
Startlijst Dressuurwedstrijd

Zaterdag 27 Februari

Wij wensen iedereen een gezellige en sportieve dag toe!!

09.00 Groep A pony

kim hiddink storm

dominique boonen storm

sanne metselaar paco

tamara vos paco

tara van egten paulien

tess beekelaar rosa

feline boer paulien

Dominique fieten rosa

marjolein �jhuis paulien

tess tanger rosa

roxanne paulien

sophie arling rosa

fabienne wortman baloe

amber slomp rosa

reno van goor storm

10.45 Groep B pony

ella rieks storm

faye hilberdink storm

mignon withaar storm

liv van staalduinen bacardi

julia benjamins prince

lindsey noordam bacardi

meike bakker paulien

shenaya schonewille bacardi

ryan bork paulien

karlijn gensen bacardi

anouk meems baloe 

quinty �jssen prince

des�ny kleine baloe 

lara visser prince

senta njie winky

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. Na 
dat je groep klaar is word de volgende groep opgestart, daarna worden alle 
punten nageteld en zal de prijsuitreiking plaats vinden.



12.40 groep C1 pony

amy pullen bingo 

zoe roosendal missy

jus�n hagen bingo 

silke rieks missy

aimee engels bacardi

maila moorrees missy

rosalin van rij bacardi

marit vd graaf chelsie

danique van essen bacardi

tessa vos winky

mandy slot fleur

lo�e rooth prince

renee benjamins baloe

sanne reinholtd missy

iris pothof baloe

jens kosse missy

emma de jonge baloe

indy loheus missy

vera bas�aanse baloe 

eline vedders storm

15.15 Groep C2 pony

daphne prins hayo

kyra brussee prince

jane hilberdink hayo

djoshua wiegman prince

roos broekman hayo

amber derks tumtum

elkse vuursteen hayo

nikki gosink doortje

carlijn vos roosje

miriam grasmeijer winky

naomi zwaan bingo

mees joustra missy

anneloes de groot scarlet

saskia drent chelsie 

16.55 Groep D1 pony

anouk mersman doortje

dian o�en chelsie

esmee slot doortje

lisanne lankreijer scarlet

hannah wtenweerde gribi

elise kleinheerenbrink annabel

joelle olphen gribi

noor hamoen missy



17.50 Groep D2 pony

sharon mersman sion

sterre elzinga gribi

chanell kleine suus

lobke arkes hayo

leonie balt gribi

lieke haverkort winky

18.35 groep D3/e pony

yve�e slot scarlet

grietje vos gribi

daisy kosse bonaire 

brenda wierbos scarlet

19.05 Eigen pony

bente cappendijck

tessa hilberdink rambo

ruth ijmker zoe

susanne gasman sion

samantha hagedoorn willem

gera ijmker zoe

loes me�ng amigo

paulien bas�aanse elko


