
Donderdag 20-08-2020 is er na 19:00 parcours verkennen 
Vrijdag        21-08-2020 ie het terein van af 14:00 open  en kan er verkent worden 

Definitieve-startlijst Vrijdag- 21-08-2020 potlooiencup
Best menners we zijn blij dat we weer een wedstrijd kunnen organiseren
Zoals we allemaal gehoord hebben lopen de besmettingen van COVID-19 weer op
De coördinator van de gemeente Vijfheerenlanden waar we de wedstrijd ook aan gemeld hebben heeft ons op het hart gedrukt,
dat er geen samen scholing mag plaatsvinden .
In overleg hebben we besloten om geen prijsuitreiking te doen, zodat een ieder na het rijden van zijn wedstrijd niet onnodig
lang hoeft te wachten en de kans op besmetting kleiner is
Drinken en eten kan afgehaald worden bij de kantine
We zullen de uitslagen bekend maken via Facebook /Hoefnet en de killesteyn webside https://www.killesteynruiters.nl/
En contact opnemen met de prijswinnaars en de prijs overmaken
we hopen op begrip van jullie kant voor de (ongezellige ) Maatregel BLIJF GEZOND

Voor al u Reparatie en onderhoud

Graag jullie paspoort meebrengen er is een I& R controle. Als je klaar ben met rijden de 2e omloop kan er gecontroleerd worden.



https://jaapvanreeuwijk.nl/

Arie Timmer Enkelspan Paard Leerbroek

Freek Prozee Enkelspan Paard Everdingen 

Kees de Hoop Enkelspan Paard Tienhoven a d Lek

Anne Schievink Enkel span pony Lopik https://www.hatro.nl/

Johan de Hoop Enkel span pony Lexmond 

Jente schievink Jeugd Lopik

Laura Kramp Enkelspan Paard Valburg

Nienke van Velthoven Enkel span pony Neerijnen 

Freek schievink Jeugd Lopik https://www.dierenkliniekmeerkerk.nl/

Calvin van Vogelpoel Twee span pony Tull en ‘t Waal

Pauze verkennen https://www.bakkerijvandijk.nl/

Kees de Hoop Enkelspan Paard Tienhoven a d Lek

Femke Schievink Enkel span pony Lopik

John Hol Enkelspan Paard Everdingen

Han schievink Enkelspan Paard Lopik http://www.benschopschalkwijk.nl/

Marit de Hoop Enkel span pony Lexmond

Wim de Groot Enkelspan Paard

Lara davits Enkelspan Paard

Enkelspan Paard https://schievinkbouw.nl/

Teus Slob Enkelspan Paard
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