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Van de voorzitter
De vakanties zijn in aantocht. Wendola heeft al vakantie. Ze is lekker het land op om te
grazen. Straks kunnen we vol frisse moed de draad weer oppakken. Zowel paard als
ruiter.
We hebben weer de zomerstop.

Wel heel laat dit jaar. De dressuur-; carrousel- en

springlessen gaan vanaf 17 ju li 2012 tot 25 augustus 2012 niet door
nemen zelf een beslissing over het wel of niet doorgaan.!

'.De menners

We hebben het vervolg over het verhaal van de Lipizaners.
Het rijden van figuren: met de oplossingen.
De bevindingen van de gastles van Kim Thijssen.
Paarden worden steeds meer allergisch voor van alles. We schrijven over
Glutenintolerantie.
Erg actueel tegenwoordig de tekenbeten. Toevallig stond er vandaag in de krant dat 2000
mensen per jaar een tekenbeet oplopen.
Hoe kun je je paard beschermen bij zool beschadigingen.
Terug in de tijd met het historisch metalen bit.
Veiligheidsvesten, ik heb er een aangeschaft voor de springles. Vroeger vonden we een
cap ook niets. Nu voel je je bloot zonder.
En natuurlijk de uitslagen en ander vaste rubrieken.
Kortom een lekker dubbeldikke Postgalop. Print hem uit en neem hem mee op vakantie.
Ik ben genoeg aan het woord geweest zo. Iedereen veel succes in de wedstrijden en
vooral veel plezier met het paardrijden. En een heel leuke vakantie gewenst. Kijk goed uit
en kom weer veilig terug.
Hans van Son
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Van de bestuurstafel
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Na het aftreden van Anita als bestuurslid zijn we nog steeds op zoek naar een
nieuw bestuurslid.
De boeidelen van het clubhuis zijn geschilderd en er is een nieuw karretje
aangeschaft om het hindernis materiaal op te vervoeren.
We willen het hek nog lassen en schilderen.
Pleuni Verschoor regelt bardienst en schoonmaak clubhuis. We proberen dit eerst
een jaartje. Misschien kunnen we dit later uitbreiden met eventueel andere taken.
De lijst wordt op de site gezet en in het clubhuis gehangen.
Volgend jaar willen we misschien gaan werken met een inteken lijst met alle taken
maar dat bespreken we in de ALV.
Onderlinge Wedstrijd is 9/9 is tijdens de Rabo fietsdag. Hier kan je aan meedoen en
sponsor je met elke gereden kilometer de club. We gaan de OW niet weer
verschuiven. Helaas misschien volgend jaar beter.
24/6 is er OW mennen dressuur en springen. Voor extra OW springen prikken we
twee avonden. Wordt 27/6 en 11/7 = Onderlinge springen.
9/9 is er demo kür op muziek en eigen küren. Na afloop BBQ.
De zomerstop is van 16-7 tot 26-8. De 27e is weer de eerste les.
Voor de KNHS wedstrijden is er nu een printer aangeschaft en in gebruik.
De nieuwe instructie draait nu een tijdje en iedereen is erg enthousiast.
Helaas is de carrousel gestopt.
Activiteiten.
We gaan een aanvraag doen voor bezoek bereden politie.
We willen altijd nog eens wisselen van paarden tijdens de les en de ruiters willen
eens op de kar.
12/5 crosstraining was een succes. We kunnen ook eens op zoek naar een ander
cross terrein.
Sven Geerdes wil alle filmpjes verzamelen en er 1 film van maken. Leuk om tijdens
ALV te vertonen.
De puzzelrit was erg geslaagd.
Clinic van Kim Thyssen was weer goed geslaagd.
We gaan helaas wel invoeren dat bij inschrijving ook betaald moet worden. Als je
onverhoopt af moet melden moet je toch betalen. (Tenzij er natuurlijk een reserve
is).
De Freestyle demo is een western demo geworden tijdens de OW. We gaan
proberen te regelen om een keer western kunnen rijden.
Oproep naar de leden om actief op zoek te gaan naar adverteerders.
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Agenda

Club
15 juli: KNHS wedstrijd
23 augustus: KNHS wedstrijd
09 september: 3e onderlinge wedstrijd en BBQ
16 september: KNHS wedstrijd
Paarden wissel ?
Ruiters kunnen menles krijgen?
PubQuiz?

