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Drie rennen voor Arabische Volbloedpaarden deze zomer op de Wellingtonrenbaan in Oostende ,
waaronder twee Groep III –rennen!
N. Philippot, Voorzitster AHRCB
Onze twee trouwe sponsors uit het Midden-Oosten, beide gevestigd in Abu Dhabi hebben ons de eer gedaan in 2016 opnieuw met AHRCB samen te werken.
Op 1 augustus, liet het « Abu Dhabi Sport Council » (het ministerie van sport van de Emiraten), hetwelk de
serie «President of the United Arab Emirates Cup» begeleid , ons toe deze prestigieuze ren opnieuw op
ons programma te zetten. In het verleden hebben wij meermaals deze ren op het kalender gehad, waardoor hij nu voor het eerst als Group III kon gelopen worden. Voor 4 jarigen en ouder over 1600m, bood
deze Cup een prijzenpot van 30.000 euro, waarvan de helft voor de winnaar !
De 23 inschrijvingen tonen duidelijk aan dat deze rennen beantwoorden aan een behoefte in de wereld van
de Arabische Volbloeds. De voorgaande edities van de President Cup, waarvan de eerste in 1995 plaatsvondt, verzamelden een zeer internationaal veld van paarden van zeer goede kwaliteit (hetgeen ze nadien
elders in Groep-I-rennen gingen bewijzen). Hierdoor konden wij de Belgische President Cup als Pattern
Race laten opnemen, een klassificatie welke het niveau van de rennen over gans de wereld structuur geeft,
net zoals voor de Engelse Volbloedrennen. Vanwege het internationaal karakter van de rennen in België
en de kwaliteit van de paarden door onze top-rennen aangetrokken, heeft deze ren snel de verschillende
stappen van het Pattern-plan doorlopen en is dit jaar een Groep III PA.

Zoveel enthousiasme deed vrezen voor de verplichting paarden te moeten uitloten, maar gelukkig konden ze bij aangifte allemaal net in de 14 beschikbare start-boxen! Voor de overvolle tribunes ( 9500 betalende toegangen) nam een veld van kwaliteits Arabische renpaarden
de start. Afkomstig uit
Frankrijk, Engeland, Holland , Qatar, de Emiraten en
België, gingen ze de meest
« klassieke » ren van ons kalender lopen. Vrij snel werd
de ren geleid door Al MAHDOD, zoon van Munjiz en
Mayada, één van de Qatari
paarden in Frankrijk getraind
door Mw. Elisabeth Bernard,
welke met veel moed en vakkennis (zoals bewezen door
de behaalde resultaten) het
trainingscentrum van haar
overleden echtgenoot JeanFrançois, met wie ze sinds
« altijd » samenwerkte, nu alleen verder zet. Haar tweede
pupil, AL NASHMI, zoon van
Majd Al Arab en Noreen en
bereden door Thomas Messina, en ook in eigendom
van Al Shaqab Racing, vervoegde zijn stalgenoot bij het
einde, maar werd nog duchtig aangevallen door een
derde: FAJR QARDABIYAH,
hetgeen een mooie eindfoto
opleverde van een hevige
strijd … AL MAHDOD, met
jockey Faleh Bughenaim
overwon met een kort hoofd
voor AL NASHMI, terwijl Fajr
Qardabiyah, van de Emiratieigenaar Abdoula Al Mansouri , slechts een neusje
na Al Nashmi eindigde ! ….
Wie weet, als hij zijn aanval
iets eerder had ingezet ??
Van vader Dormane uit Turkia, wordt hij in Nederland getraind door Karen van den Bos en werd
voor deze gelegenheid gereden door Glen Braem, meervoudige “Cravache d’Or” van België. Een
aantal lengtes verderop treft men MESSI (BE) en L’EAU DU TIGRE (FR) aan, die het beide beter
gaan doen tijdens één van de rennen van 15 Augustus.

