Dressuur wedstrijd
15 februari 2020
Hier onder vinden jullie de startlijst voor de dresuur wedstrijd op zaterdag 15 februari.
We hebben ons best gedaan om iedereen naar wens in te delen.
De kosten voor de wedstrijd zijn €8,- mocht je toch niet mee kunnen doen zullen de
inschrijfkosten toch betaald moet worden.
Zorg ervoor, dat je in ieder geval een half uur voor je start tijd aanwezig bent.
Wij wensen iedereen heel veel succes en plezier!!
groep A
marit riedeman
britt everts
rosaly slomp
elise van der sleen
jaylinn doldersum
jasmijn greidanus
silver van osthijm
myrthe groen
nikki de vries
esmee zweers
groep b
madelief warmink
sanne vroon
eva everts
iris koopman
eva hekman
lara runhart
lois schepers
maud schottert

groep c1
dieke zwiep
lieke booij
sanne de weerd
thirza bouwland
sarah groote
juno kragten
celysa benjamins
marischa gresnigt
britt marissen
eva klaster

10.00

Start A Groep

11.00

Start B Groep

11.50

Start C1 Groep

storm
tarzan
storm
tarzan
storm
tarzan
bacardi
tarzan
sunny
suus

storm
tarzan
sunny
tarzan
sunny
jumper
sunny
storm

sunny
zilver
bacardi
suus
bacardi
suus
bacardi
jumper
bacardi
annabel

groep C2
dewi switijnk
elisa kappes
klaske mijnheer
jorinde tanke
caitlin walsma
luna mulder
eline weteringe
nora leijsenaar
laura stoter
iris strang
emma ballast
iris kroezen
lisanne eimers
joni van muil
thirza eikelboom
chenna wassen

12.50

Start C2 groep

14.45

Start D1 Groep

16.20

Start D2/3 Groep

17.20

Start Eigen pony's groep

jumper
suus
jumper
suus
hayo
zilver
hayo
zilver
calimero
zilver
sunny
coco
annabel
witje
stella
bruno

groep D1
danique van essen
tess bekelaar
elise vaartjes
ryan bork
iris zwiep
anouk meems
tamara vos
jens kosse
eline vedders
destiny kleine
iris de weerd
yara olde
roos epping

stella
annabel
calimero
coco
calimero
coco
coco
calimero
hayo
jumper
hayo
zilver
bingo

groep D2/3
yvette slot
nikki gosink
anouk mersman
rosalie veldman
maaike ter haar
carlijn vos
esmee slot
grietje vos
roos broekman

bruno
bingo
witje
stella
bruno
bingo
annabel
stella
bruno

Eigen pony's
fabienne offerein
manon scholtens
merel de vries
sanne metselaar
vera bastiaanse

jenny
geisha
roosje
baloe
sammy

