
Wij wensen iedereen een gezellige en sportieve dag toe!! 

Groep A pony 09.00
evi lenters storm 

jorinde tanke winky
heleen benjamins suus
eline weteringe midnight
tess stroetenga storm
feline zomer storm

Groep B pony 09.40
gino haverhoek roosje
lo�e bruins baloe
elisa kappes roosje

thirza bouwland baloe
klaske mijnheer roosje
luna mulder baloe
carice okken roosje

marischa gresnigt bacardi
lizz anninga winky
naomi thalen bacardi
lisanne eimers winky

iris zwiep bacardi
florien epping winky
esmee bijl bacardi
noa kosse chelsie
kirstel bijl midnight

liza vlot tumtum

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. 



Groep C1 pony 11.40

tamara vos chelsie 
iris de weerd tumtum
anneloes zwaagstra chelsie 
iris strang tumtum
tessa vos rakker
kim hiddink suus
loana achtersmit rakker
liv van staalduinen suus
amber prijs rakker
roos epping suus
shanen de ruiter annabel

monique wolters witje
quinty thijssen annabel
anouk meems bacardi
sanne metselaar roosje
tess beekelaar bacardi

tess tanger roosje 
yara zoer baloe
merel de vries winky

manon scholtens midnight
dominique boonen storm

amber lunenborg storm
ella rieks storm

Groep C2 pony 14.30
lo�e rooth chelsie
danique van essen hayo
eline vedders baloe

julia benjamins hayo
jens kosse baloe

noa van hofwegen hayo
amber derks calimero
eva strang elmo 

des�ny kleine winky
sarah prins elmo
lara visser witje
maila moorrees elmo
emma de jonge tumtum
nova hofman annabel

lynn dijk suus
carolien balt annabel 
ryan bork suus

meike kuik annabel 



Groep D1 pony 16.40

esmee slot midnight
joyce �mmermans sion
eline o�en midnight
carlijn vos calimero
mandy stegerman coco 
roos broekman calimero 
daphne prins coco
fleur evers calimero
indy schuurman elmo 
mart zan�ngh hayo
noor hamoen elmo

nikki gosink snowy

Groep D3 pony 18.10
yve�e slot bruno
daisy kosse bonaire
jonna schram annabel
elise kleinheerenbrink coco

Groep D2 pony 18.40

mirte krikken bambi
sharon mersman sion
lieke haverkort midnight
kelsey �jssen sion

anouk mersman coco
leonie balt chelsie
hannah wtenweerde bonaire

Naam Pony Groep 19.30
vera bas�aanse elko C2

silke rieks julius C2
chanella bremer toby D1
paulien bas�aanse elko D3
klaasje koster angelo D3/B
loes me�ng amigo L1