Op 15 Augustus hebben wij inderdaad twee prestigieuze rennen op het programma, dank
zijn de uitzonderlijke steun die we krijgen van het HH Sh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Horses Flat Racing Festival, vertegenwoordigd door de zeer dynamische Directrice Lara Sawaya: de « Sheikha Fatima bint Mubarak Ladies World Championship (IFAHR) »
en de « Sh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Cup , Gr III PA ».
De eerste ren maakt deel uit van een reeks rennen voor amatrices (en twee of drie vrouwelijke jockeys per ren ), welke van over de ganse wereld worden uitgenodigd. De reeks bevat een twaalftal
rennen welke eveneens plaatsvinden verspreid over de wereld … Het oorspronkelijke idee was
de meisjes welke graag jockey willen worden in het Midden-Oosten, een kans te geven in het buitenland te rijden om ervaring op te doen.
Gezien de Wellington renbaan één van de zeldzame is, welke de mogelijkheid biedt om 1000m
in rechte lijn te lopen, vind ik het een unieke gelegenheid om de meisjes de kans te geven van de
snelheid te proeven, welke met die afstand gepaard gaat, zonder het risico, welke bochten aan die
snelheid met zich meebrengen, te trotseren! Aanvankelijk waren 17 paarden ingeschreven, een
aantal dat zich herleidde tot
13 “aangegeven” paarden
. Dit gaf aan de Belgiche
Jockey-Club de kans drie
extra Belgische amatrices
bij dit uniek gebeuren te betrekken... en dit samen met
de tien rijdsters uit landen
aangeduid door Lara, in
dit geval uit Denemarken,
Duitsland (beroepsjockey),
Engeland, Ierland, Italië,
Noorwegen, Oman en nog
twee beroeps-rijdsters uit
Polen en Spanje. Een avontuur inderdaad, want alle
meisjes die deelnemen aan
één of andere ren van de
reeks, worden uitgenodigd
om in Abu Dhabi de finales
van de drie reeksen bij te
wonen in november … terwijl elke winnares van één van de rennen, in de finale van haar reeks zal
meedingen naar de titel van Wereldkampioene. Er bestaat inderdaad ook nog een reeks (volgens
hetzelfde principe) voor leerling-jockeys welke zich dus bestemmen om beroeps-jockeys te worden !
Uiteindelijk is er ook in deze ren voldoende plaats in de startingboxen en het zijn 12 paarden die
starten, gezien een Engels paard uiteindelijk niet komt opdagen. Gelukkig had de lotentrekking
deze niet-starter toegewezen aan één van onze supplementaire Belgische rijdsters, zodat het niet
een meisje met een lange reis achter de rug, is, dat moet ontgoocheld worden ! … Spijtig voor
onze Lien, maar haar kans komt nog wel bij een volgende gelegenheid !
De start gaat snel (zoals het betaamt aan een 1000m-ren) en het peloton blijft mooi gesloten. Het
is maar vrij laat dat de ren zich opsplitst in twee compacte groepjes van vier, die zich vrijmaken
van de rest, met een paar lengtes tussen beide groepen… en verderop volgt de rest nu verspreid.
De strijd is hevig in de kopgroep en het is uiteindelijk de Belgische MESSI die het wint vòòr

L’EAU DU TIGRE (FR) van
vader Amer, met ¾ lengte voorsprong. L’EAU du TIGRE wordt
gevolgd op ¾ lengte door een
andere Franse deelnemer (vader
Mahabb, toebehorend aan Philippe Meunier en getraind door
Mej. Allard), nog op een neuslengte gevolgd door MACALLAN
(SE).