Kring, Regio en Nationaal
Regio
Vrij 20 juli Regiokampioenschappen springen paarden te Hoofddorp
Za 21 juli Regiokampioenschap pony’s te Hoofddorp
Zo 22 juli Regiokampioenschap paarden dressuur paarden te Hoofddorp
Data Hippiade 2012 te Ermelo
Pony's op 1 september 2012
Paarden 7-8 september 2012
Mennen 15 september 2012
Afdelingsdressuur en verenigingskampioenschap 22 september 2012
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Techniek

Wat de jury zien wil: oplossing van de problemen.
Hoefslagfiguren
Door de hoek rijden:
De typische fouten: uit de hoek vallen, stelling naar buiten, uitwijkende achterhand.
Een goed hulpmiddel is het plaatsen van pionnen in de hoeken. Die kun je steeds krapper
zetten zodat de ruiter wel zijn paard moet buigen om het binnenbeen. Hij wil de pionnen
immers niet omrijden. Stelling en buiging naar buiten nemen helpt niet om de pion niet
om te rijden, dus moet het binnenbeen actiever worden en gaat de ruiter nauwkeuriger
rijden.
Een kleine of grote volte rijden:
Veel gemaakte fouten zijn: door het binnenbeen vallen,
rechte stukjes in de cirkel, te groot of te klein, stelling
naar buiten, uitzwaaien van de achterhand, over de
buitenschouder weglopen.
Begin de oefening bij B of E. Dat heeft twee voordelen:
je kunt hier de volte halve baan beter inschatten omdat
die precies tot aan de middenlijn gaat. En je wordt niet
verleid om rechte stukken er in te rijden (bij A en C
rijden combinaties vaak te veel door de hoek waardoor
er rechte stukken in de volte komen.
Ook hier kun je weer met pionnen werken om de ruiter
het gevoel te geven van de juiste afmetingen van een
volte. Dan kan zowel met een grote als met een kleine
volte. De ruiter leert zo hoe scherp hij de hoek moet
inzetten om toch langs de pion te kunnen rijden. Een
ander hulpmiddel: tel de passen van je paard, er
moeten er evenveel in de eerste helft als in de tweede
helft zitten. Zo niet, dan ben je ergens door het binnenbeen gevallen of ben je
uitgezwaaid.
Van hand veranderen over de diagonaal:
Veel gemaakte fouten: niet door de hoeken rijden, te vroeg of te laat afwenden en/of
aankomen, slingeren, scheef.
Meestal veroorzaakt doordat de ruiter niet goed kijkt, of al slecht door de hoek gereden is.
Pionnen op de tweede hoefslag plaatsen, bij de letter waar men weg gaat en bij de letter
waar men aankomt. De eerste pion dwingt de ruiter goed door de hoek te rijden en de
tweede dwingt hem goed te kijken waar hij heen gaat. Went hij te laat af dan kun je nog
een pion plaatsen vlak na de letter, maar dan op de hoefslag. Zo ontstaat een poortje
6
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waar hij doorheen moet rijden. De ruiter zal geconcentreerder moeten rijden en meer
gevoel voor de juiste vorm krijgen.
Je kunt deze methode ook gebruiken als je altijd naast de AC lijn binnen komt of te vroeg
of te laat afwendt. Een poortje van pionnen vlak voor de C op de AXC-lijn leert je voelen
dat je uitwijkt voor de C.
De bedoeling is dat de ruiter meer geconcentreerd gaat rijden en voelt wat de verschillen
zijn. Dan lukt het later zonder de pionnen ook.

