
D
ec

em
be

r 
20

19

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!

Herfstmeeting

Najaars Open DagNajaars Open Dag

Indoor Springconcours Instructieweek

Instructieweek VWF-dressuur

EDS-Prinsenstad Veulenveiling
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26 dec. Tweede Kerstdag: kerstspringwedstrijd.

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

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

4-5 jan. Kringfinale dressuur paarden klasse M-Z-ZZL.

11-12 jan.  Midwinterserie derde dressuurwedstrijd en teamdressuur 
kür op muziek georganiseerd door de Delftse Ponyclub.

18-19 jan. Regio-kampioenschap dressuur pony’s Klasse B t/m Z2.

25 jan. Nieuwjaarsfeest.

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

2 feb. Dressuurwedstrijd georganiseerd door RV de Prins.

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

16 feb. Dressuurwedstrijd A-proeven manegepony’s.

23 feb.  Dressuurwedstrijd FNRS-proeven manegepaarden en 
manegepony’s.

24-28 feb. Instructieweek voor kinderen.

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

8 mrt.  Midwinterserie finale dressuurwedstrijd georganiseerd 
door de Delftse Ponyclub.

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

22 mrt.  Teamwedstrijd dressuur voor paarden en pony’s 
georganiseerd door RV de Prins.

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

4 apr. VWF Prinsenstad springen.
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De start van een nieuw decennium: 2020. Natuurlijk sluiten we 
op traditionele wijze 2019 af met prachtige klassiekers als het 
Kerstspringen op Tweede Kerstdag. Daarna klinken al snel de 
champagneglazen tijdens onze Nieuwjaarsreceptie, en verschijnen 
de feestcreaties tijdens het nieuwjaarsfeest. 

2020 start dan met vele prachtige wedstrijden en kampioenschap-
pen, zoals de Kringfinale voor paarden en het regio kampioenschap 
voor pony’s. En wat dacht u van de mooie finalewedstrijd van de 
Midwinterserie van de Delftse Ponyclub. Vanzelfsprekend zijn er 
daarnaast vele wedstrijden ook voor onze klanten op manege-
paarden en -pony’s. Voor onze jeugdige ruiters zijn er speciaal de 
Kwikzilver dressuur- en springwedstrijden en organiseren wij weer 
een heerlijke instructieweek! De springliefhebbers kunnen zich 
alvast opmaken voor het inmiddels landelijk uitgegroeide VWF-
Prinsenstad springen. Een vol programma voor het eerste kwartaal 
van 2020 waar we met u enorm naar uitkijken. Maar eerst samen 
de feestdagen vieren; heel graag tot ziens op de Prinsenstad!
 
Familie Duijndam

IINDOOR SEIZOEN

Nieuwjaarsborrel eN -feest
Een andere feestelijke traditie op de Prinsenstad is de nieuwjaars-
receptie op 1 januari. Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom. 
Onder het genot van een hapje en een drankje blikken we terug 
op 2019 met het jaaroverzicht en samen met de champagne car-
rousel o.l.v. Remy Lander luiden we het nieuwe hippische jaar in!

Op 25 januari sluiten we de feestelijkheden in stijl af tijdens het 
grote nieuwjaarsfeest. Dan kan 2020 op de Prinsenstad echt 
beginnen!

iNstructieweek kiNdereN
De eerste vakantie in het nieuwe jaar 2020 is natuurlijk de niet weg 
te denken Prinsenstad instructieweek. Een top vakantie voor de 
kids! Een week lang bezig zijn met allerlei onderdelen van de paar-
densport, dit jaar van 24-28 februari. Vraag ernaar bij uw instruc-
teur of kom gerust langs bij de administratie.  

Vwf PriNseNstad sPriNgeN
De absolute top van de jonge springpaarden uit de regio meldt zich 
op 4 april  op de Prinsenstad tijdens het VWF Springen. Dit prachtige 
evenement bestaat uit een open kampioenschap vrij springen voor 
3-jarige springpaarden om de Geert Meursing wisseltrofee en een 
aanlegtest voor 4-jarige springpaarden onder het zadel. Alle paar-
den worden door een vakkundige jury beoordeeld op verschillende 
aspecten als techniek en vermogen. Voor meer info zie www.vwf.nl 

VaN oNderliNg tot fiNale

Naast de vaste onderlinge competitiewedstrijden die wij voor al 
onze ruiters en amazones organiseren, vinden er dit jaar ook weer 
mooie kampioenschappen en finales plaats. In januari gaan we 
daar direct al mee van start! Allereerst op 4-5 januari de Kring 
finale dressuur voor paarden in de klasse M tot en met ZZ Licht.  
Twee weken later worden de rijbanen opengesteld voor het grote 
regio kampioenschap pony’s in de klasse B t/m Z2 dressuur. Mooie 
wedstrijden in teamverband zijn o.a. te zien op 11-12 januari tij-
dens de 3e dressuurwedstrijd van de Midwinterserie inclusief een 
teamdressuur kür op muziek. Bovendien voor zowel paarden als 
pony’s, de teamwedstrijd georganiseerd door RV de Prins op 22 
maart. Wij wensen iedereen alvast heel veel sportief succes toe!

FFEESTELIJKE MOMENTEN OP DE 
PRINSENSTAD!

 Merry Christmas 
 and a Happy New Year

kerstsPriNgeN
Onze laatste springwedstrijd van het jaar, het bijzonder sfeer-
volle Kerstspringen. Zowel beginnende ruiters als gevorderde 
combinaties kunnen deelnemen aan deze aloude traditie. En 
Glühwein of warme chocomel voor de trouwe aanhang in de 
kantine. Graag vieren we samen met u en uw trouwe viervoeter 
de 2e Kerstdag op de Prinsenstad! 


