
Springwedstrijd
Hier onder vind je de startlijst voor zaterdag 15 juli. 

We hebben ons best gedaan om iedereen op een geschikte pony te zetten.

De kosten zijn €7,- en word op de dag zelf betaald.

Voor de groep aan gaan we parcours verkennen. 

Zorg dat je er op tijd bent zodat je genoeg tijd hebt om je parcours te onthouden.

Wij hebben er zin in! 

Groep A 10.00 verkennen

carice okken storm 10.15 Start A groep

elisa kappes storm

sven nuvestijn suus

lisanne eijmers paulien

evi lenters storm

groep b1 10.40 verkennen

thirza bouwland storm 10.55 Start B1 groep

esmee bijl storm

iris strang baloe

gino haverhoek bacardi 

klaske mijnheer baloe

marischa gresnight suus

jolein zomer paulien  

naomi thalen suus

florien epping winky

kirsten bijl suus

groep b2 11.50 verkennen

lupine voortman winky 12.05 Start B2 groep

demi verschoor suus

sophie arling bacardi

iyky nronian suus

carlijn visscher bacardi

iris zwiep suus

lotte bruins bacardi

amber prijs baloe

amber slomp paulien

sanne metselaar baloe

luna mulder storm

groep c1 12.55 verkennen

tessa vos tum tum 13.10 Start C1 groep

ella rieks storm



fabienne groen paulien

leon zwiers midnight

roos epping paulien

manon scholtens midnight

lindsy noordam paulien

loana agtersmit roosje

tamara vos bacardi

liv van staalduinen baloe

dominique boonen bacardi

kim hiddink baloe

elise vaartjes bacardi

feline boer baloe

merel de vries winky 

mischa pouwels annabel

ryan bork winky

anneloes zwaagstra annabel

anouk meems winky

tess tanger storm

groep c2 14.35 verkennen

silke rieks calimero 14.50 Start C2 groep

senta nije chelsie

renee benjamins rakker

meike kuik chelsie

aimee engels rakker

maila moorrees hayo

rosalin van rij rakker

noa van hofwegen hayo

vera bastiaanse rakker

danique van essen hayo

nora wolf calimero

naomi zwaan witje 

amber derks calimero

nancy vd staal witje 

carolien balt elmo

destiny kleine tum tum

julia benjamins elmo

jens kosse tum tum

eline vedders winky

emma de jonge tum tum

groep d1 16.25 verkennen

carlijn vos calimero 16.40 Start D1 groep

joyce timmermans sion

nikki gosink calimero

saskia drent sion

manon haverkamp midnight



dian otten sion

mart zantingh chelsie

esmee slot elmo

dewi bremer chelsie

jane hilberdink elmo

daphne prince hayo

miriam grasmeijer elmo

maaike ter haar witje

groep d2 17.30 verkennen

kelsey tijsen sion 17.45 Start D2 groep

sharon mersman midnight

lieke haverkort sion

lobke arkes midnight

marieke van dijk sion

anouk mersman annabel

leonie balt witje

louise koekoek chelsie

mirte krikken elmo

hannah wtenweerde witje

18.25 verkennen

eigen 18.40 Start Eigen pony's 

sanne reinholt chuck

chanella bremer toby

tessa hilberdink rambo

loes metting amigo   

fabienne koster glasgow



 