Ponyhoek

Historisch
Vervolg Lipizzaners:
In 1785 moest de stoeterij, in de Karst gelegen, vluchten voor de oprukkende Fransen.
300 Paarden waren, te voet, 14 dagen onderweg naar Hongarije. 7 Maanden later keerden
zij terug, maar de stoeterij was geheel vernield en het hele archief, met de afstammingen
van de paarden, vernietigd. De stoeterij werd opnieuw opgebouwd, maar in 1803 lagen de
gebouwen door een aardbeving opnieuw in puin. Nauwelijks waren de stallen herbouwd,
of men moest opnieuw vluchten voor de Fransen. 6 Maanden later was men weer terug,
ditmaal voor de duur van twee jaar. Na de vrede van Schönbrunn in 1809 werd hun
thuisland toegewezen aan de Fransen en moesten de paarden opnieuw verhuizen. De
tocht naar Hongarije duurde een maand. In het dal van de Theiss, waar ze zes jaar
verbleven, was het klimaat minder gunstig. Het leek erop dat ras en type verloren zouden
gaan. Maar in 1815 konden zij weer terugkeren, en door consequente paringen kwam de
fokkerij spoedig weer op het oude niveau. Tot de eerste wereldoorlog ging alles
voorspoedig. Keizer Frans Jozef I zorgde voor de laatste bloeitijd. Zijn rijtuigen werden
alleen door Lipizzaners getrokken. Aangezien de oude Spaanse paarden niet meer te
krijgen waren, werden zuivere Arabieren gebruikt. Aanparingen met Engels volbloed
leverde geen goede nakomelingen op. Ter dekking stonden hengsten uit de zuivere
Lipizzanerlijn (Conversano, Pluto, Favory, Maestoso en Neapolitano), daarnaast 3 volbloed
Arabieren (Gazlan, Samson, Benazet) en één Engels halfbloed (Northern Light).
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De dravende reporter
Hallo,
k ben Marleen Stengs en ik ben 13 jaar. Ik heb voor mijn 11 de verjaardag een C pony gehad
genaamd Beau. Ik moest hiervoor heel, heel lang zeuren maar ondertussen waren mijn ouders al
een pony aan het zoeken! De eerste keer toen ik op Beau ging rijden,
ging ze er de hele tijd van door! Eerst vond ik dit eng maar nu moet ik
er zelf om lachen.
Beau staat met een shetlander; Toverbal. Wij hebben hem zo
genoemd omdat hij 3 keer per jaar van kleur verandert zwart, wit en
bruin! Ze staan samen op mijn vaders bloemenbedrijf. Daar hebben
we een stal met een buitenbak en een stukje grond waar ze op kunnen
grazen! Ik heb iedere zaterdag les van een Juf Adrie. Mijn zusje
heeft iedere woensdag springles.

Ook rijdt mijn vriendin Mandy 1 keer in de week op Beau. Op
zondag ga ik samen met Mandy naar het duin. Ik ga dan op
Beau en zij op haar verzorg shetlander Kavala (Vaal). Dit is
altijd super gezellig en hebben veel lol! We komen ook
weleens leden van de Commandeurs tegen. Het leuke aan de
Commandeurs is dat ze veel activiteiten hebben zoals de
puzzelrit, clinics, (onderlinge) wedstrijden en nog veel meer.
Ook vind ik het leuk
dat ze allemaal
verschillende lessen
hebben. Eigenlijk weet
ik niet wat er anders
moet aan de
Commandeurs. Het is gewoon een super rijvereniging!
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Verslagen

Gastlessen van Kim Thijssen
Kim heeft 3 zaterdagochtenden gastlessen verzorgt aan enthousiaste clubleden. Kim kon
zich goed verplaatsen in het verschillende niveau van de amazone's . Belangrijk in haar
lessen is dat problemen altijd voorwaarts opgelost moeten worden. Daarnaast ziet ze
liever dat je een oefening goed voorbereid en dan maar iets later goed uitvoert dan 3
halfslachtige pogingen die het net niet zijn. Alle deelnemers verbeterden zichtbaar
gedurende de les en hadden veel aan de aanwijzingen die ze gaf. Kortom het waren drie
geslaagde gastlessen!
Van de gastlessen staan er meerdere foto's op de site, Hans heeft ze op de eerste les
gemaakt, ik op de laatste lesdag.

iinfo@meerplaats.nlnfo@meerplaats.nl

Puzzels

Oplossing maart
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Puzzel juni
Welke twee dieren staan op deze foto?
Het kan zijn dat er één blokje ontbreekt.
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Gezondheid

