PAARDENPRAATTV
Naam Britt Dekker & Esra de Ruiter
Geboortedatum 24 februari 1992 & 16 september 1994
Doelgroep van kanaal Kinderen die van paarden houden en alles over
paarden willen weten
Korte omschrijving Britt en Esra geven handige tips, bezoeken
evenementen, nemen de kijkers mee in hun
vlogs, ontmoeten mensen uit de paardenwereld
en vertellen je alles wat je wilt weten over
paarden en pony’s
Tone of voice Vrolijk, grappig, inspirerend, vriendelijk en
educatief

Britt en Esra maken de allerleukste filmpjes voor
iedereen die net begint met paardrijden of gewoon
alles wil weten over paarden. Samen met hun
geweldige paarden George, Eve, Jack, Parino, en
Halloween beleven zij de coolste avonturen. Samen
geven de dames hun kijkers de leukste weetjes, de
handigste tips en leggen je alles uit over paarden. Dit
alles doen zij op hét grootste paarden YouTube-kanaal
van Nederland en België: PaardenpraatTV.
Elke maandag en woensdag staat er een nieuwe video
voor de fans klaar en de leden van de PaardenpraatFanclub krijgen ook op vrijdag nog een video. In hun
video’s komen onderwerpen aan bod die de kijkers
interesseren.

@paardenpraattv

PaardenpraatTV

@paardenpraattv_official

@paardenpraattv

G O S O C I A L TA LE N T

DANIELLE VAN MIERLO

Woonplaats Maasland, Nederland
Geboortedatum 20 januari 1989
Doelgroep van kanaal Jongeren vanaf 18 jaar die interesse hebben in
de hogere dressuursport
Korte omschrijving Danielle geeft je een kijkje in haar leven als
dressuuramazone. In haar video’s en vlogs geeft
ze tips voor tijdens de training of op wedstrijd,
productinformatie en diverse win acties
Tone of voice Vriendelijk, professioneel, inspirerend,
informatief en persoonlijk

Nieuwe moeder en internationale Grand Prix amazone
Danielle van Mierlo runt samen met haar moeder
een eigen trainingsstal in Maasland. Bij de Young
Riders en U25 heeft ze veel prijzen gewonnen en is
ze opgenomen geweest in het Nederlandse kader. Na
haar bevalling in februari 2020 timmert ze weer hard
aan de weg om met onder andere Dayano in de Grand
Prix ring te kunnen verschijnen.
Danielle plaatst wekelijks een nieuwe video op haar
YouTube kanaal en is daarnaast ook erg actief op
Instagram. Daar deelt ze niet alleen haar leven als
dressuuramazone, maar ook als moeder en alles wat
daarbij komt kijken.

@danielle_vanmierlo

Danielle van Mierlo

@daniellevmierlodressage

G O S O C I A L TA LE N T

FELINEHOI

Naam Feline de Jonge
Woonplaats Ede, Nederland
Geboortedatum 21 februari 1996
Doelgroep van kanaal Jongeren tussen de 17 en 24 jaar met een
passie voor paarden
Korte omschrijving Paarden en het creëren van content zijn de
allergrootste passies van Feline, samen met
haar paarden laat ze zien wat ze allemaal
beleeft
Tone of voice Vriendelijk, humoristisch en vermakend

Feline de Jonge was één van de eerste paarden
YouTubers in Nederland en werd een aantal jaar
geleden bekend als Pennyreporter. Op haar kanalen
is ze beter bekend onder de naam Felinehoi en samen
met haar pony Marley en Appaloosa Olympus maakt
ze van alles mee. Al haar avonturen deelt ze met haar
volgers op onder andere haar YouTube kanaal. Zo
maakt ze buitenritten, rijdt ze springwedstrijden en
laat ze zien hoe ze haar jonge paard Olympus beleert
onder het zadel.
Ook op Instagram en Facebook is ze actief waar ze
haar volgers, onderdeel van de #hoifamilie, op de
hoogte houdt van alles wat er in haar leven gebeurt.
Feline richt zich vooral op jongeren tussen de 17 – 24
jaar die een passie voor paarden hebben.

@felinehoi

FelineHoi

@felinehoi

G O S O C I A L TA LE N T

ZARESSA / KOPSTUK

Namen Maartje Harms & Nynke Asbroek
Woonplaats Oldenzaal, Nederland & Hengelo, Nederland
Geboortedatum 8 september 1999 & 23 december 2000
Doelgroep van kanaal Jonge kijkers die graag plezier hebben met hun
paarden
Korte omschrijving Omdat het leven al serieus genoeg is,
delen Maartje en Nynke van Zaressa hun
paardenleven met een flinke dosis humor
Tone of voice Vriendelijk, inspirerend en vermakend

Nynke Asbroek en Maartje Harms zijn sinds 2016 actief
op onder andere Youtube onder de naam Zaressa.
Samen met hun paarden Max en Contessa nemen
ze humoristische video’s op waarbij het motto ‘Don’t
worry, be happy’ centraal staat. Ze zijn dan ook vooral
bekend om de hilarische sketches die regelmatig op
het Youtube-kanaal van Zaressa verschijnen. Ook op
Instagram is Zaressa actief waar ze alles rondom hun
paardenleven delen.
Recentelijk heben Nynke en Maartje hun nieuwe
kanaal KOPSTUK gelanceerd, waarbij zij de meer
serieuze onderwerpen aankaarten en een volwassene
doelgroep aanspreken.

@zaressa_official

Zaressa

@zaressa_official

@zaressax

G O S O C I A L TA LE N T

Equitality
Namen Sanne Kolman & Iris Pinkster
Woonplaats Enschede, Nederland
Geboortedatum 14 maart 1999 & 8 september 1990
Doelgroep van kanaal De serieuze paardenliefhebber die zoekt naar
allerlei informatie, gebracht op een leuke en
luchtige manier
Korte omschrijving In hun video’s geven Sanne en Iris een unieke
en originele kijk op het welzijn van paarden
vanwege het beroep van Iris, zij is namelijk
bitfitter en paardentandarts
Tone of voice Vriendelijk, professioneel, inspirerend,
persoonlijk, informatief en vermakend.

Met hun kanaal Equitality plaatsen Iris en Sanne twee
keer per week video’s op YouTube. In deze video’s
wordt hun dagelijksleven weergegeven en spelen
zij onder andere diverse sketches. Dit alles doen zij
met een gezonde dosis humor. Met Iris als bitfitter en
paardentandarts heeft het kanaal naast unieke content
ook uiterst informatieve content.
Gezien de onderwerpen die aan bod komen richt
Equitality zich op een wat volwassenere doelgroep.
Naast YouTube is het kanaal ook actief op Instagram
waar diverse content wordt gedeeld.

@equitality

Equitality

@equitality

@equitality

G O S O C I A L TA LE N T

BIANCA SCHOENMAKERS
Woonplaats Heeze, Nederland
Geboortedatum 16 april 1982
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Doelgroep van kanaal Mensen die geïnteresseerd zijn in de
springsport
Korte omschrijving Bianca neemt je mee in haar dagelijkse leven
als professioneel springruiter
Tone of voice Vrolijk, creatief en vermakend

Internationale springamazone Bianca Schoenmakers
heeft jarenlange ervaring als vaste ruiter bij
professionele stallen zoals Stal Everse en Stal
Dings. Inmiddels werkt zij voor zichzelf als hippische
freelancer. Als freelancer rijdt zij nog steeds dagelijks
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en tevens regelmatig haar mening geeft over diverse
onderwerpen uit de paardenwereld. Haar posts op
Instagram zijn tweetalig om een wereldwijd publiek
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G O S O C I A L TA LE N T

Begijnhoeve

Naam Rob van Puijenbroek & Tommie van
Puijenbroek-Visser
Doelgroep van kanaal Iedereen die geïnteresseerd is in de hogere
dressuursport, fokkerij en het runnen van een
professionele dressuurstal
Korte omschrijving Rob en Tommie nemen de kijker mee in hun
leven als professionele dressuurruiters. Zij laten
unieke ‘behind the scenes’ content zien van een
professionele dressuurstal en delen alle ins en
outs van de fokkerij
Tone of voice Educatief, professioneel, vrolijk, vriendelijk,
inspirerend en grappig

Het YouTubekanaal van de Begijnhoeve biedt de kijker
en uniek kijkje in het leven van topsporters Tommie en
Rob. Of het nu gaat om het ontwerp en de bouw van
de Begijnhoeve 2.0, het fokken van dressuurpaarden
van de beste kwaliteit of een eigen YouTubekanaal, de
Begijnhoeve staat voor kwaliteit en levert geen half
werk.
Samen met een ervaren team bouwen zij hun kanaal
waar, net zoals in alle andere werkzaamheden,
kwaliteit hoog in het vaandel staat. Met het kanaal
groeiten het merk op zich en de reputatie van de
Begijnhoeve waardoor het publiek beter wordt
aangesproken.
Op alle kanalen van de Begijnhoeve wordt in het
Engels gecommuniceerd om een internationaal
publiek aan te spreken.

