
Hieronder de startlijst voor aankomende zaterdag. We hebben ons best gedaan om iedereen
op de opgegeven pony te plaatsen. De kosten zijn €8,- en worden op de dag zelf geplaatst.
In afwachting van het weer kan het nog zijn dat de starttijden nog weer veranderen.

We hebben er zin in! Tot morgen 

groep A buiten 09.00 Start A groep
charlotte rust storm
navah schalen tarzan
anna-sophie gorter suus
marley prins storm
floortje timmerman annabel
latoya van nuil suus
riff storm

Groep B pony's 10.00 Start B groep
kirsten buurmeijer annabel
mina bacardi
quin pieters sunny
isa dozeman tarzan
jinthe de wit bacardi
tess marissen sunny
nikki brokken tarzan
nina kelly zilver
nikki de vries sunny
sofie vriens tarzan
danella chelsie
eduard van den broek sunny
lauren de jonge tarzan

Groep C1 pony's 11.20 Start C1 groep
iris koopman chelsie
saar van dijk rakker
britt everts sunny
lara runhart chelsie
elise van der sleen bacardi
marit riedeman rubert
fleur koopman annabel
amber van grijfland bacardi
mara oppelaar coco
esmee zweers suus
sara van lubek bacardi
liv corba jumper
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Groep C2 pony's 12.45 Start C2 groep
eva everts suus
jamie de jonge jumper
dieke zwiep summer
jenay prins suus
marischa gresnigt jumper
eva vad der weide summer
sanne wering hayo
mara van der putte zilver
myrthe groen summer
laura kuijer hayo
thirza bouwland zilver
jorinde tanke summer
emma ballast hayo
tess stroetenga calimero
eline reurink annabel
sarah groote calimero
kirsten wierbos annabel
sanne vroon baloe

Groep D1 pony's 15.00 Start D1 groep
kim benjamins bingo
annieke bakker coco
juno kragten calimero
heleen benjamins bingo
iris zwiep zilver
noa van hofwegen stella
tamara vos coco
laura stoter bingo

Groep D2 pony's 16.00 Start D2 groep
eline weteringe bruno
maaike koopman hayo
carlijn vos bingo
meike kuik bruno
elise vaartjes hayo
greitje vos bruno
eline vedders krystel
sylvana greven coco
destiny kleine midnight
esmee slot bonaire
andrea van dijk coco



Groep eigen pony's 17.30 Start Eigen ponys groep
iris strang quinie
merel de vries misty
manon scholtens midnight
sanne metselaar safira
aimee engels yvi
ryan bork wietske
dana kragten bonaire
annaloes zwaagstra one in a milion
vera bastiaanse quinie