Glutenintolerantie bij paarden
Bron:02 Mei 2012 - bron: medicalfacts.nl
Bij sportpaarden wordt steeds vaker chronische dunnedarmontsteking gezien. Vooral
dressuurpaarden zijn hier gevoelig voor. Dit ziektebeeld gaat samen met
koliek die regelmatig optreedt, bloedarmoede, gewichtsverlies en
verminderde prestaties. Mogelijk hangt dit samen met gluten in de voeding
van de paarden en de antistoffen die de dieren hiervoor ontwikkelen.
Onderzoekers van de Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit van Utrecht) en
coeliakiespecialisten van het VUmc hebben dit onderzocht.
Gluten komt voor in een aantal granen, waar onder tarwe. Tarwe wordt
steeds meer toegepast in krachtvoeders voor paarden. Uit het onderzoek blijkt dat
paarden die gluten in de voeding krijgen daarop kunnen reageren met antistoffen in het
bloed. De gluten zorgen in de darm voor een beschadiging van de darmvlokken. Dit is een
vergelijkbaar mechanisme als bij mensen die coeliakie hebben. Bij één sportpaard met
chronische dunne darmontsteking werden hoge waarden van deze antistoffen aangetoond.
Een glutenvrij dieet gedurende zes maanden liet een duidelijke verbetering van de
darmvlokken zien en een verlaging van de antistoffen.
Er wordt nu gewerkt aan de ontwikkeling van een bloedtest waarmee individuele paarden
gescreend kunnen worden op gevoeligheid voor gluten.
De ontdekking dat gluten mogelijk voor vergelijkbare ziektebeelden kan zorgen bij
paarden en mensen is een verrassing voor de coeliakie specialisten. Vergelijkend
onderzoek tussen paarden en mensen met glutenintolerantie kan veel informatie
opleveren. Over dit onderzoek is een artikel gepubliceerd: Gluten-dependent antibodies in
horses with inflammatory small bowel disease (ISBD). Het artikel staat op de website van
Veterinary Quarterly.

Tekenbeten bij paarden
Vanwege het nieuws dat een Grand Prix springpaard onlangs is overleden aan de
gevolgen van de ziekte van Lyme, onderstaand stukje. Geschreven door:

Lieuwke Kranenburg, Europees specialist inwendige ziekten van het paard, Paardenkliniek
Emmeloord.
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Vraag: Vorige week heb ik twee kleine teken uit de huid van mijn paard verwijderd,
daarna verscheen er een bult met rode huid bij het paard, het dier heeft er ook jeuk aan.
Inmiddels wordt het minder, hebben jullie een advies?
Antwoord Dierenkliniek Emmeloord
De reactie die je beschrijft op het verwijderen van teken komt vaker voor. Je kan het
proberen te voorkomen door voorzichtig de teek uit de huid te halen met een tekentang of
pincet. Je kan draaien of zachtjes trekken als je er maar voor zorgt dat je de teek zo dicht
mogelijk bij de huid vast hebt zodat het achterlijf er niet afscheurt. Gebruik ook geen
alcohol of iets anders op de teek voordat je hem eruit haalt. Irritatie van de teek zou er
voor kunnen zorgen dat hij juist zijn speeksel nog even in de huid spuugt. En als je hem
eruit hebt controleer dan of je hem helemaal hebt, het laten zitten van een deeltje van de
teek geeft extra reactie. Het plekje waar de teek gezeten heeft kan je wat ontsmetten
met betadine oplossing.
Een beetje reactie krijg je altijd wel ook al heb je alles goed gedaan, meestal trekt dit met
een kleine week wel weg. Ook dat het een beetje jeukt is niet ongebruikelijk. Dit hoeft
niet te betekenen dat het paard besmet is.
De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de spirocheet Borrelia burgdorferi, een soort
langwerpige bacterie. Deze ziekte komt voor bij mensen, honden, katten, vee maar
inderdaad ook bij paarden en wordt overgebracht via een tekenbeet van een besmette
teek. Niet alle teken zijn besmet en het hangt een beetje van de regio af waar je zit hoe
groot de kans is dat de teek besmet is met Lyme. De teek moet ook echt langer dan 24
uur vastzitten in de huid om de ziekte over te dragen.
De klinische verschijnselen van de ziekte worden zowel bij mensen als bij paarden
geassocieerd met niet specifieke symptomen. Bij paarden worden verschijnselen genoemd
als laaggradige koorts, chronisch gewichtsverlies, wisselende kreupelheden, dikke
gewrichten, spiergevoeligheid, maanblindheid, neurologische verschijnselen etc. Allemaal
verschijnselen die eerder een andere oorzaak zullen hebben. Het is dan ook heel moeilijk
om de diagnose met zekerheid te stellen.
Met bloedonderzoek is het aantal afweerstoffen (de antilichamen titer) tegen Borrelia te
bepalen en daarmee kan je vaststellen dat het paard in contact is geweest met de
ziekteverwekker. Het duurt een aantal weken na de tekenbeet voordat de afweerstoffen
gestegen zijn en het kan dus nuttig zijn om direct na de tekenbeet en 1 a 2 maanden later
12
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een bloedonderzoek te laten doen. Zeker als de titer sterk gestegen is bij het tweede
onderzoek kan een acute ontsteking vastgesteld worden. Z’on stijging van de
afweerstoffen in korte tijd of een hoge titer in het bloed in combinatie met bijpassende
klachten en het uitsluiten van andere mogelijke oorzaken rechtvaardigt een behandeling
tegen Borrelia. De behandeling bestaat uit een langdurige antibioticumkuur.
Het is ook mogelijk om de teek zelf op te laten sturen om te kijken of hij besmet is. En er
zijn mogelijkheden om het stukje huid ter plaatse van de beet te laten onderzoeken op de
aanwezigheid van Borrelia.
Preventie van tekenbeten en zo snel mogelijk verwijderen van de teken is aan te raden,
zeker als je in een gebied zit met veel teken. Hoe korter de teek in de huid vast zit, hoe
minder kans op besmetting. Door dagelijks je paard te borstelen en de huid te controleren
ontdek je teken eerder. Vergeet vooral niet de liezen, oksels en rondom de staart te
controleren. Ook kun je een insecten spray (die permethrin bevat) gebruiken als je buiten
gaat rijden. Loslopende kleine teken op de huid kan je overigens makkelijk verwijderen
met een stuk plakband.

