
Dressuur wedstrijd
26-mei

Dit is de startlijst voor de dressuur wedstrijd. We hebben ons best gedaan

om iedereen op een geschikte pony in te delen.

Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Wil je de pony nog mooi maken, moet je +/- 30 minuten 

voordat je aan de beurt bent aanwezig zijn.

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

Wij hebben er zin in! Tot zaterdag

Groep A pony 10.30

Asmara veerman paulien

lise lotte veerman suus

sophia kist annabel

alysia duinkerken paulien

Groep B pony 11.00

feline zomer storm

lisanne eimers midnight

tess stroetenga tarzan

jorinde tanke bacardi

lynn kemna tarzan

lizz anninga bacardi

carice okken tarzan

jolien hulst roosje

heleen benjamins baloe

laura stoter suus

thirza bouwland paulien

julian logtenberg annabel

iris zwiep paulien

emma balast storm

chenna wassens coco 

evi lenters storm

Groep C1 pony 13.05

sanne metselaar winky

quinty tijssen hayo

luna mulder tarzan

iris strang baloe

eline weteringe chelsie

marischa gresnigt baloe

tara van egten chelsie

amber lunenborg baloe

joni van nuil annabel

iris westerlaan coco

tess beekelaar bacardi

noa kosse coco

jolein zomer sunny

lotte bruins rakker



Groep C2 pony 14.45

carolien balt coco

emma de jonge winky

dominique boonen sunny

eline vedders winky

amber derks calimero

elise vaartjes suus

kim hiddink calimero

jens kosse suus

ryan bork calimero

manon scholtens midnight

carlijn visser calimero

nova hofman stella 16.00

Groep D1 pony 16.15

anne borgman stella

fleur evers midnight

manon haverkamp stella

meike kuik annabel

daphne prins hayo

aimee engels bacardi

nora wolf hayo

nikki gosink bobby

Groep D2/3 pony 17.10

lieke haverkort bonaire

kelsey tijssen king

anouk mersman bingo

carlijn vos sion

hannah wtenweerde bonaire

daisy kosse king

louise koekoek witje

joyce timmermans sion

esmee slot hayo

mirte krikken snowy

Eigen pony's pony Groep 18.20

laura werink joy D3

anneloes zwaagstra tamara d1

sharon mersman luna D2

Susanne gasman lana D3

fabienne koster angelo L1

amber hermans G-star L2

laura werink handsome L2