@begijnhoeve_official

Begijnhoeve

@Begijnhoeve

G O S O C I A L TA LE N T

DAPHNE DRAAFT DOOR

Naam Daphne van der Veen
Woonplaats Soest, Nederland
Geboortedatum 11 juli 1999
Doelgroep van kanaal Leergierige jonge kijkers die geïnteresseerd zijn
in paarden en graag paardengames spelen
Korte omschrijving Daphne vertelt haar kijkers van alles over
het hebben van een verzorgpony, haar grote
hobby Schleich en het spelen van online
paardengames
Tone of voice Vriendelijk, creatief, persoonlijk, eerlijk, helder en
vermakend

Daphne van der Veen richt zich met haar kanaal vooral
op de jongere kijkers. Op haar Instagram pagina en
in de video’s die zij maakt komt haar verzorgpaard
Uria ook regelmatig voorbij. De Draver heeft vroeger
drafwedstrijden gelopen, maar Daphne rijdt nu
dressuur met haar en neemt af en toe een sprongetje.
Uria is blind aan één oog, maar dat houdt haar niet
tegen. Naast Uria kom je op de kanalen van Daphne
ook veel Schleich paarden en online paardengames
tegen. Twee andere hoofdrolspelers op haar kanaal
zijn Bunny & Snuf, de konijnen van Daphne.

@daphnedraaftdoor

Daphne draaft door

@daphnedraaftdoor

@daphnedraaftdoor

G O S O C I A L TA LE N T

PAARDENDINGEN

Namen Joyce & Jaydee de Vos
Woonplaats Nijeveen, Nederland
Geboortedatum 27 februari 1982 & 12 november 1989
Doelgroep van kanaal Leergierige kinderen en jongeren die met
plezier en respect om willen gaan met hun
paard
Korte omschrijving Joyce en Jaydee houden zich al jaren bezig
met vrijheidsdressuur, horse agility en nog veel
meer. Hierbij staat plezier van het paard altijd op
één!
Tone of voice Informatief, creatief, eerlijk en vrolijk

Joyce en Jaydee zijn zussen die zich al jaren
bezighouden met grondwerk, vrijheidsdressuur, horse
agility en schrik- en obstakeltraining. Hierbij werken ze
vanuit het natuurlijke gedrag van een paard en staat
plezier van het paard met stip op één. Ook bitloos en
boomloos rijden is iets wat ze regelmatig doen. Met
hun paarden geven zij regelmatig shows en clinics op
evenementen zoals op Horse Event en de Go Social
Party. Op het Youtube-kanaal van Joyce en Jaydee
verschijnen wekelijks allerlei soorten video’s, van vlogs
tot leerzame video’s. Naast YouTube zijn de zussen ook
individueel te volgen op Instagram en Facebook.

@joyce_devos
@jaydee_devos

Paardendingen

@paardendingen.nl

G O S O C I A L TA LE N T

LAVITANA
Naam Megan Bakker & Rinke Wiggemanssen
Woonplaats Doesburg, Nederland
Geboortedatum 24 december 1997 & 14 juli 2000
Doelgroep van kanaal Kinderen en jongeren die meer willen weten
over vrijheidsdressuur, grondwerk, bitloos en
tuigloos rijden
Korte omschrijving Lavitana neemt de kijkers mee in alles wat zij
met de paarden doen en maken leuke sketches
Tone of voice
Professioneel, inspirerend, persoonlijk, serieus
en vermakend

Lavitana is bedrijf van Megan Bakker. Op haar
Youtube kanaal en social media neemt zij haar
volgers mee in het leven van haar bedrijf, pony’s en
paarden en alles wat daarbij komt kijken. Megan
heeft meerdere pony’s en paarden waardoor zij een
breed publiek heeft. Met de shetlanders trekt zij
voornamelijk de jongere doelgroep. Samen met haar
paarden wilt Megan laten zien dat je ook met een
koudbloed paard alle disciplines kan (be)oefenen.
Het voornaamste onderwerp van Lavitana is het
trainen van paarden in de vrijheidsdressuur, maar ook
normale dressuur, springen en buitenrijden komen
aan bod. Op Instagram is Lavitana ook erg actief.
Daar neemt Megan haar volgers mee tijdens shows,
evenementen, trainingen en alles wat met haar bedrijf
Lavitana en de paarden te maken heeft.
Naast het maken van content maakt Megan met
Lavitana horse hair ook sieraden van paardenhaar in
opdracht van klanten.

@lavitana_official

Lavitana

@lavitana_official

@megan bakker

G O S O C I A L TA LE N T

LEANNE ABIGAIL
Naam Leanne van den Berg
Woonplaats Hendrik-Ido-Ambacht, Nederland
Geboortedatum 11 januari 2001
Doelgroep van kanaal Kijkers die voor hun plezier paardrijden
Korte omschrijving Leanne post video’s over paarden en alles wat
daarmee te maken heeft, via vlogs neemt ze
haar volgers mee op alle leuke momenten die
ze beleeft in de paardenwereld
Tone of voice Vriendelijk, vermakend en humoristisch

In 2015 begon Leanne met vloggen en daar is ze
sindsdien nooit meer mee gestopt. Samen met haar
eigen pony Abigail rijdt ze dressuurmatig en maakt
ze regelmatig buitenritten. Daarnaast rijdt ze met
neckrope en doen ze aan vrijheidsdressuur. Samen
met haar pony geeft Leanne regelmatig een show over
neckrope rijden. Op haar YouTube kanaal plaatst ze
wekelijks vlogs, maar ook post ze regelmatig reviews
en unboxing video’s. Leanne heeft ook een Instagram
pagina waar ze alles deelt wat ze meemaakt met haar
pony. Het kanaal LeanneAbigail richt zich op jongere
kijkers en wil haar volgers graag inspireren om niet
iedere dag hetzelfde te doen met hun paard.

@leanne_abigail

LeanneAbigail

@leanne_abigail

@kanaallenneabigail

G O S O C I A L TA LE N T

Valerie Koster

Naam Valerie Koster
Woonplaats Eemnes, Nederland
Geboortedatum 16 december 2003
Doelgroep van kanaal Meiden met interesse in paarden
Korte omschrijving Valerie deelt haar leven als jonge
dressuuramazone en alle paarden die ze mag
rijden
Tone of voice Vrolijk, vermakend en persoonlijk

De fanatieke Valerie Koster is actief in de dressuursport
en heeft op dit moment 2 paarden bij haar op stal
staan. Wally is een KWPN’er en is voor de helft van
Valerie. Ze trainen hard om binnenkort hun Z1-debuut
te maken bij de paarden en ze zou graag in de nabije
toekomst Junioren met hem starten. Daarnaast heeft
ze nog een 3-jarige staan waar ze mee aan de slag
mag. Daarnaast rijdt ze ook regelmatig paarden voor
de verkoop voor Tess de Weerdt.

@valerie.koster

@valerie_koster

G O S O C I A L TA LE N T

PuRARAZADIVINO

Naam Tess de weerdt
Woonplaats Tienhoven, Nederland
Geboortedatum 3 juni 1997
Doelgroep van kanaal Jongeren met een interesse voor dresuur en
mode
Korte omschrijving Tess de Weerdt je mee achter de schermen
als paarden trainster, met haar blikvangers
en goede kwaliteit foto’s en leuke video’s
Vrijheidsdressuur, dressuur, training en nog
meer
Tone of voice Vriendelijk, inspirerend, ambitieus vrolijk en
lgbt+

Tess de Weerdt timmert hard aan de weg met haar
eigen paardenbedrijf. Hier houdt ze zich bezig met het
trainen van diverse paarden en pony’s en in en verkoop.
Tess is de trotse eigenaar van een aantal prachtige
paarden, waaronder haar super knappe paard Fiscal.
Fiscal heeft een flinke transformatie ondergaan sinds
hij bij Tess op stal staat en samen gooien ze hoge ogen
in de dressuurring. Op haar kanaal neemt Tess haar
volgers mee in haar leven als dressuur ruiter en laat
ze zien hoe zij paarden traint en laat ze mooie foto’s en
leuke video’s zien van al haar paarden.

@purarazadivino

@purarazadivino

@purarazadivino

G O S O C I A L TA LE N T

Noa louana

Naam Noa Vriesema
Woonplaats Elspleet, Nederland
Geboortedatum 28 december 2000
Doelgroep van kanaal Jonge kijkers die plezier met hun paarden willen
hebben.
Korte omschrijving Noa neemt haar kijkers mee in alle avonturen
die ze beleefd met haar paarden.
Tone of voice Vermakend, inspirerend en avontuurlijk.

Noa is een gepassioneerd paardenfotograaf
en zet paarden door heel het land op de foto.
Op haar account neemt ze haar kijkers mee achter de
schermen van fotoshoots, en geeft ze tips! Naast haar
paardenfotografie heeft ze zelf een hele leuke friese
merrie genaamd Dukje, Dukje is erg veelzijdig. Zo kan
ze zowel voor de kar als vrijheidsdressuur. Op haar
instagrampagina neemt ze haar kijkers ook mee met
de avonturen die ze beleeft met Dukje

@noalouana

Noa Louana

@noalouana

G O S O C I A L TA LE N T

INDYCOOO

Naam Indira Cooreman
Woonplaats Buggenhout, België
Geboortedatum 29 februarie 1996
Doelgroep van kanaal Paardenliefhebbers die hoofdzakelijk
geïnteresseerd zijn in mode.
Korte omschrijving Op haar pagina deelt Indira de mooiste horse
fashion samen met haar drie paarden
Tone of voice Vriendelijk, positief en vermakend

De Belgische Indira Cooreman, voor de meesten beter
bekend als Indy, is afgestuurd als verpleegkundige
en heel actief op social media met haar paarden
Gameboy, Ikato en Coala. Ze is dol op ‘horse fashion’
en plaatst dan ook heel regelmatig foto’s van de
nieuwste collecties. Met haar bomproof merrie
Coala rijdt ze dressuur en showt ze veel van haar
prachtige setjes. Haar 2e paard, Gameboy, heeft een
aangeboren aandoening waardoor hij weinig tot geen
kraakbeen aanmaakt. Hierdoor is hij niet geschikt om
te berijden, Indira doet met hem veel vrijheidsdressuur
en grondwerk. Ook met har derde paard Ikanto
hoopt Indira ooit shows en demo’s te kunnen geven.
Samen met haar drie ‘unicorns’ maakt ze de leukste
avonturen mee en verschijnen ze in de mooiste setjes.
Dit alles deelt ze heel graag met haar volgers op zowel
Instagram als YouTube.

