SANNE DE CEULAER WINT DE HH SHEIKHA FATIMA BINT MUBARAK APPRENTICE RACE (IFHRA)
IN SEVILLA, SPANJE.
Hoogdag voor Sanne De Ceulaer

Overwinning Sanne De Ceulaer

Op zaterdag 5 mei nam de Belgische jockey Sanne
De Ceulaer deel aan de HH Sheikh Mansoor Bin
Zayed Al Nahyan Global Arabian Horse Flat Racing
Festival in Sevilla (Spanje).

“Dit is mijn eerste ren op een Arabisch volbloed
en het is voor mij echt ongeloofelijk dat ik die ren
gewonnen heb. Ik kijk uit naar de finale in Abu
Dhabi. Veel van mijn jockey-collega’s zijn er geweest,
dus ik zal hun raad vragen en me goed voorbereiden
op deze prestigieuze ren”, zei Sanne De Ceulaer.

Net voor de Hongaarse Huszar Korinna en de
Turkse Mahson Turan, respectievelijk 2de en 3de,
kroonde Sanne De Ceulaer zich deze week tot
grote winnaar met AL MAY’YOUB in de 1900m
ren waarmee ze haar plaats in de finale van het
wereldkampioenschap in Abu Dhabi verzekert.
Verloop van de ren
In de video kunt U de volledige ren van Sanne De
Ceulaer volgen. Ze loopt er met de blauwe toque,
vertrekkend vanuit startingbox nummer 2 .
Sanne De Ceulaer over haar impressie na de ren:
“Ik had eigenlijk geen vlotte start, maar ik was niet
nerveus en ik besloot om te wachten tot het mijn
moment was en toen was het onze beurt en ja… we
zijn er helemaal voor gegaan.”

Mevrouw Lara Sawaya, uitvoerend directeur van
HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global
Arabian Horse Flat Racing Festival, voorzitter van de
International Federation of Horse Racing Academies
(IFHRA) en voorzitter van Ladies & Apprentice
Racing Committees in de International Federation of
Arabian Horse Racing Authorities (IFAHR) feliciteert
Sanne De Ceulaer voor haar overwinning en
kwalificatie voor de finale in Abu Dhabi, maar blikt
ook terug op de prestaties van de Belgische jockeys
de voorbije jaren “Het is niet de eerste keer dat de
Belgen rennen met Arabische volbloeden winnen.
Ze hebben er heel goede jockeys, leerling-jockeys en
cavalières.”
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Voor meer informatie over het festival:
http://www.sheikhmansoorfestival.com/

