
Fijn dat jullie je allemaal hebben opgegeven. We hebben ons best gedaan het 
naar ieder zijn wens in te delen. Mocht je toch op een andere pony gaan rijden?
We hebben het verdeeld zodat de ponys niet te vaak hoeven te rijden.

Kosten voor de wedstrijd €8,- word op de dag zelf contant betaald.
Voor aanvang van de groep gaan we gezamenlijk parcours verkennen. Let op!
Sommige groepen gaan gezamenlijk parcrousverkennen.

A Groep
charlotte tarzan 10.15 Parcours verkennen A en B groep
marley prins storm 10.30 Start A groep
Latoya van nuil zilver
fayen tarzan
elisa croezen suus

B Groep
nina kelly zilver 11.05 Start B groep
sofie vriens tarzan
rosaly slomp suus
maaike hoekstra sunny
suzanne janssen rakker
puck oldenburger storm
danella hoekstra chelsie
quin pieters sunny
isabelle van tienhoven rakker
tess marissen storm 
mina hoekstra chelsie
nikki de vries sunny
marit riedeman rubert
eduard vd broek storm
fleur koopman annabel
kirsten buurmeijer midnight

C1 Groep 12.35 Parcours verkennen C1 groep
britt everts sunny 12.50 Start C1 groep
eva everts storm
mila brakke chelsie
denise komduur coco
liv corba sunny
lara runhart jumper
saar van dijk tarzan
esmee zweers suus
madelief warmink lizzy
elise van der sleen jumper
sara van lubek tarzan
Iris koopman suus
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C2 Groep 13.40 Parcours verkennn C2 groep
myrthe groen jumper 13.55 Start C2 groep
luna mulder summer
eva klaster hayo 
kirsten wierbos calimero
jamie de jonge jumper
noortje hoekstra summer
sanne de weerd hayo 
sarah groote calimero
jenay prins rakker
isa-liz summer
emma ballast hayo 
lieke booij midnight
jorinde tanke chelsie 
dieke zwiep summer
eline reurink annabel
sanne vroon baloe
mara van der putte zilver
eva van der weide summer

D1 Groep 15.20 Parcours verkennen D1 groep
jolien hulst calimero 15.35 Start D1 groep
neomi pauwels witje
tamara vos/tot 16.30 stella
juno kragten calimero
tess beekelaar stella
heleen calimero
destiny kleine midnight
Laura stoter calimero

D2 Groep 16.10 parcours verkennen D2 + eigen ponys
maaike hoopman coco 16.25 start D2 groep
elise vaartjes hayo 
carlijn vos bingo
mart zantingh bonaire 
andrea van dijk coco
iris strang hayo
meike kuik stella
margriet wiebing bonaire  
maaike ter haar witje
grietje vos stella

eigen ponys 17.05 start eigen ponys
sanne metselaar safira
eline vedders rubert
lilian de goede quick