@indycooo

Indycooo

@indycoo_official

G O S O C I A L TA LE N T

MADEE FLEUR

Naam Madee Pfeiffer
Woonplaats Wageningen
Geboortedatum 16 januari 1998
Doelgroep van kanaal Jeugd die graag op een creatieve manier met
paarden omgaat
Korte omschrijving Samen met haar paarden is vormt Madee een
veelzijdig team dat aan diverse onderdelen
van de sport doet, zoals vrijheidsdressuur tot
Polocross
Tone of voice Vriendelijk, eerlijk, humoristisch, creatief en
vermakend

Madee post al vijf jaar lang twee keer per week vlogs
waarin ze van alles meemaakt. Van buitenrijden tot
springen en van dressuur tot neckrope rijden, Madee
doet het allemaal met haar Fjord merrie Wesla. Ook
heeft ze een jonge Shetlander genaamd Mees, waar
ze druk mee is. Naast de video’s op Youtube, is Madee
ook erg actief op Instagram. Hier deelt ze prachtige
foto’s van fotoshoots, maar ook bijvoorbeeld rijfoto’s.
Met haar kanalen wil Madee laten zien wat voor leuke,
creatieve dingen je allemaal kunt doen met je pony’s.

@madeefleur_official

Madee Fleur

@madeefleur_official

G O S O C I A L TA LE N T

DRAFGEKEURD

Namen Esra de Ruiter & Glasten Krapels
Geboortedatum 6 september 1994 & 14 juni 1990
Doelgroep van kanaal Jongeren tussen de 15 en 35 jaar die interesse
hebben in zowel de hogere dressuursport als
de para-sport
Korte omschrijving Met een gezonde dosis humor nemen Esra en
Glasten de kijkers mee in hun leven als (para)
sporter en alles wat daarbij komt kijken
Tone of voice Vriendelijk, professioneel, inspirerend, serieus en
vermakend

Glasten Krapels en Esra de Ruiter zijn beide actief in de
para-dressuur, zowel nationaal als internationaal. Esra
heeft samen met haar ouders een eigen dressuurstal
en ook Glasten heeft zijn paarden aan huis staan.
Op het YouTube-kanaal van Drafgekeurd nemen zij
de kijkers mee in hun leven als topsporter met een
handicap, waarmee zij een inspiratiebron willen zijn
voor sporters met een beperking. De filmpjes bevatten
naast de mooie boodschap ook een flinke dosis humor.
Naast YouTube zijn ze natuurlijk ook beide te volgen
via hun persoonlijke Instagram en Facebook.

Drafgekeurd

G O S O C I A L TA LE N T

MANEGE de arckelhoeve

Namen Stephanie & Daniëlle Kok
Woonplaats Poeldijk, Nederland
Geboortedatum 24 april 1990 & 24 december 1992
Doelgroep van kanaal Jongvolwassenen die geïnteresseerd zijn in
allerlei aspecten van de paardensport
Korte omschrijving Deze zussen nemen je mee in het drukke
manege leven én in de sport
Tone of voice Professioneel, vrolijk en vermakend

Zussen Stephanie en Daniëlle Kok runnen samen
met hun moeder Manege de Arckelhoeve in Poeldijk.
Beide dames trainen hun eigen paarden, maar leiden
ook paarden op voor klanten. Daniëlle is regelmatig in
de wedstrijdring te vinden en rijdt niet alleen Lichte
Tour dressuur, maar is ook actief in de springsport.
Stephanie rijdt met haar dressuurpaard Casmir
momenteel op Zware Tour-niveau. Naast het rijden en
verzorgen van alle paarden, wordt er veel les gegeven
en is er de mogelijkheid om een paard in pension
te zetten op de manege. Op de manege is altijd wat
te beleven en via hun kanaal geven Stephanie en
Daniëlle hun kijkers een uniek kijkje in hun wereld.

@manege_dearckelhoeve

Manege de Arckelhoeve

@manege_dearckelhoeve

@arckelhoeve

G O S O C I A L TA LE N T

LOLA SHETLANDER

Naam Jaylynn Blonk
Woonplaats Arnhem, Nederland
Geboortedatum 16 februari 2013
Doelgroep van kanaal Jonge kinderen die paarden en pony’s leuk
vinden en de ouders van deze kinderen
Korte omschrijvig Jaylynn neemt haar volgers mee in haar leven
als jonge amazone
Tone of voice Vrolijk, speels en vermakend

De jonge Jaylynn is een paardenmeisje in hart en
nieren en ze heeft als grote droom om ooit in een
paardenfilm te spelen met haar zwarte Shetlander
merrie Lola. Haar eerste hoofdrol in het door Diana
geschreven boekje ‘De avonturen van Jaylynn & Lola ‘
heeft ze al te pakken!
Lola is een hele bijzondere Shetlander, want ze heeft
de kenmerkelijke streken van het ras niet. Toen Jaylynn
3 jaar oud was reed ze al zelfstandig Bixie proefjes
met Lola. Daarnaast rijdt Jaylynn op Betty Bombfire,
een Welsh pony waarmee ze graag dressuur wil rijden.
Behalve met dressuur ontdekt Jaylynn ook andere
takken van de sport, zoals western, mennen en horse
agility.
Samen met haar moeder Diana wil Jaylynn jonge
kinderen inspireren en laten zien hoe geweldig het is
om een eigen pony te hebben.

@lolashetlander

Lola Shetlander

@lolashetlander

@lolashetlander

G O S O C I A L TA LE N T

Melissa Janssen DRESSAGE

Naam Melissa Janssen
Woonplaats Brunssum, Nederland
Geboortedatum 17 januari 1991
Doelgroep van kanaal Voornamelijk jongere kinderen die paarden
leuk vinden en graag meer willen weten over
dressuur
Korte omschrijvig Melissa neemt haar volgers mee in haar leven
als paradressuur amazone op weg naar de
paralympische spelen
Tone of voice Professioneel, vrolijk en inspirerend

Fanatiek dressuuramazone Melissa Janssen rijdt met
haar zelf opgeleide Dreamy-Boy op Lichte tour niveau
en heeft een jonge hengst genaamd Bailando. Het is
de bedoeling dat Bailando één van de opvolgers wordt
van Dreamy-Boy. Ook geeft ze lessen en geeft ze Bixie
clinics aan jonge kinderen. Melissa heeft grootse
plannen voor de toekomst!
Door een zenuwaandoening werd het steeds
moeilijker om tussen de ‘normale’ ruiters te rijden
zonder de nodige hulpmiddelen. Tegenwoordig
start Melissa in de paradressuur. Met coaching van
paradressuur bondscoach Joyce Heutink worden
ze klaar gestoomd voor de Paralympische spelen in
Tokio!

@melissajanssen.dressage

@Melissa Janssen

G O S O C I A L TA LE N T

djaydee van den berg

Naam Djaydee van den Berg
Woonplaats Made, Nederland
Geboortedatum 6 juni 2007
Doelgroep van kanaal Jongeren die van mooie paardenfoto’s houden
en dol zijn op springen.

Op 14 oktober 2018 kreeg Djaydee haar eerste c-pony
Magnum en is haar pony avontuur begonnen. Djaydee
heeft in 2019 voor het eerst een fotoshoot gedaan
met Magnum. Sindsdien is haar social media account
serieuzer geworden en werd ze vaker gevraagd voor
fotoshoots. Ze werd bijvoorbeeld gevraagd model te
staan voor meeloopdagen met meerdere fotografen.
Djaydee kreeg op 14 januari 2020 haar d- pony Don
V-Jay. Met hem rijdt ze wedstrijden en samen doen ze
regelmatig fotoshoots. Haar doel is om Don V-Jay zo
hoog mogelijk op te leiden in de sport. En straks ook
met haar paard Isolde te starten.

@djaydee.vandenberg

G O S O C I A L YO U N G S TA R

Neas wow ponies

Naam Nea Frantzen
Woonplaats Maastricht, Nederland
Geboortedatum 25 december 2013
Doelgroep van kanaal Kinderen die gericht zijn op de paardensport

Nea is van jongs af aan al bezig met pony’s. Ze is
begonnen op haar Shetlandpony Baldur en is nu
doorgegroeid naar haar knuffelpony Polaris. Daarmee
beleeft ze vele avonturen en laat ze dit zien op haar
Instagrampagina.
Nea gaat samen met haar jonge pony Polaris en
haar ervaren pony Snow White veel op pad in en
rondom haar stal. Samen leren ze alle tips en tricks
van het rijden. Natuurlijk gaat dit samen met vallen
en opstaan.

@neaswowponies

@neaswowponies

G O S O C I A L YO U N G S TA R

veri zuidgeest

Naam Veri Zuidgeest
Woonplaats Oud-Beijerland, Nederland
Geboortedatum 6 september 2011
Doelgroep van kanaal Meiden tussen de 6 en 18 jaar met een
(verzorg)pony of die op een manege rijden

Zeg je paardenmeisje, dan zeg je Veri! Het eerste
knuffeltje dat ze kreeg bij haar geboorte was een
paardje en toen ze net 3 jaar oud was, startte ze al met
wekelijkse peuterlessen op de plaatselijke manege.
Dit is inmiddels haar tweede thuis, want na een aantal
leaseponys gehad te hebben heeft ze sinds juli 2020
haar eigen pony Coco die hier ook haar stal heeft.
Coco is een echte sportpony en samen met haar wil
Veri de best mogelijke dressuurcombinatie worden.
Op haar Instagram account neemt Veri je elke dag
mee in haar leven als jonge amazone op weg naar
de top, met natuurlijk alle ups en downs die daar bij
horen. Leren, vallen en opstaan, lol met je knol en
soms een sprongetje, haar liefde voor matching setjes
voor haar en Coco, de verzorging en de wedstrijden,
haar twee jongere zusjes die ook gek zijn op paarden
en haar paardenvriendinnen op de manege. Je ziet
het allemaal langskomen in haar Instagram dagboek.

