
Startlijst Dressuurwedstrijd 
Zaterdag 14 Februari

Wij wensen iedereen een gezellige en sportieve dag toe!!

Groep A pony 09.30

vera bastiaanse rosa

lynn okken banjer

nova dekker rosa

jade schuitema banjer

ella rieks rosa

rosalin van rij banjer

renee benjamins rosa

mandy steenbergen fleur 

jonna schram prince

maila moorrees fleur

danique van essen fleur 

groep B pony 11.00

maaike bolks fleur

kyra brussee bacardi

chanella bremer baloe

naomi zwaan bacardi

tessa vos baloe

lieke wijenberg bacardi

ame annen paulien

wendy nijenhuis winky

lisanne smit paulien

djoshua wiegman banjer

groep c1 pony 12.10

joyce timmermans banjer

roos broekman bacardi

daphne prins winky

jane hilberdink bacardi

carijn vos baloe

eva abbink bacardi

fleur evers baloe

manon haverkamp bingo

ires hartman baloe

demy van de zwan bingo

amber derks tumtum

lola veening prince

angela kriekjes tum tum

joan fik paco

Hieronder ziet u de startlijst voor de dressuurwedstrijd. We hebben zoveel als mogelijk geprobeerd 
iedereen naar zijn zin in te delen. Als dit niet is gelukt hebben we gekeken wat een goede 
vervanger is. We willen iedereen vragen een half uur voordat je aan de beurt bent aanwezig te zijn. 
De kosten zijn 7 euro per proef. Naddat je groep klaar is word de volgende groep opgestart, 
daarna worden alle punten nageteld en zal de prijsuitreiking plaats vinden.



groep c2 pony 14.05

michelle beekelaar prince

saskia drent paulien

mieke bonkestoter prince

dian otten paulien

alysha schonewille prince

lynn van duren paulien

louise koekoek chelsie

maaike ter haar paulien

roos van den berg chelsie

nikki gosink storm

groep d1 pony 15.15

chanell kleine storm

lisanne lankrijer chelsie

kelsey thijsen banjer

anouk weggemans chelsie

lotte hut tum tum

anouk mersman winky

lieke haverkort tumtum 

mirte krikken baloe

esmee boertien bingo

femke kruidhof hayo

chanon bouwhuis gribi

Groep d2 pony 16.35

tirza krikken hayo

leonie balt gribi

ashley giethoorn hayo

lieke brummelenbos gribi

lobke arkes paco

laura mittendrof chelsie

Groep d3 pony 17.35

christel otten scarlet

daisy kosse gribi

linda zwiep scarlet

grietje vos gribi

yvette slot scarlet

aymee kijk in de vegte hayo

loes metting bonaire

Eigen Pony 18.25

ruth ijmker zoe d1

dominique de heij marco d2

sharon mersman maico d2

gera ijmker zoe d3

samantha hagedoorn lisa d3

iris pekel mr spot L1

lisanne ekkel ekiana L1