Productinformatie

Babyluiers als bescherming
Wanneer je paard of
pony een hoefzweer of
andere beschadiging
aan de zool heeft kun je
hem toch op de weide
zetten zonder veel
kosten te maken aan
verband etc.
Je pakt de hoef in met
een luier al naar de
grootte van de hoef en
bindt hem dicht met
b.v. duck-tape. Zo komt
er geen vuil bij.
‘s Avonds haal je het er
eenvoudig weer af.
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Metalen bit al rond 1650 voor Christus in gebruik
20/03/2012
Archeologen hebben in het Israëlische Tel-Haror de restanten aangetroffen van
een metalen bit dat rond 1650 tot 1750 voor Christus
waarschijnlijk werd gebruikt voor het aansturen van
een ezel. Het is voor het eerst dat archeologen direct
bewijs vinden dat in die tijd al metalen bitten werden
gebruikt voor het aansturen van paarden en ezels.
“Voor deze vondst in Tel-Haror is er alleen indirect bewijs
gevonden dat er in die tijd mogelijk al metalen bitten werden
gebruikt bij paarden en ezels”, aldus archeoloog Joel Klenck.
“Een voorbeeld van een indirecte vondst waren de beschadigingen op tanden van paarden
uit de twintigste eeuw voor Christus bij een archeologisch onderzoek in Buhen. In TelHaror hebben we het metalen bit zelf ontdekt.” Het gevonden bit heeft ronde plaatjes aan
het uiteinde van het bit. Deze plaatjes zijn voorzien van driehoekige stekels die in de
lippen van de ezel drukken als de ruiter druk geeft op de teugel.
Bron: Horses.nl/Horsetalk.co.nz

Veiligheidsvesten
Je ziet ze steeds vaker. Vooral eerst bij ponyruiters, maar steeds meer ook
bij volwassenen. Ze kunnen over of onder het jasje of trui gedragen
worden.
Goedkoop zijn ze niet, vooral niet wanneer ze voorzien zijn van “airbags”.
Ze zijn er in vele soorten:
 Voor de beginner als rug-beschermer, niet voor veelzijdigheid:
Steeds € 35, Onopvallende rug-beschermer: Stübben € 99.—149, Lichtgewicht: Protect van Busse € 100,--130, Allrounder en afwasbaar: Flexi Back van Loesdau € 110, Traploos verstelbaar: Supra Flex van HKM € 95,- - 99, Erg flexibel: Swing Bodyprotector van Waldhausen € 120,--140,(onderste plaatje)
 Aan damesvormen aangepast: LadyFlex van Kerbl € 130, Verschuift niet en kan vast aan de broek: Balios 3 van Dainese
€ 149,--279, Flexibel en krijgt vorm door de lichaamswarmte: Komperdell vanaf
€ 250, Opgebouwd uit 3 lagen: Uvex , €150,-- 200,- (bovenste plaatje)
 Normaal vest met meerdere “airbags”: Hit-Air € 500, Veiligheidsvest met “airbag” : USG € 550, En er zij er vast nog wel veel meer.
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Mutaties

Nieuw lid paarden

Van rijdend naar donateur

Nieuw menlid
Marianne in ’t Veld
met Vosje

Startpas aangevraagd
Miranda de Wit met Lennard
Ingeborg van der Heijdt met Bolero

