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Organisatie WEG chaos
Enorme files voor de broodjeszaak, de wc, de
parkeerplaats. Ruiters die in één keer
gediskwalificeerd zijn en dan toch weer niet…
Dit is de WEG van de Franse slag. Is het
experiment om WK’s voor alle ruiterdisciplines
tegelijk te houden (behoudens de WEG in
Aken 2006) nu dan definitief mislukt? Moeten
we maar weer aparte WK’s gaan houden?
Horseball

Bijna 3000 toeschouwers zagen zondag in SaintLô de twee Franse teams de finales van de
demonstratiesport Horseball winnen. Bij de
dames boekten de Françaises een eenvoudige
overwinning op de Spaanse dames, maar bij het
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gemengde toernooi was er een verlenging nodig
Wereldruiterspelen 2008 naar Canada
op
de
Spanjaarden
naar
de
tweede
plek
te
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Charlotte Dujardin ferm aan kop FEI ranking

In de finale van het damestoernooi hadden de Franse

Medaille-record voor Nederland

dames veel balbezit, maar wisten dat niet direct om te
zetten in een hoge score. Bij de rust stonden ze slechts

Bloedende mond voorpaard Weber geen

met 2-0 voor op Spanje, maar na de spelhervatting wist

beletsel medaille

de thuisploeg meer te scoren en werd het uiteindelijk 70. In de strijd om de derde en vierde plaats was het Italië

Doron Kuipers grootverdiener in Zandhoven

die de Belgische dames naar de ondankbare vierde en
laatste plek verwees.
Enorm spannend was de finale van het toernooi voor de
gemengde teams. Ook hier moesten de Fransen het
opnemen tegen Spanje. Wisten ze eerder in het toernooi
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nog eenvoudig met 11-8 van Spanje te winnen, nu
moesten de Fransen alles uit de kast halen. Het
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thuisteam kwam moeizaam op gang en zag het 7-7
worden in de reguliere speeltijd. Aangemoedigd door
enthousiaste fans wist het Franse team binnen een
minuut de winnende en beslissende treffer te scoren en
Spanje werd opnieuw tweede. De Belgen wisten Italië te
verslaan en eindigde het toernooi op de derde plek.
Bron: Horses / Normandy2014
(http://www.normandy2014.com/news/911/francevictorious-in-saint-lo)
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REAGEER
Discussie zien we graag op Horses, maar wel met respect
voor elkaar. Wij vragen daarom om onder volledige
naam te reageren. Reacties zonder naamsvermelding
kunnen zonder opgave van reden worden verwijderd.
Om de toegankelijkheid en leesbaarheid van de
discussie te bevorderen geldt een maximale
reactielengte van 400 woorden. Lees hier alle
voorwaarden.
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