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KWALIFICATIEREEKS VAN HET HH SHEIKHA FATIMA BINT MUBARAK APPRENTICE  

WORLD CHAMPIONSHIP VOOR ARABISCHE VOLBLOEDPAARDEN 

 

Op 27 juli 2017 nam Loïd Bekaert, een 16-jarige leerlingjockey uit het Oost Vlaamse Oostrozebeke, in 

het Berlijnse Hoppegarten, deel aan een kwalificatiereeks van het HH Sheikha Fatima Bint Mubarak 

Apprentice World Championship voor Arabische Volbloedpaarden. 

 

Loïd Bekaert ontving slechts ruim een maand 

vergunning en hoewel er 

uit de hele wereld, zeven andere leerlingrijders aan 

de koers deelnamen, wist Loïd met de in Nederland 

door R. Zoetelief getrainde vierjarige Arabisch 

volbloedpaard LE JASON, de 1ste plaats te 

veroveren in een 2200m vlakke ren in een tijd van 

2:44.93. 

 

Mevrouw Lara Sawaya, directeur van Sheikh 

Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Horse 

Flat Racing Festival en van de International 

Federation of Horse Racing Academies, (IFHRA) 

vermelde op de sociale media : 

de jonge Belgische winnaar tussen een reeks sterke 

ervaren leerling jockeys. Met zijn overwinning 

bevestigt hij zijn reputatie van veelbelovende jockey, 

wat meteen ook de reden van zijn aanwezigheid was 

in de startboxen en dit ondanks zijn jonge leeftijd.  

 

 

  

 

 

 

LOÏD BEKAERT OVER ZIJN ERVARING TE 

HOPPEGARTEN 

Voor de 16-jarige Loïd Bekaert was zijn deelname 

aan de IFHRA volledig onverwacht. Toen hij als 

enige Belg door de directeur van de Belgische 

Federatie voor Paardenwedrennen-Galop, gevraagd 

werd om deel te nemen aan deze race was het toch 

even schrikken: ik even in 

shock, ik wist niet meteen wat me overkwam. Plots 

gebeurde het en moest ik voor de eerste keer alleen 

weg met de vlieger.  

 

 

OVERWINNING LOÏD BEKAERT TE HOPPEGARTEN  
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Ter plekke was het ook enorm druk. Druk en vooral 

nieuw, maar Mevrouw Sara Oliver heeft ons hierbij 

gelukkig goed begeleid.  

 

Ook het verloop van de koers nam voor Loïd een 

onverwachte wending: 

vertelde mij dat ik het paard meteen zou moeten 

wakker schudden, dat hij wel eens zijn luie kant durft 

te tonen, maar eigenlijk ging dat paard vanbij de start 

veel te snel. Toen ik het paard nummer 7 geloot 

kreeg, zocht ik meteen extra informatie op waardoor 

ik ook verwachtte dat het niet zo denderend zou 

lopen. Ikzelf schatte hooguit de 5de, maximum de 

3de plaats in, maar uiteindelijk was hij zodanig 

opgejaagd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet alleen zijn coach ter plekke, meneer Kai 

Schirmann, maar Loïd wenst ook mevrouw Lara 

Sawaya, directeur van het festival, te bedanken: 

Mevrouw Lara wil ik bedanken voor de organisatie 

van het event, maar vooral voor de kans die ze 

hiermee geeft aan jonge leerlingen om te tonen wat 

 

 

Door deze overwinning heeft Loïd zich een plaatsje 

weten te bemachtigen in de finale van het HH 

Sheikha Fatima Bint Mubarak Apprentice World 

Championship te Abu Dhabi in november dit jaar. 

 

 

 

 

 

 


