
Springwedstrijd
14 juli 2018

Hieronder vind je de startlijst voor de springwedstrijd op 14 juli.

We hebben geprobeerd om iedereen zo goed mogelijk in te delen.

Zorg er voor dat je op tijd aanwezig bent voor het parcours verkennen voordat je groep start.

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

We hebben er weer zin in! Tot Zaterdag!

A groep pony 08.30 parcours verkennen A + B Groep

roos rooth tarzan 08.45 Start A groep

esri strijker paulien

ruben brink tarzan

B groep pony 08.30

Juno krachten storm 09.00 Start B Groep

Emma ballast Storm

Suze wessels storm

Carice Okken Tarzan 

Saar van staalduinen Paulien

lise lotte veerman Suus

Laura stoter Bacardi

thirza bouwland suus

Maureen klok Bacardi

Feline Zomer Roosje

Iris kroezen Midnight

jolein hulst roosje

lynn kemna storm

Nora Leijssenaar storm

C1 groep pony 10.10 Parcours verkennen C1 groep

Heleen Benjamins Baloe 10.25 Start C1 groep

merel de vries roosje

sanne metselaar baloe

liza vlot paulien

annieke bakker baloe

marischa gresnigt paulien

lindsy noordam bacardi

luna mulder rakker

Lisanne ijmers bacardi

jolein zomer rakker

eline weteringe midnight

tess stroetenga tarzan

iris westerlaan coco

jorinde tanke tarzan

joni van nuil coco

julian logtenberg annabel

Let op!! Parcours verkennen tegelijk met A groep



C2 groep pony 11.45 Parcours verkennen C2

amber lunenborg calimero 12.00 Start C2 groep

florien epping roosje

ryan bork calimero

dominique boonen roosje 

anouk meems calimero

destiny kleine suus

yara zoer calimero

emma de jonge suus

amber prijs calimero

lynn dijk suus

roos epping calimero

tara van egten chelsie

danique van essen hayo

tamara vos chelsie

liv van staalduinen hayo

loana achtersmit rakker

elise vaartjes bacardi

iris strang rakker

manon scholtens midnight

lupine voortman baloe

tess tanger tarzan

quinty tijssen witje

D1 groep pony 13.30 Parcours verkennen D1 groep

lisanne bruins witje 13.45 Start D1 groep

noa van hofwegen chelsie

renee benjamins hayo

senta njie chelsie

nikki gosink hayo

manon haverkamp stella

nora wolf calimero

naomi zwaan stella

rosalin van rij suus

D2 groep pony 14.45 Parcours verkennen D2 + eigen pony's

anne borgman stella 15.00 Start D2 groep

rosalie veldman witje

kelsey tijssen stella

maaike ter haar witje

lieke haverkort stella

joyce timmermans sion

lobke arkes midnight

saskia drent hayo

mart zanting midnight

anouk mersman bingo

Daphne prins chelsie

jane hilberdink hayo

Eigen pony's Pony Hoogte

vera bastiaanse Tumtum 55/60 15.45 Start eigen pony's

anneloes zwaagstra Tamara 65/70

mirte krikken Elmo 65/70

sharon mersman luna 65/70

susanne gasman highway 80/90

loes metting amigo 80\90

14.45 Let op!! parcours verkennen tegelijk met D2 