@veri.zuidgeest

G O S O C I A L YO U N G S TA R

DE BOCK STABLES

Naam Faye en Annabell de Bock
Woonplaats Ulvenhout, Nederland
Geboortedatum 20-02-2008 & 28-12-2009
Doelgroep van kanaal Jonge meiden die van dressuur houden

Bij De Bock Stables draait alles om het leven met 3
pony’s en 1 paard aan huis. Met veel plezier wordt de
volger betrokken bij de groei die de oudste dochter
Faye van 13 jaar en haar zusje Annabell van 11 jaar
doormaken. Als ruiter, maar ook als combinatie.
Faye springt graag met haar pony Discovery en wil
ontdekken of eventing bij haar past. Annabell houdt
het meest van dressuur en is heel erg gedreven. Ze
hoopt met haar pony Esperanza de Nederlandse
dressuurtop te behalen. De pony waar deze spontane
meiden op hebben leren rijden staat ook nog bij hun
thuis. Hij heet Specialized en is een superknappe
knuffelbeer. Daarnaast staat het dressuurpaard van
hun moeder thuis. Naast het rijden wordt de volger
ook meegenomen in de dagelijkse zorg voor de 4
paarden. Ook op vakantie gaan de paarden mee en
worden er dagelijks prachtige strandritten gemaakt.
Veel van deze momenten worden in hoge kwaliteit
vastgelegd en met de volgers gedeeld. De Bock
Stables is een veelzijdige account die een brede
doelgroep aanspreekt.

@debockstables

G O S O C I A L YO U N G S TA R

STORM PRECIOUS

Naam Precious Slenders
Woonplaats Haarlem, Nederland
Geboortedatum 23 oktober 2010
Doelgroep van kanaal Kinderen die van pony’s houden

De jonge Precious heeft sinds augustus 2020 een
pony genaamd Storm. Storm is de hoofdrolspeler in
de Zapp serie ‘De zomer van Zoë’. Precious wil graag
hoog in de sport rijden en daar traint ze heel erg hard
voor!
Ze wil graag haar volgers meenemen in haar
avonturen met Storm, ook al is het af en toe bloed,
zweet en tranen. Ze gaat er de volle 100% voor!

@ storm_precious_

G O S O C I A L YO U N G S TA R

soleil sportponys

Naam Soleil Bravenboer
Woonplaats Rotterdam, Nederland
Geboortedatum 18 maart 2012
Doelgroep van kanaal Mensen tussen de 5 en 25 jaar

Soleil Bravenboer is een zeer fanatieke jonge amazone
die graag het hoogst haalbare uit de paardensport wil
halen.
Samen met haar 2 lieve, maar soms ook ondeugende
sportpony’s Spetter en Samoerai (oftewel Sam)
beleeft ze veel plezier en werkt ze hard om haar droom
te realiseren. In 2020 is ze zelfs met haar pony Spetter
regiokampioen Zuid- Holland in klasse B-B pony
springen en met Samoerai reserve regiokampioen
Zuid-Holland in klasse B-C pony dressuur. Naast
springen vindt ze dressuur ook heel leuk, maar
wat zou ze graag een internationale springruiter
op topniveau willen worden! Volg haar account op
Instagram waar Soleil haar dagelijkse trainingen en
leuke avonturen deelt.

@ soleilsportponys

G O S O C I A L YO U N G S TA R

ZUSJES CONIJN

Naam Fabienne en Annabel Conijn
Woonplaats Ariën, Nederland
Geboortedatum 12 oktober 2013 & 11 maart 2011
Doelgroep van kanaal Jonge paardengekken

De Zusjes Conijn bestaat uit Annabel en Fabienne
Conijn. Annabel is van 2013 en houdt van dressuur!
Op haar 8e jaar was ze al kringkampioen in de M1
dressuur. Fabienne is van 2011 en houdt het meest
van springen. Op haar eerste officiële dressuurdebuut
behaalde ze 204 punten. Ook doen de meiden al een
aantal jaren aan voltige, ze zijn er dol op!
Annabel en Fabienne wonen op Stal Conijn. In de
mooie omgeving van Ommen. Samen met hun
pony’s Gino Vanelli, Hunnenhoek’s Misty en Forest
Gump beleven ze mooie avonturen. De meiden zijn
vaker in de stal te vinden dan in huis. Op hun insta
account nemen ze de volgers mee in hun dagelijkse
trainingen en de werkzaamheden op stal.

@ zusjesconijn

G O S O C I A L YO U N G S TA R

MY PONY PALLY

Naam Whitney Sloos
Woonplaats Leiderdorp, Nederland
Geboortedatum 27 december 2011
Doelgroep van kanaal Jonge paardengekken

Whitney is op paardrijles gegaan toen ze 6 jaar
was. Een kleine half jaar later kwam Spirit. Een lieve
palomino D-pony. Helaas werd Spirit ziek en hebben
ze Spirit moeten laten inslapen na een jaar. Whitney
heeft daarna een leasepony gehad waarmee ze les
kreeg en haar eerste wedstrijden ging rijden. Op
Whitney haar negende verjaardag kreeg ze Little
Pally voor haar verjaardag. Pally is een Welsh A-pony
van 1.16.
Little Pally is een echte sportpony. Whitney rijdt
dressuur, springwedstrijden en ook crossen vindt ze
leuk. Whitney rijdt L dressuur en ze springt in de B.
Bij de regiokampioenschappen dressuur is Whitney
met Little Pally reserve kampioen geworden. Whitney
deelt haar avonturen met Little Pally op haar
Instagram account en is in korte tijd hard gegroeid.
Ook gaat Whitney veel op pad naar mooie plekken
en gebieden in Nederland voor een fotoshoot.  Ze zijn
veel samen op pad. Whitney wil vooral veel plezier
maken en knuffelen samen met Pally.

@ myponypally

G O S O C I A L YO U N G S TA R

Willisha holzken

Naam Willisha Holzken
Woonplaats Helmond, Nederland
Geboortedatum 20 december 2010
Doelgroep van kanaal Jonge paardengekken

Ze houdt ervan om lekker te crossen door de bossen
met haar pony Gold, maar het meeste traint ze toch
dressuur. Het liefst zou ze springen, maar haar pony
vindt het na 2x springen genoeg geweest en bedenkt
zich dan dat ie er ook net zo makkelijk langs kan in
plaats van eroverheen.
Deze zomer wil Willisha gaan starten op wedstrijd.
Ze heeft in de Bixie al op diverse grote evenementen
gereden zoals Indoor Brabant en Jumping Indoor
Maastricht en Amsterdam. Haar droom is om hier
later ook mee te mogen rijden tussen de grote namen.

@ willishaholzken

G O S O C I A L YO U N G S TA R

Get good with horses

Naam Zoë Coade
Woonplaats Haarlem, Nederland
Geboortedatum 17 december 1975
Doelgroep van kanaal Inspirerend en leerzaam, gericht op ruiter en
amazones die hun talenten willen uitbreiden en
willen leren om goed om te gaan met paarden.

Zoë Coade komt oorspronkelijk uit Londen, Engeland,
maar woont sinds 2005 in Nederland met haar man.
Zoë is een ‘Horse Professional’ en geeft vooral in
Nederland veel lessen en clinics, maar ook in Engeland
is ze regelmatig aanwezig om mensen te helpen. De
onderwerpen waar Zoë zich mee bezighoudt zijn
heel uiteenlopend, maar hebben allemaal te maken
met het natuurlijke gedrag van paarden. Ze heeft in
2017 meegedaan met de ‘Mustang Makeover’, is meer
dan 2 jaar in Amerika geweest om daar meer te leren
van de beste paardentrainers, was onderdeel in de
documentaire ‘Listening to the Horse’ én is daarnaast
ook een award winnende auteur en poëet.
Samen met haar paard Mia heeft Zoë alles geleerd.
Ze heeft ook een boek geschreven over hun verhaal
genaamd ‘The Horse That Broke Two Legs’. Samen
met haar Connemara Kheelen reist Zoë heel Europa
door om shows te geven en hij heeft wereldwijd dan
ook veel fans. Helaas is Mia in 2020 overleden.

@getgoodwithhorses

Zoë
Coade
Melissa
Janssen
wekelijks een video

@getgoodwithhorses
@dressagebyme

@getgoodwithhorsesacademy

G O S O C I A L C R E ATO R

LS HORSES

Namen Denise en Patricia Lesage
Woonplaats Capelle aan den IJssel, Nederland
Geboortedatum 5 november 1995 & 17 oktober 1989
Doelgroep van kanaal Voornamelijk ( jong)volwassenen met interesse
in de wedstrijdsport

De zusjes Denise en Patricia zijn beide actief in
de wedstrijdsport. Op hun Instagram pagina laten
ze zowel spring- als dressuurwedsrtijden zien. Beide
dames zijn al op jonge leeftijd begonnen met rijden
en zijn nog steeds super fanatiek. Op dit moment
hebben ze als doel jonge paarden opleiden en
uitbrengen in de wedstrijdsport. Met haar merrie Lilly
wil Denise, zodra het weer kan, wedstrijden gaan
springen en heeft ze als doel om zo hoog mogelijk
te komen in de springsport. Naast springen doen ze
ook aan grondwerk. Patricia startte met haar paard
Armano in de dressuurklasse ZZ-zwaar. Momenteel
is Patricia op zoek naar een nieuw jong paard om op
te kunnen leiden.

