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

1968 - 2018

KDe Klepper

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

deze evenementen!

Ponykamp

Concours DelftWinnaars GP Concours Delft

BBQ Hemelvaartsdag Spelletjesdag

Regiokampioenschap Zuid-Holland Subtopdressuur mei

Vrijwilligersteam op 2e Pinksterdag

AA G E N D AVV O O R J A A R  &  Z O M E R  2 0 1 9

18 aug  Oefenspringen.

1 sep EDS-Prinsenstad Veulenveiling met feestelijke afsluiting.

8 sep  Vierde onderlinge competitiewedstrijd dressuur en springen 
jeugdvereniging de Kwikzilver.

15 sep Open Dag van 11.00-16.00 uur.

22 sep  Eerste onderlinge competitiewedstrijd dressuur en springen 
voor privé paarden en privé pony’s.

29 sep  Dressuurwedstrijd A-proeven manegepony’s en  
FNRS-proeven manegepaarden en manegepony’s.

5-6 okt  Indoor Concours Delft PONY’S.

12-13 okt Indoor Concours Delft PAARDEN.

15 okt KWPN IBOP aanlegtest springen en dressuur.

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

20 okt  Dressuurwedstrijd A-proeven manegepony’s en  
FNRS-proeven manegepaarden en manegepony’s.

21-25 okt Instructieweek voor kinderen.

27 okt  Regionale Herfstmeeting: indoor dressuurwedstrijd 
paarden.

2 nov  Jubileum RV de Prins.

3 nov     Dressuurwedstrijd paarden van RV de Prins.

10 nov  Delftse Ponyclub eerste wedstrijd Midwinterserie dressuur.

17 nov   Subtop Dressuurwedstrijd.

24 nov   Dressuurwedstrijd A-proeven manegepony’s en  
FNRS-proeven manegepaarden en manegepony’s.

1 dec   Dressuurwedstrijd paarden van RV de Prins.

8 dec     Delftse Ponyclub tweede wedstrijd Midwinterserie 
dressuur.

15 dec  Kringfinale dressuur pony’s.

21 dec  Kerst kür op muziek. 

22 dec   Kampioenschappen Jeugdvereniging de Kwikzilver.



SSTART SEIZOEN 2019/2020

Zowel in het voorjaar als deze mooie warme zomer hebben we op de 
Prinsenstad prachtige evenementen mogen organiseren. Zo denken 
we met veel plezier terug aan het grote Outdoor Concours Delft, 
het onderlinge kampioenschap op Tweede Pinksterdag, het succes
volle regiokampioenschap en twee geweldige Ponykampweken. Een 
kleine terugblik in fotovorm vindt u op de achterzijde van deze 
Klepper. 
Het najaarsprogramma ziet er even bijzonder uit met  werkelijk 
topevenementen, zoals het grote VWFPrinsenstad dressuur, 
een gloednieuwe editie van de EDSPrinsenstad Veulenveiling 
en onze springklassieker Indoor Concours Delft voor paarden & 
pony’s. Bekijk onze agenda en wees van harte welkom tijdens deze 
 hippische hoogtepunten bij ons op de Prinsenstad!

 
Familie Duijndam

MMOOI OM BIJ TE ZIJN!

EDS-PrinSEnStaD VEulEnVEiling
Op zondag 1 september vindt de eerste editie plaats van de 
EDSPrinsenstad Veulenveiling. Een unieke collectie zeer exclu
sieve dressuur en springveulens waarin duidelijk op beweging en 
sport is geselecteerd door het ervaren EDSteam. Een unieke dag 
met een feestelijke afsluiting! Reserveer deze datum alvast in uw 
agenda! Meer info op www.excellentdressagesales.com

VWF PrinSEnStaD DrESSuur 
Op zaterdag 19 oktober worden uit de totale groep van 3jarige 
dressuurpaarden tijdens het VWFPrinsenstad dressuur de beste 
talenten geselecteerd. De kampioen van de aanlegtest wint de 
inmiddels felbegeerde Kalfsbeekbokaal. Machtige toppaarden 
begonnen hun carrière met dit landelijk uitgegroeide evenement 
op de Prinsenstad.

inDoor ConCourS DElFt
Een evenement van het eerste uur op de Prinsenstad is het Indoor 
springconcours. Dit jaar vindt op 56 oktober het concours 
plaats voor de pony’s en het weekend daarna 1213 oktober 
voor paarden. Combinaties van binnen en buiten de regio weten 
het springpaleis in Delft te vinden! We kijken uit naar deze twee 
mooie sportweekenden. 

inStruCtiEWEEk
Dé favoriete vakantiebesteding voor vele kinderen in het najaar is 
de Prinsenstad instructieweek, dit jaar van 21 t/m 25 oktober. Een 
hele afwisselende week waarin vele facetten van de paardensport 
aan bod komen. Vraag je instructeur om meer informatie of kom 
langs bij de administratie.  

HErFStmEEting
Op 27 oktober tijdens de Herfstmeeting op de Prinsenstad strijden 
equipes in de klasse B/L en M/ZZL van verschillende verenigingen 
vanuit de regio om deze regionale dressuurtitel. De prijsuitreiking 
op die dag is een niet te missen happening op zich! 

kErSt-kür oP muziEk
Vlak voor de kerstdagen op 21 december organiseren we in samen
werking met RV de Prins en de Delftse Ponyclub een sfeervolle 
 dressuuravond. Vorig jaar hebben we genoten van de prachtige 
combinaties kür op muziek en Pas de Deux. De fraaie aankleding en 
de passende keuze voor muziek brengt eenieder dan alvast in goede 
kerstsfeer!

oPEn Dag

Tijdens de traditionele Open Dag aan het begin van het nieuwe 
seizoen laten wij mensen graag kennismaken met de paarden
sport op de Prinsenstad. Deze dag is inmiddels uitgegroeid tot 
een compleet evenement met mooie demonstraties. Vertel het uw 
 vrienden of kennissen die geïnteresseerd zijn en neem ze mee naar 
de Prinsenstad tijdens onze Open Dag op 15 september.

TTOP EVENTS

JubilEum rV DE PrinS
De rijvereniging voor de paardencombinaties op de Prinsenstad 
‘RV de Prins’ bestaat dit jaar 45 jaar! Deze verjaardag wordt op  
2 november gevierd, dus ‘save the date!’


