
Dredag  

 

Als je nog voor 1e keer moet opzadelen, ben je minstens 1 uur op voorhand aan stal of je eigen 

vrachtwagen om op te zadelen.  Hou er rekening mee dat we zoveel mogelijk in groep proberen te 

blijven, en dus ook te vertrekken naar de diverse discipliines.   Dan zou iedereen tijdig klaar moeten 

zijn.  Bij problemen , bel je Naomi op : 0472/83.76.80). 

Geneviève helpt ook met opzadelen, ze is te bereiken op 0471/39.15.55, als er ergens een probleem 

zou zijn. 

 

Dressuur  

9-00 -9.30  (aanwezig om 8u in stal) 

Met galop 

Jana vercammen -Kabella 

Fè Azarkan – Teckel (daarna afzadelen) 

Saartje van den Broeck –Mordred (daarna afzadelen) 

Noa Debloem- eigen pony  

Elena verschaeren – Star you  

Maya van wichelen – Gletta  

Lore puyppe- Calypso  (daarna afzadelen) 

 

 

Zonder galop 

Ella Mampaey-Flicka  (samen opzadelen met Sofie) 

Merel Desomer- Momo  (daarna afzadelen) 

Louise de Vos- teckel of eigen pony?  Kan overnemen van Fé Azarkan 

Aaron Hendrickx-Blacky  (daarna afzadelen) (daarna afzadelen) 

Sofie Liekens –Flicka (samen opzadelen met Ella, overnemen als Ella gereden heeft)  

  

Jumping 

10.00 -10.45 

Kruisjes 

Elena Verschaeren- Staryou (komt van dressuur naar jumping) (daarna afzadelen) 



 

40cm 

Jana Vercammen –Kabella  (van dressuur naar jumping) 

Jade Willekes –isabelle (eigen pony) 

Linde Thielemans – donna (eigen pony) 

Noa Debloem –cappuchio (eigen pony) 

Maya van Wichelen – Gletta (komt van dressuur) (daarna afzadelen) 

Robbe Verhelst – Octopus (opzadelen om 9u, met begeleiding naar overkant komen) (daarna 

afzadelen) 

 

Ponygames ( geen ponys nodig ) 

11.00 -11.15 

Fé Azarkan 

Saartje van den broeck 

Bliss De Bloem 

Merel De somer 

Jade willekens 

Ella mampaey  

Patho  sophia  

 

Eventing  

12.00 -12.30 

Roxanne Goossens – Teckel  (opzadelen om 11u- daarna Trec) 

Esmee leemans - eigenpony 

Maxine van Craen- eigen pony (opzadelen om 11u- daarna afzadelen) 

Lore Puyppe- Calypso- (opzadelen om 11u- daarna afzadelen) 

Catherine Spits - Cleostrade- (opzadelen om 11u- daarna afzadelen) 

Lauranne spits  - Hightrick- (opzadelen om 11u- daarna afzadelen) 

 

Trec 

12.45- 13.45 



Louise De vos- Staryou  - (opzadelen om 11u- daarna naar endurance) 

Aaron Hendrickx- Blacky  - (opzadelen om 11u- daarna afzadelen) 

Sofie Liekens _Flicka(opzadelen om 11u- daarna afzadelen) 

Roxanne Goossens –Teckel-  komt van eventing, daarna afzadelen 

Linde Thielemans –eigen pony 

Jade Willekens – eigen pony 

 

 

 

Endurance  

14.00-14.15 

Maya van wichelen-Gletta – opzadelen om 13u- daarna afzadelen 

Sofie Liekens-Flicka -  opzadelen om 13u- daarna afzadelen 

Elena verschaeren-Star you- neemt over van Louise aan Trec, daarna afzadelen 

Esmee leemans eigen pony  

Lore Puyppe – Calypso-  opzadelen om 13u- daarna afzadelen 

Horsebal (geen pony nodig) 

15.00-15.15 

Catherine spits  

Lauranne spits  

Voltige (geen pony nodig)  

15.45 

Fe Azarkan  

Saartje van den Broeck 

Bliss Debloem 

Merel Desomer 

Ella mampaey  

Robbe verhelst  

Mennen(geen pony nodig) 

16.45 

Lauranne  en Catherine Spits  