@ls_horses

@ls_horses

@ls_horses

G O S O C I A L C R E ATO R

THE MAGIC BLACK STORM

Naam Romy Baselmans
Woonplaats Bree, België
Geboortedatum 6 December 2001
Doelgroep van kanaal Iedereen die geïnteresseerd is in
vrijheidsdressur, tuigloos rijden en grondwerk

De Belgische Romy is met haar pony’s Mowglee en
Maysee geen vreemde in de showring. Samen met
haar pony’s beoefent ze vrijheidsdressuur, doet ze
aan grondwerk en rijdt ze regelmatig bitloos, tuigloos
of met enkel een neckrope. Jaarlijks bedenkt Romy
een geheel nieuwe show, die ze dan op allerlei
evenementen uitvoert. Voor Romy en haar pony’s
is het allerbelangrijkst dat je naar elkaar luistert en
plezier hebt in wat je doet. Romy zit niet graag stil en
heeft veel ambitieuze dromen voor de toekomst!

@themagicblackstorm

the magic black storm

@themagicblackstorm

@the.magic.black.storm

G O S O C I A L C R E ATO R

jop vetter

Naam Jop Vetter
Woonplaats Baarn, Nederland
Geboortedatum 7 juli 2005
Doelgroep van kanaal Iedereen die geïnteresseerd is in de
eventingsport en alles wat daarbij komt kijken

Jop Vetter is een actieve eventingamazone en
is onderdeel van het Bavaria Talent Experience
Team van Tim Lips. Daarnaast zit ze op een
Topsporttalentenschool, ook wel bekend als Loot
school, zodat ze meer ruimte heeft om te trainen en om
op grote wedstrijden te gaan. Met haar 9-jarige Ierse
merrie Pearl rijdt ze veel eventing wedstrijden op M/Z
niveau en gaat ze Internationaal starten. Daarnaast
heeft Jop nog twee jonge merries staan genaamd
HipHop en Nabell. Deze paarden zullen over een
aantal jaar met Jop ook uitkomen in de eventingsport.
Jop neemt haar volgers via YouTube mee tijdens
wedstrijden, trainingen en andere evenementen,
maar ook op Instagram deelt ze haar leven als jonge
topsporter.

@jop.vetter

Jop Vetter eventing

@jop.vetter

@jop.vetter

G O S O C I A L C R E ATO R

wesley mulder equestrian

Namen Wesley Mulder
Woonplaats Apeldoorn, Nederland
Geboortedatum 19 januari 1988
Doelgroep van kanaal Ruiters en eigenaren die hun (spring)paard op
een bewuste manier willen (laten) trainen zodat
hun paard optimaal tot zijn recht komt en zich
ontwikkelt tot een happy athlete.

Het plezier dat Wesley heeft in het trainen van paarden
hangt nu niet meer alleen af van het winnen van de
Grote Prijs, of een ander succesvol wedstrijdmoment,
zo vertelt hij. De kleinere dingen kunnen hem als ruiter
of als trainer ontzettend trots maken. Dat hebben de
afgelopen jaren hemwel geleerd. Naast zijn eigen
paarden werkt Wesley al jaren met een vast en hecht
team samen, heeft hij een aantal zeer fijne eigenaren
in zijn klantenkring en nog steeds een aantal
springpaarden in training.
Zijn doel voor de toekomst is om zich in te blijven zetten
voor het behoud van de springsport op een manier
die het welzijn van de paarden verder vergroot. Nog
altijd is de hippische gemeenschap er een van traditie
vindt Wesley. Door wetenschappelijke inzichten in
trainingstechnieken, voermanagement en huisvesting
kunnen zij het management van de paarden steeds
verder verbeteren. Een paard wat goed presteert hoeft
niet perse een gelukkig paard te zijn. Omgekeerd:
uiteindelijk zal een paard wat goed in zijn vel zit, beter
kunnen presteren. Daar wil hij zich voor inzetten via
#MissionforHorses, door kennis te delen zowel online
als offline via bijvoorbeeld trainingen en masterclasses.

@wesleymulderequestrian

@wesleymulderequestrian

G O S O C I A L C R E ATO R

my little ponies

Naam Kristy Winckelmans & Kitty Sommen
Woonplaats Baarle-Nassau, Nederland
Geboortedatum 2 maart 1998 & 30 september 1974
Doelgroep van kanaal Iedereen die geïnteresseerd is in Shetlanders,
vrijheidsdressuur,springen, Horse Agility,
mennen en Bixie

Kristy Winckelmans is helemaal verliefd op Shetlanders
en mini paardjes. Ze heeft zeven pony’s waarmee ze
veel verschillende dingen doet: van Horse Agility en
vrijheidsdressuur tot springen en mennen. Daarnaast
rijdt haar kleine zusje Ivy regelmatig op de pony’s.
Kristy heeft een kudde met pony’s van verschillende
leeftijden, dus ook het opleiden van jonge pony’s komt
aan bod.
Kristy en haar moeder Kitty geven samen ook Horse
Agility shows, volledig met een regenboog thema.
Hierbij laten ze zien hoe leuk en veelzijdig deze
kleine pony’s zijn. Het doel van haar kanaal is dan
ook om aan mensen te laten zien wat je allemaal met
Shetlanders kan doen en dat ze veel meer zijn dan
koppige weidemaatjes of grasmaaiers!

@xmylittleponies

My Little Ponies

@xmylittleponies

@mylittleponiesx

G O S O C I A L C R E ATO R

BEETJE BEESTENBOEL

Naam Marsha Brouwer
Woonplaats Dalen, Nederland
Geboortedatum 10 augustus 1994
Doelgroep van kanaal Mensen die geïnteresseerd zijn in het op een
natuurlijke manier houden van paarden en
andere dieren.

Marsha is gek op dieren. In 2020 kocht zij samen met
haar vriend en hun twee Australian Shepherds een
droom boerderijtje in Drenthe. Daar kon ze beginnen
met het najagen van haar dromen en een fantastische
plek creëren voor mens en dier.
Een eigen paddock paradise voor haar twee Spaanse
paarden, een fantastische plek voor haar 10 Franse
hangoren, en ook haar twee mini schaapjes en twee
varkens mogen op het erf niet ontbreken.
In februari 2021 begon zij haar Instagram account om
mensen te inspireren en mee te nemen in het leven
op de boerderij. Daar deelt zij elke dag alles over de
dieren zoals leuke, informatieve posts en fantastische
foto’s.

Melissa Janssen
wekelijks een video

@dressagebyme
@beetjebeestenboel

G O S O C I A L C R E ATO R

Renske en Xavier

Naam Renske Meijer
Woonplaats Hoeven, Nederland
Geboortedatum 20 juli 2005
Doelgroep van kanaal Jongeren die voornamelijk recreatief rijden of op
een manege rijden

De liefde voor paarden begon al toen Renske een
baby was en ze zat al vanaf haar derde op een pony.
Ze heeft nu een 15-jarige Welsh pony Xavier waar ze
M2 dressuur mee gaat starten op wedstrijden. Thuis
springt ze ook wel eens. Ook gaat Renske graag naar
het bos en rijdt ze met neckrope. Daarnaast heeft
ze ook nog een 2-jarige Lusitano hengst genaamd
Passional (Passie). Met hem wil Renske ook graag
alles gaan doen. Via haar kanaal wil ze graag laten zien
dat ze heel veel plezier beleef met haar beste maatjes.

@renskeandxavier

@renskeandxavier

G O S O C I A L C R E ATO R

wolfxjessy

Naam Jessy Kwakman
Woonplaats Zwolle, Nederland
Geboortedatum 30 april 2001
Doelgroep van kanaal Tienermeiden

Jessy Kwakman is dol op het maken van content!
Ze maakt al een aantal jaar content en heeft reeds
besloten da ze dit grootser wil aanpakken. Toen Jessy
begon met het maken van video’s over Starstable, heeft
ze veel geleerd over grafisch vormgeven. Daarnaast
volgt ze momenteel een studie vormgeving en
animatie, waar zij alle fijne kneepjes van het vaak leert.
Op haar kanalen laat Jessy onder andere haar leven
als student en de combinatie met het paardenleven
zien. Daarnaast speelt Jessy veel paardengames, zoals
Starstable. Dit streamt ze dan ook en deze video’s
worden goed bekeken door haar volgers.

@wolfxjessy

wolfxjessy

@wolfxjessy

G O S O C I A L C R E ATO R

team de wouw dressage

Naam Britt en Esmee de Wouw
Woonplaats Kaatsheuvel, Nederland
Geboortedatum 16 mei 1995 en 4 november 2000
Doelgroep van kanaal Iedereen die het leuk vind om het opleiden van
jonge paarden te zien willen bereiken. Niet te
serieus allemaal maar af en toe iets leerzaams
ertussen

Zusjes Britt en Esmee van de Wouw zijn actief in
de dressuursport. Met hun passie voor het opleiden
van jonge paarden geven zij op hun kanaal een
uniek kijkje in hoe dit allemaal in zijn werk gaat. “Wij
vinden het opleiden van jonge paarden het leukst om
te doen. Via onze kanalen geven wij een kijkje in het
opleidingstraject van onze paarden. Hiermee hopen
we mensen te inspireren en verder te helpen met hun
eigen paard.”

