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26 dec. Tweede Kerstdag: kerstspringwedstrijd.

30 dec.  Dressuurwedstrijd FNRS-proeven manegepaarden en 
manegepony’s.

1 jan. Nieuwjaarsreceptie. Vanaf 15.00 uur in de kantine.

6 jan. Kringfinale dressuur paarden klasse M-Z-ZZL.

12-13 jan.  Midwinterserie derde dressuurwedstrijd georganiseerd 
door de Delftse Ponyclub.

19 jan. Prinsenstad Nieuwjaarsfeest.

20 jan.  Eerste onderlinge competitiewedstrijd dressuur en springen 
jeugdvereniging de Kwikzilver.

27 jan. Regiokampioenschap dressuur pony’s Klasse B t/m M2.

3 feb. Dressuurwedstrijd georganiseerd door RV de Prins.

9-10 feb.  Midwinterserie vierde dressuurwedstrijd georganiseerd 
door de Delftse Ponyclub.

17 feb. Regiokampioenschap springen pony’s klasse B t/m M.

24 feb.  Dressuurwedstrijd FNRS-proeven manegepaarden en 
manegepony’s en tweede onderlinge competitiewedstrijd 
dressuur voor manegepony’s A-proeven.

25 feb - 1 mrt. Instructieweek voor kinderen.

3 mrt.  Tweede onderlinge competitiewedstrijd dressuur en 
springen voor privé paarden en privé pony’s.

9-10 mrt.  Midwinterserie finale dressuurwedstrijd georganiseerd 
door de Delftse Ponyclub.

17 mrt.  Tweede onderlinge competitiewedstrijd dressuur en 
springen jeugdvereniging de Kwikzilver.

23-24 mrt. Dressuurwedstrijd georganiseerd door RV de Prins.

31 mrt.  Dressuurwedstrijd FNRS-proeven manegepaarden en 
manegepony’s en A-proeven manegepony’s.

6-7 apr.  Delftse Dressuur Cup: georganiseerd door RV de Prins  
en de Delftse Ponyclub.

13 apr. VWF Prinsenstad springen.

14 apr. Subtop dressuurwedstrijd.

AA G E N D A

Heel hartelijk dank voor uw aanwezigheid op ons jubileumfeest 
en voor al uw warme reacties en feestelijke cadeaus!

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

TTERUGBLIK JUBILEUM
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EEEN NIEUW JAAR: 2019

2018 was een bijzonder jaar met het 50-jarig jubileum als hoogte-
punt op ons bedrijf. We gaan nog een klein beetje door met feest-
vieren tijdens de feestdagen en voor de laatste keer een terugblik 
op 2018 tijdens onze nieuwjaarsreceptie. Daarna prijken vele wed-
strijden op de agenda en in het bijzonder mooie finales en regio- en 
kringkampioenschappen. 

Omdat de Paasdagen in 2019 laat vallen, staat ook al het grote 
VWF springen dat voor die tijd plaatsvindt, in deze Klepper. Wij 
kijken er allereerst naar uit samen met u de feestdagen te mogen 
doorbrengen. Daarna hopen wij u regelmatig te zien tijdens de 
mooie wedstrijden dressuur en springen, waarbij wij u veel sportief 
succes toewensen! 
 
Familie Duijndam

KKAMPIOENSCHAPPEN INDOOR

Nieuwjaarsborrel en -feest
Klinkende champagneglazen tijdens de nieuwjaarsreceptie op 
1 januari. Vanaf 15.00 uur verwelkomen we al onze klanten in 
de kantine voor een gezellige borrel. We blikken terug op 2018 
en luiden ons nieuwe hippische jaar in met een toost en de 
Champagne Carrousel. Op 19 januari pakt iedereen nog eens 
extra uit in feestelijk chique kledij tijdens het grote nieuwjaars-
feest. Sfeervolle momenten die wij graag met u delen.

Kerstspringen
Deelnemen aan een al oude traditie op de Prinsenstad: de 
springwedstrijd op 2e Kerstdag. De grote derde binnen rijbaan is 
om getoverd tot een kerstpiste. Zowel voor de beginnende ruiters 
als gevorderde combinaties staat er een passend parcours klaar. 
En Glühwein of warme chocomel voor de trouwe aanhang in de 
kantine. Wij verwelkomen u graag op 2e Kerstdag!

Een ultieme invulling van de voorjaarsvakantie voor veel kinderen is 
de Prinsenstad instructieweek! Een week lang bezig zijn met allerlei 
onderdelen van de paardensport en rijden op je favoriete pony, 
dit jaar van 25 februari tot en met 1 maart. Vraag ernaar bij uw 
instructeur of kom gerust langs bij de administratie. 

VWF Prinsenstad Springen
Met veel genoegen kijken we uit naar de aanlegtest voor 3 en 4-jarige 
springpaarden tijdens het VWF Prinsenstad springen om de Geert 
Meursing wisseltrofee. Beloftevol springtalent verschijnt in de daar-
voor ingerichte piste voor het losspringen en het onder de man  
rijden. Meer informatie en inschrijven via vwf.nl

Bijzondere wedstrijden

Mooie finales en kampioenschappen vinden plaats in dit indoor-
seizoen. In de eerste week van het nieuwe jaar al op 6 januari de 
kringfinale dressuur voor paarden gevolgd later die maand op 
27 januari het regiokampioenschap dressuur pony’s. De Delftse 
Ponyclub organiseert op 10 maart haar finalewedstrijd van de 
 midwinterserie dressuur met een mooie slotparade. Ook de spring-
fanaten worden op hun wenken bediend met het regiokampioen-
schap springen pony’s op 17 februari en het VWF springen, waar-
over hieronder meer.

INSTRUCTIEWEEK KINDEREN

TTHE MOST WONDERFUL TIME…!

 Merry Christmas 
 and a Happy New Year


