
•         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 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 e-mail op abcd@paardensportverenigingpegasus.nl

      

                                                  Iedereen veel succes!

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

poetsen en opzadelen. Loopt jouw pony al mee, help dan de andere ruiter.

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

10.30 Elin Teeuw Diddel

Eline van Oosten Mickey

10.40 Allysia op den Brouw Zazou

10.50 Aimee van Nieuwkasteele Goa

Robin

11.00 Nina Sveen Goa

Lollipop

11.10 Rosalinde de Boer Bella

Mickey

11.20 Cataleya op den Brouw Zazou

Lollipop

11.30 Lisanne van Geemert Silver

Mindy

Mededelingen bij startlijst!! Goed lezen

Jury: Bianca Melchior

Indy van den Bulk

Fé Straver

Amel de Meersseman

Katie Lobbe

Startlijst ABCD-diploma
Zondag 31 oktober 2021

Start A-diplomaruiters:

zorg dat je minimaal 1 uur voor aanvang aanwezig bent i.v.m. aanmelden en

Julie van Essen

A
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poetsen en opzadelen. Loopt jouw pony al mee,  help dan de andere ruiter.

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

Start B-diplomaruiters:

11.45 Maya Hagendoorn Silver

Natasha vd Bijl Binki

11.55 Esmee Groenevelt Robin

Emma Bultrini Lollipop

poetsen en opzadelen. Loopt jouw pony al mee,  help dan de andere ruiter.

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

Start C-diplomaruiters:

12.30 Iris Rosendaal Goa

12.40 Dex Manders Robin

12.50 Laromie Soeltan Zazou

13.00 Amy-Lynn Behrens Bella

13.10 Romy van Uffelen Mindy

13.20 Jelle Kerstens Diddel

13.30 Selina Soares Lopes Bella

13.40 Eva Geense Mickey

13.50 Fiene de Nie Silver

Pauze

14.05 Iefke de Vogel Binki

14.15 Anne-Bo Kok Lollipop

14.25 Juul Arent Mickey

14.35 Lisanne Poley Goa

14.45 Destiny Koster Sidney

14.55 Dieke van Dorp Silver

15.05 Jessy van den Bulk Diddel

15.15 Aivy Konings Binki

15.25 Isabella Goosen Bella

Prijsuitreiking C Diploma, zodra de punten verwerkt zijn

Prijsuitreiking B Diploma, zodra de punten zijn verwerkt

Prijsuitreiking A Diploma, zodra de punten zijn verwerkt

zorg dat je 1 uur voor aanvang aanwezig bent i.v.m. aanmelden en

B
zorg dat je 1 uur voor aanvang aanwezig bent i.v.m. aanmelden en

C



poetsen en opzadelen. Loopt jouw pony al mee,  help dan de andere ruiter.

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

Start D-diplomaruiters:

15.40 Emma Nieuwstad Sidney

15.50 Estrella Seymonson Diddel

16.00 Naomi Lansdorp Sidney

16.10 Destiny Cordromp Robin

Prijsuitreiking D Diploma, zodra de punten verwerkt zijn

D

zorg dat je 1 uur voor aanvang aanwezig bent i.v.m. aanmelden en


