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Familie parade

Kantine jaren 60 Geraamte 1e rijbaan met 14 boxen

Eerste paal 1967 Eerste paal1967, DelftscheCourant

Opening Manege Opening Manege burgemeester
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26 aug  Dressuurwedstrijd FNRS-proeven manegepaarden en 
manegepony’s.

2 sep Oefenspringen. Relaisspringen in de middag.

9 sep  Eerste onderlinge competitiewedstrijd dressuur voor 
manegepony’s A-proeven en FNRS proeven.

16 sep Open Dag van 11.00-16.00 uur.

23 sep  Vierde onderlinge competitiewedstrijd dressuur en springen 
jeugdvereniging de Kwikzilver

29-30 sep Indoor Concours Delft PONY’S.

6-7 okt Indoor Concours Delft PAARDEN.

14 okt  Eerste onderlinge competitiewedstrijd dressuur en springen 
voor privé paarden en privé pony’s.

16 okt KWPN IBOP aanlegtest springen en dressuur.

20 okt  Prinsenstad VWF Dressuur. Jonge Rijpaarden keuring 
georganiseerd door de fokvereniging Zuid-Holland West.

21 okt  Finale regionale Herfstmeeting: indoor dressuurwedstrijd 
paarden.

22-25 okt Instructiedagen voor kinderen

26 okt Jubileumfeest: Manege de Prinsenstad 50 jaar!

27-28 okt Dressuurwedstrijd paarden van RV de Prins.

4 nov  Dressuurwedstrijd FNRS-proeven manegepaarden en 
manegepony’s.

10-11 nov Delftse Ponyclub eerste wedstrijd Midwinterserie dressuur.

18 nov Subtop Dressuurwedstrijd.

24-25 nov Dressuurwedstrijd paarden van RV de Prins.

2 dec  Tweede onderlinge competitiewedstrijd dressuur voor 
manegepony’s A-proeven en FNRS-proeven.

8-9 dec  Delftse Ponyclub tweede wedstrijd Midwinterserie 
dressuur.

16 dec Kringfinale dressuur pony’s.

23 dec Kampioenschappen Jeugdvereniging de Kwikzilver.

AA G E N D A

Oude foto’s met eenzelfde verhaal: 
de oprichting van Manege de Prinsenstad Delft!

Wijzigingen voorbehouden.
Raadpleeg het mededelingenbord voor aanvang evenementen  
en check voor up-to-date informatie onze Facebook pagina en 
www.manegedeprinsenstad.nl
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EN HET GROTE JUBILEUMFEEST!

De zomer van 2018 gaat met veel hitterecords de boeken in. Op de 
Prinsenstad hebben we prachtige evenementen in zowel het voor-
jaar als deze mooie zomer mogen organiseren. En nu staan we 
alweer aan de vooravond van het nieuwe wedstrijdseizoen met hele 
mooie sportevents zoals u in deze Klepper kunt lezen. 

Echter, het speerpunt van het komende kwartaal ligt bij de viering 
van ons 50-jarig bestaan op 26 oktober a.s. We vieren dit graag 
met zoveel mogelijk van onze huidige klanten, relaties en vrienden 
van de Prinsenstad. Het wordt natuurlijk een ‘memory lane’ aan-
gezien we stilstaan bij 50 jaar Prinsenstad, maar het wordt vooral 
ook een spetterend groot feest waarop u zich echt mag verheugen! 
Tijdens de Open Dag op 16 september beginnen we al met de 
opmaat naar dit hoogtepunt.

Wij zien u graag tijdens onze festiviteiten als ook tijdens de vele 
mooie najaarsklassiekers waarover meer in deze Klepper. 
 
Familie Duijndam

 

 

 

PDE PRINSENSTAD: 
‘PLACE TO BE’ VOOR MOOIE SPORT

Kwikzilver Kampioenschap
Op 23 dec vindt het kampioenschap plaats van ons jeugdige talent 
op de Prinsenstad; de enige echte Kwikzilvers! De prijsuitreiking 
vindt plaats tijdens een mooie sluitingsparade. 

Groot jubileumfeest 26 oktober 2018
Een halve eeuw Manege de Prinsenstad met de tweede 
en derde generatie in het bedrijf is voor ons een mooie 
reden om samen met onze klanten, relaties, familie en 
vrienden dit groots te vieren. Onze eerste rijbaan zal wor-
den omgetoverd tot een geweldige feestzaal. Prinsenstad 
in beeld en geluid dwars door 50 jaar heen en vooral 
een hele mooie feestavond. Check uw brievenbus mid-
den september voor uw persoonlijke uitnodiging voor dit 

unieke feest op 26 oktober a.s. 

Speciaal voor de kinderen die nog niet met het late 
avondprogramma mee kunnen doen, hebben wij een ver-
rassingsmiddag georganiseerd op de feestdag 26 oktober 
tussen 13:00-16:00 uur. Via dezelfde uitnodiging voor 
het feest kunnen de ouders hun kinderen hiervoor opge-
ven. Het wordt een complete feestmiddag voor de kids 
die wordt afgesloten met een super coole disco waarbij 
de kinderen het grote podium van de feestavond alvast 

mogen uitproberen!

Open Dag
De jaarlijkse Open Dag is een lange traditie vanuit de Prinsenstad. 
Graag laten wij mensen kennismaken met de paardensport op 
ons bedrijf. De open dag is uitgegroeid tot een complete dag met 
mooie demonstraties. Het is dit jaar ook de opmaat naar ons 
50-jarig jubileum met aandacht voor het ontstaan en de groei 
van ons familiebedrijf. Vertel het uw vrienden en kennissen die 
geïnteresseerd zijn en neem ze mee naar de Prinsenstad tijdens 
onze Open Dag op 16 sep.

Instructieweek
Dé favoriete vakantiebesteding voor vele kinderen in het najaar is 
de Prinsenstad instructieweek! Van 22 t/m 25 oktober en op vrijdag 
26 oktober de jubileum-kindermiddag! 

Herfstmeeting 
De enige echte leuke meeting is natuurlijk de Herfstmeeting! De 
regionale dressuur happening die 21 okt a.s. plaatsvindt op de 
Prinsenstad. Equipes bestaande uit minimaal drie ruiters in de 
klasse B/L en M/ZZL van verschillende verenigingen vanuit de 
regio strijden om de titel. De winnaars wachten een spectaculaire 
prijsuitreiking!

VWF Prinsenstad Dressuur
Op zaterdag 20 oktober a.s. organiseert Fokvereniging VWF Z-H 
West het VWF Prinsenstad Dressuur. Combinaties met 3-jarige dres-
suurpaarden worden aan de jury voorgesteld en de kampioen van 
deze aanlegtest jonge dressuurpaarden wint de inmiddels felbegeer-
de Kalfsbeek-bokaal. Machtige toppaarden begonnen hun carrière 
met dit landelijk uitgegroeide evenement op de Prinsenstad!

Indoor Concours Delft

Een bekende traditie in de springsport van de Prinsenstad is het 
Indoor Concours Delft. Dit grote evenement wordt over twee 
weekenden verdeeld: voor pony’s op 29-30 sep en traditiegetrouw 
het eerste weekend van oktober, dit jaar 6-7 oktober, is het de 
beurt aan de paarden combinaties. Een sfeervol concours waar 
vele springcombinaties van binnen en buiten de regio zich voor 
aanmelden. Voor meer informatie, zie t.z.t. www.concoursdelft.nl 
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