Opzegging
Rowan Talsma (JR)
Patricia Pels (SR)
Miriam van Stralen (MEN)

Nieuwe pony

Uitslagen
Uitslag onderlinge wedstrijd 22 april 2012
Ring 1

Ring 2

195
188
187
185

deelnemer
Pleuni Verschoor
Harald Beentjes
Denise Wolken
Jet Beentjes

paard/pony
Gladstone
Kashmir
Jamaica
Joey

klasse
B
B
B
B

deelnemer
Jet Beentjes
Pleuni Verschoor
Denise Wolken
Harald Beentjes

paard/pon
y
Joey
Gladstone
Jamaica
Kashmir

klass
e
B
B
B
B

201
189
188
184
180

Miranda de Wit
Hans van Son
Debby Wolbink
Margret Beentjes
Judith Jacobsen

Lennard
Wendela
Vice Versa
Kashmir
Amondo

L2
L2
L2
L2
L2

Miranda de Wit
Hans van Son
Judith Jacobsen
Margret Beentjes
Debby Wolbink

Lennard
Wendela
Amondo
Kashmir
Vice Versa

L2
L2
L2
L2
L2

186
185
176
173
173

M1
M1

Adri Duin
Wendy van Velzen

Nadja
Lucky Boy

M1
M1

187
171

Z
Z
Z

Anita Marijnus
Stephanie Lubbers
Dionne Geerdes

Vivaldi ZZL
Sikra Z1
Bright Z1

Z
Z
Z

ptn

199 Wendy van Velzen Lucky Boy
187 Adri Duin
Nadja
64,41 Stephanie Lubbers Sikra Z1
64,29 Anita Marijnus
Vivaldi ZZL
60,88 Dionne Geerdes
Bright Z1

ptn
184
182
174
165

71,14
62,35
60,88
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pony's

Pony's

198 Marleen Stengs
197 Britt Carbaat
189 Pernilla de Jong

Beau
Dancy
E's Paola

Po B
Po B
Po B

Marleen Stengs
Britt Carbaat
Pernilla de Jong

Beau
Dancy
E's Paola

Po B
Po B
Po B

190
186
180

197 Priscilla de Wildt

Fight

po L1

Priscilla de Wildt

Fight

po L1

178

Sandvick
Falco

B
B

Larissa Bleeker
Miel v.d. Velde

Falco
Sandvick

B
B

219
203

Nico
Falco
Nico

B
B
B

Wendy van Velzen
Piet Zoon
Hester van Bochove

Falco
Nico
Nico

B
B
B

194
185
166

L1

Amanda v.d. Graaf

Pim v.d. H.

L1

198

237
209
195
192
188

Mennen
Miel v.d. Velde
Larissa Bleeker
Hester van
Bochove
Wendy van Velzen
Piet Zoon

236 Amanda v.d. Graaf Pim v.d. H.
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Naam
Paard/Pony
Britt Carbaat
Dancy
Marleen Stengs
Beau
Dagmar Wever
Ulexie
Ton Wildschut
Apollo
Jamie Weij
Olympic
Nikki Honigh
Corleone H
Brenda Visser
Chanel
Miranda de Wit
Lennard
Debby Wolbink
Vice Versa
Simone van Lith
Paulet
Kelly Thijssen
Tisana
Judith Jacobsen
Amondo
Marloes van der Geest
Nolan
Jessica Van Tunen
Tobalia
Fleur Brouwer
Dance
Belinda Wolthuis
Vestar - Varano
Ria Bosch-Bodegom
Ulexie
Dionne Geerdes
Bright
Laura van Lith
Bonfire
Laura Leguit
Hylke N. N.
Marjon Geerdes
Dije
Sandra Terluin
Total Touch
Tessa Koning
Sita
Renate Kes
Tyson
Pauline Schilder
Silverstar
Carola Valentijn-van Zoest
Tetley

Kl.
B
B
B
B
B
L1
L1
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
M1
M1
M1
M2
M2
M2
Z1
Z1
Z2
Z2
Z2
Z2

ptn
202
194
175
177
195
197
191
188
171
176
185
200
170
186
188
178
187
181
187
189
186
175
181
176
180 dis
160
187
181
180
Vrijw
Vrijw
Vrijw
Vrijw
189
187
185
190
167
194
209
184
198
193
257
254
209
194
199
205
NG

