
Spring wedstrijd 
14 april 2018

Zaterdag 14 april is de springwedstrijd. Voor dat de groep begint gaan we

gezamenlijk het parcours verkennen. 

Zorg dat je op tijd aanwezig bent, minimaal 15 min voor aanvang parcours verkennen

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

Ook kan je zaterdag vanaf 10.00 opgeven voor het dagkamp, ponykamp en instructiekamp

Wij hebben er zin in! Tot zaterdag 

groep A Pony 10.30 Parcours verkennen

Juno kragten paulien 10.45 Start A groep

saar van staal paulien

suze wessels storm

groep b Pony 11.00 Parcours verkennen

lynn kemna storm 11.15 Start B groep

emma ballast storm

iris kroezen bacardi

tess stroetengtarzan

lisanne eimersbacardi

heleen benjamtarzan

laura stoter bacardi

carice okken tarzan

maureen klok suus

esmee bijl winky

julian logtenbemidnight

elisa kappes roosje

thirza bouwlanstorm

groep c1 Pony 12.35 Parcours verkennen

luna mulder storm 12.50 Start C1 groep

loana agtersmiroosje

lupine voortmawinky

amber lunenbotarzan

iris de weerd winky

annieke bakketarzan

naomi thalen baloe

iris strang tarzan

klaske mijnheebaloe

lotte bruins tarzan

sanne metselabaloe

liz van den bertarzan

florien epping baloe

tess beekelaarbacardi

yfke boer baloe

kirsten bijl bacardi

jolein zomer baloe

eline wetering chelsie

iris westerlaancoco

lizz coeling chelsie

quinty tijsen coco

marischa gresnsuus



groep c2 Pony 14.20 Parcours verkennen

anouk meems suus 14.35 Start C2 groep

senta njie chelsie

lynn dijk suus

manon scholtechelsie

liv van staaldusuus

Roos epping chelsie

jens kosse suus

julia benjaminschelsie

tamara vos hayo

amber prijs calimero

noa van hofwehayo

cianna van slocalimero

danique van ehayo

carlijn visschercalimero

destiny kleine winky

amber derks calimero

emma de jongwinky

ryan diphoorn calimero

monique wilterwitje

leon zwiers midnight

carolien balt witje

dominique boobacardi

shanen de ruitwitje

nova hofman coco

yara zoer baloe

groep d1 Pony 16.15 Parcours verkennen

kiara hullemanhayo 16.30 Start D1 groep

dewi bremer midnight

manon haverkhayo

nikki gosink midnight

nora wolf calimero

meike kuik chelsie

vera bastiaanscalimero

rosalin van rij winky

lara visser stella

saskia drent sion

lois van de berstella

anne borgmanhayo

naomi zwaan stella

jane hilberdinkhayo



groep d2/d3 Pony 17.30 Parcours verkennen

sharon mersmluna 55/60 17.45 Start D2/3 groep

margriet wiebi bonaire 60/65

caroline pol witje 60/65

klaasje koster angelo 60/65

lieke haverkortstella 65/70

dian otten sion 65/70

hannah wtenwbonaire 65/70

lobke arkes midnight 65/70

joyce timmermsion 65/70

louise koekoekwitje 65/70

grietje vos stella 65/70

kelsey thijsen midnight 65/70

carlijn vos sion 65/70

daisy kosse stella 65/70

maaike ter haamidnight 65/70

mart zantingh sion 65/70

mirte krikken elmo 65/70

fabienne kosteglasgow 100/110


