedanken voor de kans die hij aan de
jockeys geeft om aan de kwalificatiereeksen deel
te nemen. “Ik hoop dat ik volgend jaar net als
de andere jockeys opnieuw mijn kans krijg om
deel te nemen aan de kwalificatiereeksen voor
de finale in Abu Dhabi. Maar vooraleer er sprake
is van finale moet die ren dan ook gewonnen
worden en dit is verre van evident. Deelnemen
aan de finale in Abu Dhabi is voor velen onder
ons een droom die moeilijk waar te maken is,
maar ik ben van plan om er ook dit jaar 100%
voor te gaan”, vertelt de 34jarige Alice Bertiaux.
Last but not least gaat een speciale dank van
de Belgische Federatie voor Paardenrennen –
Galop en van beide jockeys uit naar Mevr Nelly
Philippot, voorzitster van de Arabian Horse
Racing Club of Belgium en zeer gewaardeerd in
het Midden-Oosten , om ons land op de kaart te
zetten in de Arabische Volbloed renwereld.

