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Het Franse
Horseball team
heeft tot nu toe
al haar
wedstrijden
gewonnen
tijdens de
Horseball competitie op de Wereldruiterspelen.
Met nog één competitieronde te gaan, laat de
thuisploeg zien dat dat zij heer en meester is in
deze WEG demonstratiesport.
Het hippisch centrum in Saint-Lô vormt het decor van
zowel een Horseball-toernooi voor dames als een
toernooi voor gemengde teams uit Frankrijk, Spanje,

INFO@

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?
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België en Italië.
In het gemengde toernooi versloegen de Fransen het
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team uit Spanje met 11-8 en de Belgen werden
gisteravond met 13-2 verslagen. Het Belgische team

Wereldruiterspelen 2008 naar Canada
verloor
eerder
ook
al
van
Italië
met
8-5
en
staat
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Charlotte Dujardin ferm aan kop FEI ranking

De Franse dames waren met 9-3 te sterk

Medaille-record voor Nederland

voor de Spaanse ploeg en ook de Italiaanse vrouwen
werden met 8-2 verslagen. Het Belgische team speelde

Bloedende mond voorpaard Weber geen

op de eerste avond met 7-7 gelijk tegen Italië, maar

beletsel medaille

verloor gisteravond ruimschoots van het Spaanse

Doron Kuipers grootverdiener in Zandhoven

damesteam.
Vanavond zijn de laatste competitierondes en zal
duidelijk worden wie de tegenstanders van Frankrijk
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zullen worden in de finales van zondag.

Zoek in de bedrijvengids

Klik hier voor alle WEG Horseball uitslagen
(http://www.normandy2014.com/2014-games/thedisciplines/10/horse-ball).

MELD JE NU GRATIS AAN
VOOR ONZE NIEUWSBRIEF.
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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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