
•         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 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

12.00 Nienke Duijkers Binki

Eline Burghout Lollipop

12.10 Esmee Sietsma Robin

Fayenn Hartman 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 B-diplomaruiters:

12.25 Luna Barraco Silver

Jill Beriah Mindy

Mededelingen bij startlijst!! Goed lezen

Jury: Bianca Melchior

Startlijst ABCD-diploma
Zondag 12 december 2021

Start A-diplomaruiters:

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

Prijsuitreiking A Diploma, zodra de punten zijn verwerkt

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

B
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12.35 Lisanne Grootenhuijs Diddel

Emelie Petit Mickey

12.45 Marit Steenwijk Silver

Esmee Alleman Sidney

12.55 Natasha van der Bijl Binki

Faye Silver

13.05 Alina-Joëlla Abraha Bella

Biene Kools Silver

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:

13.20 Amy Armour Mindy

13.30 Chloe Armour Cassandra

13.40 Amelia Goedbloed Bella

13.50 Annika Grootenhuijs Lollipop

14.00 Robin Kok Binki

14.10 Parisa Saleh Diddel

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:

14.25 Valerie Mast Sidney

14.35 Luca Santos Marques Mickey

14.45 Puk Vlek Cassandra

14.55 Maura Rodriquez Merelles Sidney

15.05 Yfke Goedhart Bella

Prijsuitreiking C Diploma, zodra de punten verwerkt zijn

Prijsuitreiking B Diploma, zodra de punten zijn verwerkt

B
B

Prijsuitreiking D Diploma, zodra de punten verwerkt zijn

D

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

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

C