@teamvandewouwdressage

Team van de Wouw Dressage

G O S O C I A L C R E ATO R

HorsETUBE

Naam Ilse Smit
Woonplaats Hogeveen, Nederland
Geboortedatum 28 juni 1999
Doelgroep van kanaal Recreatieve ruiters van alle leeftijden

Bij Ilse en Ids van het kanaal HorseTube staat lol met je
knol voorop! Ids is een echte Fjord en laat dit dan ook
maar al te graag merken met allerlei Fjordenstreken.
Naast alle lol kan er ook serieus gewerkt worden en
delen zij dit ook graag op hun social media kanalen.
Ilse is actief op Instagram, plaatst video’s op YouTube
en maakt zo nu en dan een TikTok. HorseTube is
veelzijdig inzetbaar, met af en toe een educatief randje!

@Horsetubee

horsetube

@horsetubee

G O S O C I A L C R E ATO R

Happydressage

Naam Jamie Hanoule
Woonplaats Lankaar, België
Geboortedatum 3 december 1998
Doelgroep van kanaal Voornamelijk liefhebbers van barokke rassen
die geïnteresseerd zijn in dressuur.

Jamie en haar PRE ruin Jaleo houden zich bezig met
het rijden van dressuur en zijn bezig met de beginsels
van vrijheidsdressuur. Daarin moeten zij nog veel
leren, op het kanaal nemen Jamie en Jaleo hun volgers
mee in dit avontuur. Op het kanaal wil Jamie graag de
mensen inspireren dat ook de minder ‘normale’ rassen
het kunnen maken in de sport.
“Graag wil ik iedereen een kijkje geven in ons leven
samen, de progressie die we samen maken, alle
gebeurtenissen samen, maar vooral een overvloed
aan plezier die we samen beleven!” – aldus Jamie.

@happydressage

Happy Dressage

G O S O C I A L C R E ATO R

KYRA DE HAFLINGER

Naam Nikki Koopman
Woonplaats Valkenswaard, Nederland
Geboortedatum 21 mei 1998
Doelgroep van kanaal Jongvolwassenen met een liefde voor Haflingers
en dressuur

Samen met haar Haflinger merrie Kyra timmert Nikki
hard aan de weg en maken ze vooral ook heel veel
plezier. Op haar kanaal laat ze zien wat zij allemaal doen
samen en wordt ook regelmatig de training toegelicht.
De combinatie komt uit op M niveau dressuur, maar
heeft grootse ambities. Met haar kanaal wil Nikki laten
zien hoe prachtig Haflingers zijn en dat ze zeker niet
misstaan in de sport.

@kyradehaflinger

G O S O C I A L C R E ATO R

CAVALLINDA

Naam Linda Aalderink
Woonplaats Sleen, Nederland
Geboortedatum 15 augustus 2005
Doelgroep van kanaal Jongeren die naast het rijden ook grondwerk
heel belangrijk vinden

Linda’s grootste passies zijn paarden en fotografie.
Deze passies komen perfect samen op haar
Instagramkanaal Cavallinda, waar zij in april 2019
mee is gestart. Op haar kanaal laat Linda zien wat
ze allemaal met de eigenwijze Haflinger merrie Marjo
doet. Zo deelt zij content dat ze met Marjo aan het
rijden is en komt ook het grondwerk regelmatig naar
voren. Marjo is Linda’s verzorgpony en op haar kanaal
laat Linda zien wat voor leuke dingen je allemaal met
je verzorgpony kunt doen. Naast Marjo, mag Linda ook
een springpaard bijrijden voor een eigenaar van een
sportstal. Dit is de schimmelkleurige Jadena waar ze
heel blij mee is.

@cavallinda

@cavallinda

G O S O C I A L C R E ATO R

VILARO

Naam Lara Davids
Woonplaats Nieuwkoop, Nederland
Geboortedatum 27 september 1995
Doelgroep van kanaal Jeugd die geïnteresseerd is in mennen

Lara Davids is op haar 8e begonnen met
paardrijden en toen zij te groot werd voor haar
Shetlanders is ze begonnen met mennen. Heel wat
jaren heeft ze menwedstrijden met de Shetlanders
gereden en met veel successen. In 2018 merkte ze dat
ze wel het hoogst haalbare met de Shetlanders had
gehaald en mocht ze haar verzorgpaard Yero beleren
voor de wagen zodat zij verder kon in de mensport. In
2020 heeft zij weer een eigen pony aangeschaft, een
Fjorden merrie geboren in 2017 genaamd Tasha. Maar
dat was niet alles, want in dezelfde maand kwam er
onverwachts nog een pony bij! Een half broertje van
Tasha, geboren in 2020, die ze Wick heeft genoemd.
De bedoeling is dat Tasha beleerd wordt voor de
wagen en Wick ,wanneer hij oud genoeg is, ook. Zo
kunnen ze uiteindelijk in tweespan lopen. Via haar
Instagrampagina, Podcast en YouTube-kanaal neemt
Lara haar volgers mee in de wereld van het mennen,
het opleiden van jonge pony’s en alle dingen te maken
met paarden.

@vilaro_

Vilaro

@_vilaro

G O S O C I A L C R E ATO R

pretlander

Naam Malissa Tollenaar
Woonplaats Gouda, Nederland
Geboortedatum 30 november 1998
Doelgroep van kanaal Jonge mensen die graag recreatief bezig zijn
met hun paard en van Shetlanders houden

Malissa Tollenaar uit Gouda, ook wel beter bekend
onder de naam Pretlander had het paarden virus al
al op jonge leeftijd te pakken. Ze is helemaal weg
van Shetlanders en (mini) Appaloosa’s. In 2018
kocht Malissa haar vriendje voor het leven, namelijk
Shetlandpony Macho! Helaas heeft hij een minder
fijn verleden gehad maar gelukkig gaat het nu goed
met hem! Malissa heeft Macho alles helemaal zelf
aangeleerd. Zo loopt hij nu met succes voor de sulky,
is hij braaf onder het zadel met kleine kindjes, beheerst
hij aardig wat oefeningen van het vrijheidsdressuur en
zijn ze nu bezig met horse agility. Malissa heeft een
aantal vrijheidsdressuur en horse agility demonstraties
mogen geven waar ze steeds weer volop van geniet.
‘’Size doesn’t matter’’
Pretlander is voor een wat jongere doelgroep die een
passie hebben voor pony’s en mini paardjes. Je kunt
hun avonturen nu volgen via Instagram en Tiktok.

@pretlander

@pretlander

G O S O C I A L C R E ATO R

isa the jumping pony

Naam Aurélie de Vos
Woonplaats Wetteren, België
Geboortedatum 8 augustus 2004
Doelgroep van kanaal Recreatieve ruiters die graag springen en met
paarden omgaan voor zowel jong als oud!

Aurélie de Vos is een fanatieke Belgische amazone
van 16 jaar. Op dit moment volgt ze de opleiding
paardenhouderij.
Ze heeft een pony genaamd Isa en zij is 13 jaar. Isa
houdt van springen, maar het liefst gaat ze op buitenrit.
Vanaf haar 10e jaar is Aurélie actief in de paardensport
en ze neemt haar volgers mee in haar verhaallijn op
Instagram en YouTube.

@isathejumpingpony

Isa the Jumping pony

G O S O C I A L C R E ATO R

sharon story

Naam Sharon Smit
Woonplaats Hoofddorp, Nederland
Geboortedatum 21 februari 1990
Doelgroep van kanaal Jongvolwassenen met een interesse in
paardenwelzijn en verschillende takken van de
sport

Mijn naam is Sharon en samen met mijn man,
Jasper, hebben we nu zes paarden, een uit de hand
gelopen hobby zoals ik het vaak noem. We hebben
de voskleurige Quint, onze oudste, nu 26 jaar oud en
aan het genieten van een actief pensioen net zoals
onze andere “opa” Pip, de Appaloosa, die nu 24 jaar
oud is. Nicky, onze Fries, is nu 13 jaar oud net zoals
Skype, de donkerste van de twee van de palomino’s.
Skype is een Cruzado, een ander woord voor een
Spaanse kruising, ook echt afkomstig uit Spanje.
De lichtere palomino is Baelfire, een Duitse Rijpony,
hij is nu 9 jaar oud en onafscheidelijk van Skype.
Ze worden ook wel broertjes of de tweeling samen
genoemd. Dan hebben we nog maar pas Braveheart
gekocht, een Belgisch Warmbloed, van zeven jaar
oud die zijn draai in de groep nog moet vinden.
Onze paarden staan 24/7 bij elkaar in een grote
uitloopstal met paddock eraan. Dit is allemaal recent
gebouwd en als het ware ons eigen plekje op de
ponyclub waar ik ooit ben begonnen met paardrijles
geven. Onze plek is nog niet helemaal af dus het is nog
avontuur wat we aan het beleven zijn, beleef je het met
ons mee?

@sharonstory.nl

Sharon’Story

G O S O C I A L C R E ATO R

NIKKI DRESSAGE

Naam Nikki de Punder
Woonplaats Breda
Geboortedatum 30 november 2004
Doelgroep van kanaal Jonge mensen die geïnteresseerd zijn in de
dressuursport

Nikki de Punder is een dressuuramazone, ze heeft
vorig jaar de overgang gemaakt van pony naar paard.
Bij de pony’s heeft ze Z2 niveau gereden. Met haar
ruin Hilux de la Fazenda komt ze nu in de klasse Z1 uit
en zit ze bij het HTC Talententeam. Met Hilux wil ze
straks graag Junioren wedstrijden gaan starten.
Ook rijdt ze paarden voor anderen waaronder het
jonge paard Marava die ze nu aan het opleiden is.
Haar droom is om ooit de Olympische spelen mee
te rijden, in de discipline Paradressuur. “Turn your
cant’s into cans and your dreams into plans“ is een
uitspraak die bij Nikki past.

