
Voor aanvang van het proefje dient betaald te worden, dit kan zowel contant
als per pin

Het startgeld is € 8,-

   € 4,- voor leden van de vereniging PV pegasus

In de bak is voldoende tijd om de beugels op maat te maken, doe dit dus NIET in stal op je pony

10.00 Evita de Raad Bella

Jet Scholte Silver

10.10 Aafke Ebus Diddel

Veerle Lammers Robin

10.20 Yfke Goedhart Binki

Mickey

10.30 Saar Muller Sidney

Lucie Hagendijk Silver

10.40 Tess Greeve Mickey

Modena Lieuw-On Mindy

10.50 Amy Armour Robin

In de bak is voldoende tijd om de beugels op maat te maken, doe dit dus NIET in stal op je pony

12.00 Start B-diplomaruiters:

12.00 Chelsea Karlsen Diddel

Destiny Cordromp Robin

12.10 Chloe Armour Yellow

Naomi Lansdorp Bella

12.20 Gaby Konings Diddel

Pien Howeler Lollipop

12.30 Kaylee vd Berg Mickey

12.40 Emily Hendrikse Sorento

Aivy Konings Lollipop

12.50 Lily Swart Binki

Jury: Bianca Melchior

Startlijst ABCD-diploma

Zondag 26 mei 2019

10.00 uur Start A-diplomaruiters:

(9.30 uur aanwezig zijn i.v.m. aanmelden en poetsen en opzadelen)

Noa vd Belt

Prijsuitreiking A Diploma +/- 11.30 uur

A

(11.30 uur aanwezig zijn i.v.m. aanmelden en eventueel poetsen en opzadelen)

B



Anna Malzer Silver

In de bak is voldoende tijd om de beugels op maat te maken, doe dit dus NIET in stal op je pony

14.00 Start C-diplomaruiters:

14.00 Amy van Oosten Bella

14.10 Fleur de Wit Diddel

14.20 Floor van der Horst Sidney

14.30 Evie Bom Lollipop

In de bak is voldoende tijd om de beugels op maat te maken, doe dit dus NIET in stal op je pony

14.50 Start D-diplomaruiters:

14.50 Nikki Pols Bella

15.00 Lisa van Balen Silver

15.10 Kaya de Lange Flash

15.20 Cheyenne Zegers Robin

15.30 Femke Ramp Sorento

Prijsuitreiking C & D Diploma +/- 16.00 uur

C

Prijsuitreiking B Diploma +/- 13.30 uur

(14.20 uur aanwezig zijn i.v.m. aanmelden en eventueel poetsen en opzadelen)

D

(13.30 uur aanwezig zijn i.v.m. aanmelden en eventueel poetsen en opzadelen)

B



•         Check aub je naam op de startlijst. Deze wordt op het diploma geprint, indien de naam niet

       klopt, meldt dit dan onmiddellijk via de e-mail

•         Zorg dat je minimaal een half uur van te voren aanwezig bent om je aan te melden en je pony te 

       poetsen en op te zadelen!! kijk ook of je pony al loopt en help deze ruiter even mee

•         Het kledingvoorschrift is: Netjes!: lichte broek, donkere trui of jasje,

      (rij)laarzen en veiligheidscap (verplicht).

•         Jasje en witte sjabrak zijn (voor leden) te leen bij de vereniging.

•         Afmelden? Dan s.v.p. 24 uur van tevoren per e-mail

       anders blijft het startgeld verschuldigd!

•         Info bij: Kendra den Broeder, zoveel mogelijk per email op abcd@paardensportverenigingpegasus.nl

      

                                                  Iedereen veel succes!

Mededelingen bij startlijst!! Goed lezen

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.diedeldoorn.nl/upload/thumbs/652x_406-klok-achteruit-Einde_zomertijd.jpg&imgrefurl=https://www.diedeldoorn.nl/nieuws--agenda/agenda/einde-zomertijd---klok-1-uur-achteruit&docid=nCzGT_gWnek-nM&tbnid=I5aeGcqLOKZOoM:&vet=10ahUKEwi0yp25-JreAhUSzaQKHTsUBNQQMwg5KAMwAw..i&w=652&h=370&bih=715&biw=1371&q=klok%20achteruit&ved=0ahUKEwi0yp25-JreAhUSzaQKHTsUBNQQMwg5KAMwAw&iact=mrc&uact=8

