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22 april Tweede Paasdag Springwedstrijd.

27-28 april  Prinsenstad Koningsdagconcours: zaterdag pony’s  
en zondag paarden.

5 mei Prinsenstad Voorjaars Open Dag.

12 mei Subtop dressuurwedstrijd.

19 mei  Derde onderlinge competitiewedstrijd dressuur  
en springen voor privé paarden en privé pony’s en  
springen voor manegepaarden en manegepony’s.

25-26 mei  De Delftse Dressuur Cup georganiseerd door de  
Delftse Ponyclub en RV de Prins.

30 mei   Hemelvaartsdag: BBQ Feest.

2 juni  Dressuurwedstrijd FNRS-proeven manegepaarden  
en manegepony’s en A-proeven manegepony’s.

10 juni  Tweede Pinksterdag. Groot onderling Kampioenschap 
Manege de Prinsenstad 2018/2019 dressuur & springen.

12-23 juni Outdoor Concours Delft. 

7 jul  Derde onderlinge competitiewedstrijd dressuur en  
springen jeugdvereniging de Kwikzilver.

14 jul Spelletjesdag.

19-21 jul  Regiokampioenschap springen paarden en pony’s  
klassen B t/m ZZ en het verenigingskampioenschap.

22-26 jul PONY THUISKAMP.

29 jul-2 aug PONY THUISKAMP.

AA G E N D A

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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KDe Klepper

De familie Duijndam & medewerkers danken alle 
vrijwilligers voor hun fantastische medewerking aan  

deze evenementen!

Regiokampioenen dressuur pony's

Instructieweek kidsInstructieweek kids

Regiokampioenen springen pony's Nieuwjaarsfeest 'best gekleden'

Opening Champagne Caroussel Teamwedstrijd RV de Prins

FNRS-wedstrijd
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DDE KRACHT VAN DE LENTE!

De lente is begonnen; de natuur is volop in beweging en dat 
geldt ook voor het komende seizoen op de Prinsenstad met een 
pracht aan evenementen! De springliefhebbers worden op hun 
 wenken bediend allereerst met de prachtige wedstrijden tijdens  
2e Paasdag en het weekend van Koningsdag. Ook vindt in juli het 
grote Regiokampioenschap springen plaats. Voor onze kinderen 
natuurlijk de coole spelletjesdag en de Ponykamp vakantieweken. 
Echte familie happenings zijn o.a. de voorjaars Open Dag die we 
dit jaar voor het eerst extra introduceren en de feestelijke dag
programma’s tijdens Hemelvaartsdag en de kampioenschapsdag 
op 2e Pinksterdag. Maar een waar hoogtepunt is natuurlijk het grote 
Outdoor Concours Delft dit jaar van 1223 juni. Een zeer gevarieerd 
programma met prachtige springrubrieken, mooie dressuurdagen 
en feestelijke onderdelen als het teamspringen. Voor het volledige 
Prinsenstadprogramma, bekijk de agenda op de achterzijde van 
deze Klepper en blijf ons volgen op Facebook. Veel plezier allemaal!
 
Familie Duijndam

PPRINSENSTAD OUTDOOR JUMPING PALACE!

Hemelvaartsdag
Op 30 mei organiseren we een feestelijk programma op 
Hemelvaartsdag. Dan genieten we met elkaar van een professio
neel verzorgde BBQ inclusief muzikale begeleiding van onze DJ! 
Kaarten zijn verkrijgbaar via Milton en Brandon Duijndam.

tweede Pinksterdag
De trouwe klanten onder ons kennen de magie van 2e Pinkster
dag. De ontknoping van het jaarlijkse onderlinge  kampioenschap. 
Iedereen komt bij elkaar van jong tot oud, alle  disciplines voor 
paarden en ponycombinaties. Het is altijd een bijzondere sfeer 
want Prinsenstadkampioen zijn voor een jaar is een prestigieuze 
titel! Ook is het de dag dat ons vrijwilligersteam in het zonnetje 
wordt gezet.

voorjaars oPen dag
De jaarlijkse Open Dag die traditiegetrouw plaatsvindt in septem
ber is in de loop der jaren uitgegroeid tot een groot evenement. 
Dit heeft ons doen besluiten een tweede Open Dag te organise
ren aan het begin van het outdoor seizoen. Mooie demonstraties 
vullen deze dag van 1116u. Vanzelfsprekend kunnen kinderen 
ook gratis ponyrijden en verder gevorderde ruiters deelnemen 
aan een inlooples. Vertel het uw vrienden en kennis die interesse 
hebben in de paardensport en neem ze mee naar de Prinsenstad 
Voorjaars Open Dag op 5 mei!

Zomer PonykamP & sPelletjesdag
Elk jaar kijken we weer uit om voor een groot deel van onze 
‘Prinsenstadkinderen’ een deel van hun vakantie te verzorgen. 
Samen met hun vrienden en favoriete pony’s maken zij de tijd van 
hun leven mee. De Ponykamp vakantieweken zijn van 2226 juli en 
van 29 juli2 augustus 2019.
Een andere festiviteit voor kinderen is de grote Spelletjesdag, dit 
jaar op 14 juli. Een coole dag voor alle kinderen, broers, zusjes en 
vriendjes. Vraag meer info bij de administratie of bij je instructeur!  

PaassPringen & koningsdagconcours
De outdoor voorjaarsklassiekers springen vinden traditiegetrouw 
plaats op 2e Paasdag en tijdens Koningsdag. Passend aangeklede 
parcoursen op deze dagen zijn toegankelijk voor zowel onze eigen 
ruiters en amazones als combinaties van buitenaf. Dit jaar houden 
we het hele weekend op 2728 april het Koningsdagconcours voor 
paarden en pony’s. 

regio- en verenigingskamPioenscHaP sPringen
Een lang weekend springsport om naar uit te kijken: van 1921 juli 
vindt het regiokampioenschap springen paarden & pony’s plaats 
inclusief het verenigingskampioenschap. Tijdens dat weekend 
zijn felbegeerde tickets te winnen in de klassen B t/m ZZ voor het 
Nederlands Kampioenschap springen!

outdoor concours delft

Een unieke periode op de Prinsenstad is het grote Outdoor 
Concours Delft, dit jaar van 12 t/m 23 juni. Van een jeugddag sprin
gen voor de pony’s tot en met de Grote Prijs voor Paarden. Tijdens 
de sfeervolle hippische dagen staan er niet alleen uiteen lopende 
springrubrieken voor paarden en pony’s op het  programma, maar 
ook mooie dressuursport tot en met Grand Prixniveau. Kijk voor 
meer info op: www.concoursdelft.nl.

KIDSPOWER

JJOIN THE PRINSENSTAD HAPPENINGS!

delftse dressuurcuP
RV de Prins en de Delftse Ponyclub organiseren in samenwerking 
met de fam. Duijndam de Delftse Dressuur Cup. Mooie outdoor
wedstrijden in april en mei waarvan de finale wordt verreden op  
18 juni tijdens het grote Outdoor Concours Delft!


