
Kür Dressurgala Heroldsberg voor Langehanenberg 
Door Anne Boogman 26 juni 2016 9:46

(0) Pedigrees powered by 

HorseTelex

Gebruikersnaam

Wachtwoord

INLOGGEN

 Gegevens onthouden

Inloggen

DEZE WEEK IN DE PAARDENKRANT

* Michel Hendrix: ‘Mooiste zege van mijn 
carrière’
* Duitse overmacht op eerste EK voor U25
* Carry Huis in ‘t Veld terug met eigen 
fokproduct
* Isabel en Ipradin kroonprinsessen voor de 
fokkerij

LEES MEER |
(http://www.horses.nl/vakbladen/paardenkrant-

25-2016/) ABONNEER
(http://www.horses.nl/abonnement-de-

paardenkrant/)

ACTUEEL OPINIE INFO@ VERDIEPINGADVIEZEN FOTO/VIDEOBEDRIJVENGIDSABONNERENPAARDENKRANT

» » » Kür Dressurgala Heroldsberg voor Langehanenberg

Horses.nl onderwerpen 

Selecteer subcategorie 

Horses Bit Dressuur Horsetelex Adelinde Training Center 

Ruitersportwinkel vh Jaar Product vh Jaar VoerVergelijk 

Eisma Horsesmedia Inloggen Nieuwsbrief Contact Adverteren

Home (http://www.horses.nl)Nieuws (http://www.horses.nl/nieuws/)Sport (http://www.horses.nl/categorie/sport/)

Zoeken Inloggen

Horses.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over cookies. Sluiten



De beide voormalige Olympische amazones 
Langehanenberg en Schneider wisselden in 
de kür van plaats. Doro Schneider was in de 
Grand Prix nog te sterk voor het deelnemers 
veld op de imponerende Sandro Hit-zoon. 
Ze won met 75.10%, Helen 
Langehanenberg werd tweede met 73.50%. 
In de kür stelde Langehanenberg orde op 
zaken met de goed bewegende Damsey 
(v. Dressage Royal) en pakte de zege. Uta 

Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

(http://www.arnd.nl/search/search.php?

voorkeur=Ja)

De kür op muziek op het 
Dressurgala in het Duitse 
Heroldsberg was gisteravond net zo 
spannend als de landenwedstrijd op 
het CHIO in Rotterdam. Helen 
Langehanenberg wist op haar 
nieuwe troef Damsey
(http://www.horsetelex.nl/horses/pedigree/95382)
met 76.925% de wedstrijd te 
winnen met nog geen procent 
voorsprong op Dorothee Schneider 
en Ullrich Equine’s St. Emilion
(http://www.horsetelex.nl/horses/pedigree/689728).
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Focus Talentenplan op rijkunst?
Zowel na het Duits kampioenschap in Balve als 
na afloop van de Duitse successen op het EK 
U25 in Hagen stelde bondscoach Monica 
Theodorescu dat de aansprekende resultaten 
te danken zijn aan het Duitse 
opleidingssysteem. Heeft zij gelijk? En als dat 
zo is: moeten we het Rabo Talentenplan dan 
niet bijstellen en nog meer richten op de pure 
rijkunst? 
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Horses.nl zoekt enthousiaste 
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Ideaal voor HBO-studenten 
journalistiek/paardenhouderij 
of paardenliefhebbers met 
schrijfervaring. 
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Gräf werd derde op Dandelion
(http://www.horsetelex.nl/horses/pedigree/732963)
(v. De Niro) met 72.825%.

In de Grand Prix voor de Special ging de 
overwinning naar Hendrik Lochthowe in het 
zadel van de KWPN-hengst en in Westfalen 
goedgekeurde Boston
(http://www.horsetelex.nl/horses/pedigree/364777). 
De zoon van Johnson liep als enige boven 
de 70 procent, 70.36%.

Klik hier voor de uitslagen
(http://reitturniere-
live.de/2016/heroldsberg/).

Bron St.Georg (http://www.st-
georg.de/news/dressur/heroldsberg-
langehanenberg-dreht-den-spiess-um-
hendrik-lochthowe-gewinnt-den-grand-
prix/)/Paardenkrant-Horses.nl
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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 250 
woorden. Lees hier alle voorwaarden. 
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PAARDENGRAS VERSUS KOEIENGRAS

Veel paardenhouders zien hun paarden graag 
in de weide lopen. Wat ze niet altijd weten, is 
dat op veel van deze weiden koeiengras groeit: 
gras dat gezond is voor koeien, maar niet voor 
paarden. 
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