@nikki_dressage

G O S O C I A L C R E ATO R

just a normal horse life

Naam Denise Klijn
Woonplaats Den Haag, Nederland
Geboortedatum 21 december 2000
Doelgroep van kanaal Jongvolwassenen met een eigen paard

Hallo ik ben Denise! Ik ben 20 jaar en heb 3 paardjes.
Als eerste: Fjordo, een echte Fjord met Fjordenstreken
die dol is op knuffelen en alle trucjes uit de kast trekt
als het om eten gaat. Te tweede: Surprise, ook een
knuffelbeer en een echte Shetlander. En tenslotte ten
derde: Hope, de kleinste maar zeker niet onbelangrijk,
mijn shetlanderveulen. Op mijn account Just a
normal horse life neem ik mijn volgers mee in de mijn
dagelijkse belevenissen met mijn 3 schatjes!

@ just_a_normal_horse_life

G O S O C I A L C R E ATO R

WENdY MOORE

Naam Wendy Moore
Woonplaats Zandvoordt/Tierhoven, nederland
Geboortedatum 26 november 1998
Doelgroep van kanaal Mijn gitaar-dominante popmuziek en
songteksten weerspiegelen universele
onderwerpen waarmee veel mensen worden
geconfronteerd, ongeacht leeftijd, ras,,
nationaliteit, geaardheid en geslacht

Singer-songwriter en ZZ-zwaar dressuuramazone
Wendy Moore schrijft gitaar-dominante popmuziek
met teksten die ergens voor staan. Haar zelfgeschreven
nummers bevatten inspirerende teksten die doelen op
onderwerpen waar mensen zich in kunnen vinden. Tot
haar 17e heeft Wendy ZZ-zwaar dressuur gereden op
haar eigen paard Winsor. Ze zat toen die tijd in het
rabo talententeam met haar ruin en reed vooral veel
subtop wedstrijden, opweg naar haar olympische
kinderdroom. Die droom verandere echter toen ze
voor het eerst begon met eigen nummers schrijven
op de akoestsiche gitaar. Wendy is toen 3 jaar gestopt
met paarden om te focussen op haar eigen muziekale
toekomst. Moore vond een echte passie om mensen
hoop en inspiratie te geven via haar eigen nummers.
Momenteel werkende aan haar eerste EP was haar
vlam voor de paarden nooit echt gedoofd. Alsof het
zo had moeten zijn ontmoete ze haar vriendin en o.a
gosocial talent Purarazadivino, waardoor Wendy nu
paarden en muziek kan combineren! Wendy doet veel
gave liveshows, is actief op instagram en upload haar
eigen muziek op youtube en streamingplatformen
zoals spotify en itunes

@wendymooremusic

wendy moore

@wendymoore

G O S O C I A L C R E ATO R

the emotional pony
Name Maria
Residence Perth, Austrlia
Date of birth February 6th

The Emotional Pony is a diary where Manu, a beautiful
horse with patches, and Maria, a sleep-deprived
Doctor of Veterinary Medicine Student, share their
encounters, first-world-pony problems, little setbacks
and victories.
With their completely out-of-control obsession with
matchy-matchy, Manu and ‘Small Human’ Maria love
showing the most amazing sets of clothes and training
gear to their audience. In addition to this, they both
love poking fun at themselves and the challenges that
come with horse ownership. Maria tries to make their
content as relatable and genuine as possible so that
others can look at their posts and go “oh, that sounds
familiar!”.
The main thing the duo likes to pass on to their followers
is that it doesn’t matter where you stand, what you do,
the level you’re at, how often you ride or if you have
your own horse because in the end we all share that
same crazy love for horses. With this message, they try
to bring those people together by sharing funny, horse
related posts and encouraging people to share their
stories with them. Because of this, Maria and Manu
have grown a very genuine and active follower base,
of which they’re very proud.
Lastly, as Maria is a Doctor of Veterinary Medicine
Student, she occasionally brings some vet school
adventures into the account as well.

@theemotinalpony

G O S O C I A L I N T E R N AT I O N A L

Littleblackfellpony
name Holly Tiltman
Residence England
Date of birth December 14th, 2001
Target audience Youngsters in the age of 12-25 but older people
follow me too.

Lots of horse photos. Riding photos. Videos of me
riding and videos of horses. This footage ranges
from dressage, showjumping, cross country, hacking.
Raw videos and edited videos. I also feature photos
of me modelling often on my accounts, story posts,
giveaways, games, what I do in my personal life. I’m
professional, helpful and kind. I’m always giving a
helping hand to anyone who needs help and I try to be
professional at all times which sets a good example.
I’m also caring, I care a lot about people and animals
and always go out my way to help anyone. I’m cheerful
and always got a smile on my face! Softly spoken with
a south eastern english accent.

@littleblackfellpony

G O S O C I A L I N T E R N AT I O N A L

geoffrey woolson
Name Geoffrey Woolson
Residence Los angeles, CA united states
Date of birth October 14th

Geoffrey Woolson, founder and head coach at Shadow
Hills Vaulting Club, began vaulting when he was
8-years old. Since then he has competed and trained
with some of the most skilled and experienced vaulters
and coaches in the US and Europe. Geoffrey currently
trains and competes as a 3* elite level vaulter with
Pacific Coast Vaulters, and is a member of the US
Equestrian Team.
Being an athlete and a coach in this sport has given
Geoffrey a unique perspective into understanding the
challenges his students face and how to best help
them work through those challenges to achieve their
goals.
Geoffrey loves coaching and is excited to share his
knowledge, skills and love of vaulting with his students.

@theamericanvaulter

G O S O C I A L I N T E R N AT I O N A L

jamie sailor
Name Jamie Sailor
Residence Los Angeles, CA United States
Date of birth July 31th

Jamie has spent every moment of her life on a horse.
Growing up cowgirl, Jamie trained and worked at her
mother’s stable in Southern California from the time
she could walk. Her vast knowledge and ability with
horses of all disciplines was developed by daily riding
and caring for horses. After school, Jamie would return
home to ride, train, groom and feed all of the stable’s
horses. Rain or shine, Jamie cares for her horses and
clients, never tiring from the job.
Jamie started riding at Mike Edrick Stables when she
was 10-years-old and has been training with them.
She has been riding for them ever since and had many
accomplishments showing their horses in both junior
and professional divisions. Working as a professional
rider and trainer since 2009, Jamie accompanies the
stable to horse shows where she prepares the horses
for clients and shows them in the professional divisions.
Jamie specializes in the hunter, jumper and equitation
divisions but also teaches western and dressage riding.
Her training philosophy and style focus on adapting to
each individual horse’s natural temperament and way
of going. She believes in drawing out the best qualities
of each horse, combining appropriate discipline
and ample rewards. This has led to numerous
championships in the jumper ring and hunter derbies.
Jamie spends most of her time on horseback and
aspires to one day be on the US Olympic team.

@jamiesailor

G O S O C I A L I N T E R N AT I O N A L

joslyn j equestrian
Name Joslyn J Equestrian
Residence Baton Rough, LA United States
Date of birth

Hello! My name is Joslyn and I am the curator of Joslyn
J Equestrian! As an avid rider and a lover of equestrian
style and fashion, I enjoy bringing equestrian inspired
outfits to life both at the barn and in my everyday style.
I am extremely passionate about both the equestrian
lifestyle and the businesses and entrepreneurs that
the equine industry is comprised of. As a graduate of
Colorado State University, I studied Equine Science
and Business during college but my current career,
being outside of the equine industry left me looking
for an outlet to fulfill my passion. In addition to riding
and competing on my horse Dolce, finding this path
as an equestrian influencer and blogger has allowed
me to be a part of the equine industry when my 9-5
job does not.
I have greatly enjoyed working with companies
within the industry and in continuing to do so I hope
to become an indispensable resource for equestrian
businesses as well as a resource to others who may
share some of the same passions and goals as I do.
I would love to take this to the next level one day
by traveling to equestrian destinations to meet and
interview leading industry professionals and business
owners who would be willing share their industry
insights and passions with the rest of the equestrian
community. In doing so I hope to help spread the word
about how amazing this world of horses can be!

@joslynj-eqquestrian

joslyn j equestrian

G O S O C I A L I N T E R N AT I O N A L

yulia brat
Name Yulia Bratkovskaya
Residence Los angeles, CA United States
Date of birth February 5th

Yulia Bratkovskaya began riding in a very intense
Russian Olympic Reserve school at the age of 6. The
rigorous horsemanship training included vaulting,
dressage and jumping. She began working as a
professional horse trainer by the age of 14 and went on
to earn three degrees in horse breeding, horse training
and the physiology of sport horses.
After moving to the United States, Yulia began
documenting her life as a professional rider and horse
trainer along with her day-to-day experiences. Her
adventures quickly opened doors to new opportunities,
including modeling for both equestrian and nonequestrian luxury goods. Yulia’s core following on
social media is her equestrian loving audience and she
actively works as a show jumping rider and trainer. Her
social media influence serves to connect her audience
with high-end brands and a luxurious lifestyle.