Een schitterende Belgische «
aanwezigheid », in deze kopgroep, enerzijds door het winnend paard MESSI, geboren en
getogen bij zijn huidige eigenaar
die hem ook sinds enkele maanden zelf traint, en anderzijds door onze twee Belgische amatrices:
Priscilla Peelman op het tweede paard voor eigenaar en traîner Jean-Pierre Totain, en Anne Engels, zeer aktief, in de renstallen voor Arabische paarden in België en welke voor de gelegenheid
het Zweedse paard MACELLAN reed voor trainer Bodil Blomqvist en vierde werd. Het is uiteraard
een fantastische overwinning voor de Belgische MESSI in de reeks HH Sh. Fatima Ladies World
Championship! Hij werd bereden door de Engelse uitverkoren en zeer ervaren amatrice Catherine Walton. Ze
rijdt in haar thuisland ook over hindernissen met goed
gevolg en reed hier ook verdiend naar de overwinning!
MESSI heeft als vader Dahess en is uit Jeanne d’Arc,
ook reeds door dezelfde fokkers gefokt met de hulp van
Dormane. Messi is eigendom van de familie Keersmaekers en wordt ook binnen de familie getraind. De ouders
Victor en Dorien waren reeds aktief als eigenaars en fokkers binnen de AHRCB vanaf het prille begin, meer dan
20 jaar geleden. Nu is het zoon Timo die de fakkel heeft
overgenomen en ook zelf traint! Interessant is op te merken dat deze Belgisch gefokte, maar met 75% « Frans
bloed», de volle broer is van Victor, die vorig jaar hier
dezelfde ren won onder … ook al een Engelse amazone:
Page Fuller!! De Engelse amazons doen goed werk met
de Belgische paarden! De Engelsen zijn ook zeer tevreden met de afloop van de ren, omdat deze overwinning
hun eerste amatrice voor deelname aan de finale in Abu
Dhabi nomineert!!
De Sheikh Zayed Cup Groep III PA-ren had uiteindelijk
minder deelnemers niettegenstaande een enorm groot aantal inschrijvingen bij aanvang… 23, precies hetzelfde aantal als voor de Gr III-ren van 1 Augustus. Echter talrijke paarden werden in de
loop van de dagen teruggetrokken of niet aangegeven, mogelijks afgeschrokken door de aanwezigheid op de starterslijst van de twee cracks getraind door Mme J-F Bernard, welke twee weken
geleden de gelijkaardige ren gedomineerd hadden?!

De prestatie van dit duo was opnieuw bijzonder. Een van beide Al,Shaqab Racing -paarden AL
MAHDOD (Munjiz x Mayada) nam
onmiddelijk de leiding en gaf een
hoog tempo aan de koers, terwijl de
andere, AL NASHMI in de staart van
de ren draalde. In de laatste bocht
echter geeft hij een enorme versnelling aan en komt de kop van de ren
vervoegen, waar zijn stalgenoot aan
de aanvallen van SHA’HIR (Amer x
Nashma) van HH Sh Mohammad Al
Thani (QA), niet weerstaan had. AL
NASHMI (QA) lukt er echter niet in
SHA’HIR te verslaan en moet zich op
één lengte met de tweede plaats tevreden stellen. Op de derde plaats, 5
lengtes verderop vinden we opnieuw
FAJR QARDABIYAH (FR) toebehorend aan de enige deelnemende Emirati eigenaar Abdoula
Al Mansoori. FAJR QARDABIYAH is van Dormane uit Turkia. SHA’HIR is geboren in Engeland,
maar wordt in Frankrijk getraind door François Rohaut en liep hier onder het zadel van de welbekende Franse jockey Michel Forest.
Drie bestreden en spannende rennen die eens te meer bewijzen dat de AHRCB-rennen voor
Arabischen paarden van hoog niveau zijn! Onze bijzondere dank gaat uit naar de sponsors
van deze rennen: de Abu Dhabi Sport Council enerzijds en het HH Sh Mansoor Global Arabian
Horses Flat Racing Festival anderzijds. De plannen voor augustus 2017 in Oostende zijn reeds
gesmeed!!

