SUCCESVOLLE PRESTATIES VAN ALICE BERTIAUX IN CAPANNELLE (ITALIË) EN
IN FRAUENFELD (ZWITSERLAND)

De Belgische cavalière Alice Bertiaux zette deze
zondag 20 mei 2018 een heel mooie prestatie
neer in Capannelle, in de Italiaanse reeks van het
wereldkampioenschap Longines Fegentri van de
Cavalières. Met het paard CIRCUS RING (Fastnet
Rock), bleef Alice op kop tot op 300m van de finish,
maar toen de Zweedse cavalière Jessica Vadst met
BONITA DE MAS (Lord Shanakill) verscheen begon de
strijd voor de overwinning tussen de cavalières.
Beide
cavalières bezorgden het publiek een
spannende finish, maar toch won CIRCUS RING
met een kleine neuslengte voorsprong. De laatste
overwinning van CIRCUS RING is geleden van maart
2017 toen hij een handicapren won in Dundalk onder
Joseph O’Brien.
Jour de Galop
Na haar zege in Italië, bezorgde de belgische cavalière
Alice Bertiaux België ook een mooie 2de plaats
met GOLDEN STREET in Frauenfeld (Zwitserland).
Ingehaald door de Zwitserse cavalière Nicole
Schlatter en het paard ARCHI PINK positioneert
Alice zich momenteel op de tweede plaats van het
Fegentri klassement, één punt achter de Zwitserse
Naomi Heller.

LONGINES FEGENTRI WERELDKAMPIOENSCHAP
CAVALIÈRES
De Fegentri, of Internationale Federatie van
Gentlemen-Riders en Cavalières, werd in 1955
opgericht door enkele amateur-jockeys. De
oprichters vertegenwoordigden Duitsland, Frankrijk,
Italië, Zweden en Zwitserland. Ondertussen telt de
Fegentri 25 lidstaten en is het voornaamste doel van
de vereniging om de rensport te promoten en de
organisatie van internationale volbloedrennen voor
amateurs verder uit te breiden.
De Fegentri organiseert op jaarbasis twee
wereldkampioenschappen, één voor cavalières en
één voor gentlemen-riders, die in zeventien landen in
Europa, Noord-Amerika, Azië en Afrika concurreren
op enkele van de meest prestigieuze renbanen ter
wereld. Uit elk land worden de beste amateurs
geselecteerd om aan dit wereldkampioenschap
deel te nemen. Naast hun passie voor de rensport,
hebben de amateurs een verschillende professionele
achtergrond en zijn ze voltijds betrokken bij hun
beroepsactiviteit.
FEGENTRI