@yulia-brat

stable productions family

G O S O C I A L I N T E R N AT I O N A L

LOSCABALLOSLUNA
Name Laura Hoitsema
Residence Sevilla, Spanje
Date of birth

On June 15th 2012, Dutch Laura witnessed a neglected,
exhaustend and starving mare from a group of 15
horses and filly’s with the same fate die in her arms.
After this experience, Laura felt like just standing by
was no longer an option. Los Caballos Luna was born.
Los Caballos Luna, which literaly means ‘Horse In Need
Spain’, takes care of horses in Spain that are in need.
Horses that have been abused, dumped in abandoned
stables, released in villages or along the highway,
starved and left for dead because their owner could no
longer afford the maintenance. Often, these horses are
in terrible condition the moment Los Caballos Luna
gets in contact with them for the first time.
From the moment a report comes in, the foundation
starts with all official bodies to receive the horses.
This includes the permission of various authorities, the
various permits to transport a horse from location to
location, the vet to check the overall health, checking
whether the horses are registered (chip and passport)
and the transport itself to the foundation. Depending
on how ‘quickly’ the authorities put all signatures under
the required papers, the horses can be transported to
Los Caballos Lunas location. Sometimes it takes a
week, sometimes it can also take months.
In addition to all the paperwork and bureaucratic
hassle, Los Caballos Luna will of course also look at
how much the entire rescue operation will cost. Is it
feasible, can the horses be saved? Fortunately, they
have not yet had to leave even one single horse, thanks
to the financial support of their donors, volunteers,
sponsors, trainees, etc. Without these people, the
foundation will cease to exist.

@loscaballosluna

Paard in Nood Spanje

G O S O C I A L I N T E R N AT I O N A L

ISABELL HILDEBRANDt

Name Isabell Hildebrandt
Residence Near Frankfurt am Main, Germany
Date of birth December 2nd
Target audience People who are crazy about horses and want to
follow my daily life and adventures with horses,
dogs and good times.

My channel is mainly about my horse Espresso. He’s
a black Hanoverian horse and he loves show jumping
and relaxing in the sun. My viewers on YouTube and
Instagram are getting insights in our daily stable
activities, training, events, competitions, product
reviews and funny situations. Sometimes my dogs, my
mother or my boyfriend are also part of it, what is really
fun.

@isa.hildebrandt

Isabell Hildebrandt

G O S O C I A L I N T E R N AT I O N A L

STELLA STERNSTUNDE

Name Liviana Jansen
Residence Stuttgart, Germany
date of birth September 3th
Target audience My followers (mainly females between 13 and
34 years old) are interested in equestrian sports,
correct training and biomechanics, but also in
life as a riding mom and fitness for riders.

On my blog you’ll find a mixture between stories
about my work with my horse Stella, my daily life as
a riding mom and expert articles, i.e. advice regarding
horse training. I focus on correct training based on
biomechanics as well as on movement and posture
of the rider. I also love doing product reviews and
reporting on equestrian events (i.e. German Masters in
Stuttgart). Since I used to work as a professional horse
rider, am now working as a journalist for a newspaper
and as co-founder of a film making and social media
company have experience in public relations and
image projects, I am able to deliver high quality content
in terms of expertise and realisation. Being authentic
is very important to me. I really enjoy keeping close
contact and communicating openly with my audience.
My tone of voice is therefore informal and casual, yet
professional and often motivating and inspiring.

@stellasternstunde

Stella Sternstunde

G O S O C I A L I N T E R N AT I O N A L

Bregje zijlstra

Name Bregje Zuilstra
Residence Feldberg, Germany
date of birth February 15th, 1982

The most important aspect of Bregjes channel is to
show her fans how to treat a horse and take care of
them in a correct and responsible way. She shares how
to have fun with your (sport)horse in many different
ways, because she believes having fun for both the
rider and the horse is the most important. By showing
how to train in a serious way with a touch of fun, Bregje
educates her followers on how to improve their riding.
Together with her horses Paragraphy C and rescue
Gelderlander mare Roosje, Bregje shares this
important message through pictures, compilation
videos and vlogs. Besides, she also shares unboxing,
product reviews and visiting reports of big events.

@bregjezijlstra

zijlstra sporthorses

G O S O C I A L I N T E R N AT I O N A L

elsa chang

Name Elsa Chang
Residence Wuersburg, Germany
date of birth May 10th

My channel is focus on the partnership between Horses
and people. We ride as per the classical dressage
principles and we want to reach people who are
interested to follow this path. We believe that dressage
or gymnastic training of the horses body takes his time
and a loving education is our goal. We love to “explore”
all possibilities to gain the confidence and trust from
our horses: we play together, we do horsemanship and
groundwork as well as trick training.
But we also want to have fun with our horses, so our
content is educating, full of lovely and funny moments.
Furthermore due to our own barn at home, we want
to show all aspects of a life with horses including the
barn work and management and horse health and
care.

@caballoclasico

G O S O C I A L I N T E R N AT I O N A L

INDYCOOO

name Indira Cooreman
Residance Buggenhout, België
Date of Birth January 29th, 1996
Target audience Paardenliefhebbers die hoofdzakelijk
geïnteresseerd zijn in mode. Daarnaast zijn ook
dressuur en vrijheidsdressuur onderwerpen
waar haar volgers in geïnteresseerd zijn.

De Belgische Indira Cooreman, of voor de meesten
beter bekend als Indy, is afgestuurd als verpleegkundige
en heel actief op social media met haar drie paarden.
Ze is dol op ‘horse fashion’ en plaatst dan ook heel
regelmatig foto’s van de nieuwste collecties. Met haar
bomproof merrie Coala rijdt ze dressuur en showt
ze veel van haar prachtige setjes. Haar 2e paard,
Gameboy, heeft helaas een aangeboren aandoening
waardoor hij weinig tot geen kraakbeen aanmaakt.
Hierdoor is hij niet geschikt om te berijden, maar
gelukkig heeft Indira wel iets anders gevonden wat ze
samen kunnen doen zodat ze toch nog samen kunnen
genieten: vrijheidsdressuur en grondwerk. Haar doel
is dan ook om op korte termijn shows en demo’s te
kunnen geven met Gameboy. Haar 3e paard, Ikanto,
kwam onverwachts op haar pad en is een erg bang
en onzeker paard. Gelukkig is hij met behulp van
schriktraining, grondwerk en vrijheidsdressuur nu
veel zekerder. Ook met Ikanto hoopt Indira ooit shows
en demo’s te kunnen geven. Samen met haar drie
‘unicorns’ maakt ze de leukste avonturen mee en
verschijnen ze in de mooiste setjes. Dit alles deelt ze
heel graag met haar volgers op zowel Instagram als
YouTube.

@Indycooo

Indycooo

Indycooo-official

G O S O C I A L I N T E R N AT I O N A L

THE MAGIC BLACK STORM

Naam Romy Baselmans
Woonplaats Bree, België
Geboortedatum 6 December 2001
Doelgroep van kanaal Iedereen die geïnteresseerd is in
vrijheidsdressur, tuigloos rijden en grondwerk

De Belgische Romy is met haar pony’s Mowglee en
Maysee geen vreemde in de showring. Samen met
haar pony’s beoefent ze vrijheidsdressuur, doet ze
aan grondwerk en rijdt ze regelmatig bitloos, tuigloos
of met enkel een neckrope. Jaarlijks bedenkt Romy
een geheel nieuwe show, die ze dan op allerlei
evenementen uitvoert. Voor Romy en haar pony’s
is het allerbelangrijkst dat je naar elkaar luistert en
plezier hebt in wat je doet. Romy zit niet graag stil en
heeft veel ambitieuze dromen voor de toekomst!

@themagicblackstorm

the magic black storm

G O S O C I A L I N T E R N AT I O N A L

V_equinelife

Name Valeria Vrabii
Residence Chisinau, Republic of Moldova
Date of birth September 2th, 2003

On her Instagram, the Moldava based Valeria shares
her journey as a dressage rider, with all the ups and
downs that come in the way. Valeria’s goal is to inspire
her followers and put a smile on their faces every time
she posts.
She not only posts about her progress with her
dressage partner – Agata, but also enjoys writing
honest and detailed reviews for equestrian products
and is a fan of equestrian fashion. On her account,
Valeria strives to achieve the perfect balance between
progress updates, outfit inspirations, and a spark of
fun!

@V-Equinelife

G O S O C I A L I N T E R N AT I O N A L

riding on my carousel

Name Maria Ghimfus
Residence Buckarest, Romania
Date of birth February 2th, 2005

Together with her horses Carousel and Lord Leo,
Maria shares her journey as a show jumper. Not only
the amazing moments such as wins at competitions
and highlights in training are dealt with, Maria also
loves to have a laugh at the fails that most equestrians
are very familiar with.
Communicating with her fans in a honest way with a
fair share of humor, Maria is involved with all her fans,
resulting in a great engagement rate on her profile.

@riding.on.my.carousel

Maria Ghimfus

G O S O C I A L I N T E R N AT I O N A L

my crazy chestnut

Name Ilinca Filimon
Residence Buckarest, Romania
Date of birth April 28th, 2003

With her crazy chesnut mare Erinde, Ilinca is jack-ofall-trades. Competing in show jumping competitions,
having fun in the field and dressage trainings at home,
they love it all!
On her profile Ilinca shows not only the bond she
has with her horse, but also all the fun they have
together whilst competing and training. Having fun
is a very important aspect of Ilincas message, as she
communicates with her fans in a humorous way.

@my-crazy-chestnut

@my.crazy.chestnut

G O S O C I A L I N T E R N AT I O N A L

ilohorse

Name Ilona Longeac
Residence Buckarest, Romania
Date of birth February 15th, 2003

Focussing on equestrians from all over the world, Ilona
shares all the ins and outs of her equestrian life. From
photoshoots to trainings and not only pictures but
video’s as well. Always being cheerful and optimistic,
Ilona shows that even though training a horse can
get though sometimes, it is important to always stay
positive.

@ilohorse

G O S O C I A L I N T E R N AT I O N A L

