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Beste klanten,                                         

De op 24 juni jl. aangekondigde versoepelingen 
betekenen dat er vanaf 1 juli weer wedstrijden verreden 
mogen worden. Achter de schermen zijn we druk bezig 
om de Prinsenstad-evenementen voor de komende 
maanden in goede banen te kunnen leiden.

Zo zullen we de onderlinge competitie van 2019-2020 
niet meer afmaken maar na de zomervakantie in 
september de nieuwe serie starten. Over de grote 
evenementen die normaal in het najaar plaatsvinden, 
hebben wij nog intensief overleg. Op de volgende pagina 
delen we alvast met u de evenementen voor deze 
zomer. Voor het vervolg komen we snel bij u terug.

Het is ontzettend fijn dat we deze eerste stappen weer 
kunnen zetten.  Van belang blijft wel dat we ons allemaal 
houden aan de landelijke maatregelen. Deze zijn u allen 
welbekend maar voor de goede orde hebben wij ze nog 
aan deze mailing toegevoegd.

We kijken uit naar een fijne sportzomer op de 
Prinsenstad die we met enige aanpassingen weer met 
elkaar kunnen doorbrengen!

De familie Duijndam

Delft, juli 2020



Juli – augustus 

• 5 jul Prinsenstad Summer 
Tour 1 - oefenspringen

• 12 jul Prinsenstad Summer 
Tour 2 - oefenspringen

• 19 jul Prinsenstad Summer 
Tour 3 - oefenspringen

• 20-24 jul Zomer Ponykamp 
week 1

• 26 jul Dressuurwedstrijd 
Delftse Ponyclub &  
RV de Prins

• 27-31 jul Zomer Ponykamp 
week 2

• 3 – 7 aug Zomer Ponykamp 
week 3

• 16 aug Subtop dressuur-
wedstrijd

• 23 aug Dressuurwedstrijd A-
proeven manege-
pony’s en FNRS-
proeven manege-
paarden en manege-
pony’s.



Zoals overal in Nederland blijven wij u vragen 
om de essentiële maatregelen vooral vol te 
houden.

• Houd overal op onze accommodatie minimaal 
1,5 meter afstand van elkaar.

• Ook blijven wij u vragen de hygiëne- en 
gedragsregels die gelden op de Prinsenstad in 
acht te nemen.

Veel plezier en graag tot ziens tijdens een mooie 
sportzomer op de Prinsenstad!

Familie Duijndam en medewerkers


