
Dressuur wedstrijd 3 Juni
Hieronder vind je de lijst voor aanstaande zaterdag.
We hebben ons best gedaan om iedereen op een geschikte pony te ze�en
De kosten zijn €7,- en worden op de dag zelf betaald.

We hopen lekker buiten te rijden als het weer het toe laat.

Wij hebben er zin in! Tot zaterdag!

A groep pony 09.30 Buiten
Elisa Kappes storm
Thirza bouwland storm

Marischa gresnigt paulien
Esmee Bijl storm
Gino Haverhoek storm

B groep Pony 10.05 Buiten

Amber prijs roosje
Sophie Arling bacardi
merel de vries roosje
Tess Tanger bacardi

Iris zwiep roosje
iris de weerd bacardi

Roxanne dekker baloe
lo�e bruins bacardi
klaske mijnheer baloe
luna mulder bacardi

loana achtersmit paulien
kim benjamins suus 

tess beekelaar paulien
kirsten bijl suus 
Iris strang paulien
demi verschoor winky

florien epping paulien
mischa pouwels annabel
roos epping paulien

manon scholtens annabel



C1 groep pony 12.25 buiten C2 groep pony 12.25 binnen

Anneloes zwaagstra annabel amber derks calimero
ryan bork winky julia benjamins elmo
quinty �jssen annabel meike kuik hayo
liv van staalduinen baloe lo�e rooth elmo
tamara vos suus maila moorrees hayo
amber lunenborg baloe eva strang elmo
shenaya schonewille suus nora wolf annabel
Ella rieks Baloe emma de jonge winky
mandy slot calimero Lara visser annabel
Tessa vos roosje eline vedders winky
Tara van egten calimero nova hofman suus

Elise vaartjes storm renee benjamins winky
Dominique boonen storm vera bas�aanse tumtum

marit v/d graaf suus
aimee engels tumtum
nancy v/d staal witje

sanne reinholt midnight
jens kosse baloe

D1 Groep pony 14.40 buiten
elske vuursteen witje

jane hilberdink midnight
hellen bo�er witje

esmee slot midnight
danique kist witje
eline o�en midnight

daphne prins hayo
dian o�en elmo

noor hamoen hayo
carlijn vos calimero
roos broekman hayo

annelie moolhuizen coco

D2/3 Groep pony 16.10 Buiten

anouk mersman coco
mirte krikken elmo
�rza krikken coco
sharon mersman midnight
denice drenthen coco
lieke haverkort midnight
elise kleinheerenbrink coco
leonie balt bruno
Grietje vos coco

brenda wierbos bruno
louise koekoek calimero
daisy kosse ekiana d2/d3 L1

Eigen Pony's 17.30 Buiten
silke rieks julius
chanella bremer toby
gera ijmker zoe
loes me�ng amigo L1 proef 7


