
Wij wensen iedereen een gezellige en sportieve dag toe!! 

A groep pony 09.00 Start de A groep

faye hilberdink rosa

iris strang rosa

tess tanger storm

kim hiddink storm

roxanne dekker rosa

dominique boonen rosa

liv van staalduinen storm

fabienne wortman winky

shenaya schonewile rosa

leon zwiers paulien

merel de vries rosa

lara visser paulien

anouk meens rosa

quinty paulien

nina veldman rosa

B groep pony 10.50 Start de B groep

quinevere hauer bacardi

meike bakker baloe

sanne reinholt bacardi

eva strang baloe

danique van essen bacardi

ella rieks baloe

janita mol bacardi

jamors blijd winky

maila moorrees bacardi

silke rieks bingo

jade schuitema paulien

wendy nijenhuis calimero

mignon withaar storm

destiny kleine storm

vera basiaanse storm

sterre bakhuizen storm

C1 groep pony 12.25 Start de C1 groep

amy pullen paulien

iris pothof winky

cianne van slooten paulien

tessa vos winky

kyra brussee paulien

carlijn vos paco

chanella bremer baloe 

aimee engels bacardi

indy loohues baloe 

meike kuik bacardi

Dressuur wedstrijd 

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. Nadat je groep klaar is word de volgende 

groep opgestart, daarna worden alle punten nageteld en zal de prijsuitreiking plaats vinden. 



zoe van de most baloe 

lotte rooth bacardi

jens kosse baloe 

maurice kok paco

fleur evers storm

danique kist prince 

mandy slot hayo

lisanne smit prince

zoe roozendal missy

mart zantingh paco

lois van de berg bingo

emma de jonge baloe

C2 groep pony 14.40 Start de C2 groep

mees joustra paulien 

esmee slot bingo

joyce timmermans winky

saskia drent bingo

melanie van lenthe prince

roos broekman bingo

demi van goor prince

lola veening bingo

djoshua wiegman prince

daphne prince winky

nikki gosink hayo

angela kriekjes winky

jane hilberdink hayo

manon haverkamp annabel

lotte sangers hayo

D1 groep pony 16.20 Start de D1 groep

roos van de berg annabel

michelle beekelaar hayo

hannah wtenweerde gribi

noor hamoen missy

anouk mersman sion

mieke bonkestoter rascal

dian otten sion 

nanouk sanders bingo

D2 groep pony 17.15 Start de D2 groep

mirte krikken shadow

sharon mersman sion

lieke haverkort shadow

laura mittendorf sion 

susanne gasman flower

lobke arkes hayo

tirza krikken annabel

sterre elzinga gribi

D3 groep pony 18.15 Start de D3 groep

daisy kosse ekiana

jonna schram annabel

yvette slot ekiana

sylvia joustra annabel

magriet wiebing bonaire



eigen pony pony 18.50 Start de Eigen pony groep

chanell kleine little lady D2

kelsey tijssen jamaico D2

ruth ijmker zoe D2

fabienne koster glasgow D2

pauien bastiaanse elko D3

loes metting amigo D3

samantha hagedoorn athina D3

gera ijmker zoe D3

laura werink farlet M1


