
Klepper onlineK
Een digitale update van de evenementen op 
Manege de Prinsenstad. Want daar is altijd 
iets te doen!
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Beste klanten,

Na twee jaar van geheel andere feestdagen op
Manege de Prinsenstad vanwege corona is het
dit jaar weer volop genieten in fijn gezelschap
met elkaar. We verheugen ons enorm op het
traditionele kerstspringen. En ook zullen de
glazen weer volop klinken tijdens onze
nieuwjaarsreceptie op 1 januari.

Het gloednieuwe eerste kwartaal van 2023 staat
vooral in het teken van veel mooie wedstrijden,
zoals vanuit de Prins Dressuur Cup voor privé
paarden en pony’s. Maar ook weer mooie
onderlinge wedstrijden en natuurlijk de fijne
vakantieweek voor de kinderen tijdens de
voorjaars-instructieweek.

De winteragenda start traditiegetrouw met de
laatste wedstrijd van het kalenderjaar, te weten:
het kerstspringen en we sluiten af met nog
mooie instructiedagen voor kinderen. Bekijk
onze agenda en wees van harte welkom tijdens
alle mooie sport evenementen bij ons op de
Prinsenstad!

De Familie Duijndam & medewerkers

Prinsenstad
winterkalender

Delft, december 2022
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December 2022
26 dec Kerst springen.

27-30 dec Instructieweek kinderen.

1 jan Nieuwjaarsreceptie.

8 jan Dressuurwedstrijd A- en FNRS-proeven.

14-15  jan Dressuurwedstrijd van de Prins Dressuur Cup 

voor paarden en pony’s.

21 jan Nieuwjaarsfeest

28-29  jan KNHS Dressuur Kampioenschap ZH voor Pony’s

Januari 2023



Februari 2023

5 feb Dressuurwedstrijd A- en FNRS-proeven.

11-12 feb Dressuurwedstrijd van de Prins Dressuur Cup 
voor paarden en pony’s.

19 feb Wedstrijd Jeugdvereniging de Kwikzilver.

25 feb Oefenspringen.

26 feb KNHS-springwedstrijd.

27 feb- Instructieweek kinderen.
3 maart



Maart – April 2023

5 maart Dressuurwedstrijd A- en FNRS-proeven.

11-12 maart Finale Prins Dressuur Cup.

19 maart Onderlinge wedstrijd dressuur en springen 
privépaarden en –pony’s en springen voor 
manegepaarden en -pony’s.

26 maart Oefenspringen

1 april VWF Springen

Wijzigingen voorbehouden. Check voor up-to-date informatie 
onze Facebook pagina en www.manegedeprinsenstad.nl



Kerst
springen

Deelnemen aan een al oude 
traditie op de Prinsenstad:  de 
springwedstrijd op 2e 
Kerstdag.

Onze derde rijbaan is 
omgetoverd 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.

Dus: breng de feestdagen 
door in sfeervolle hippische 
ambiance op Manege de 
Prinsenstad. Wij verwelkomen 
u graag op 2e Kerstdag!

The most wonderful 
time of the year!



Nieuwjaarsreceptie
en -Feest

Klinkende champagneglazen 
tijdens de nieuwjaarsreceptie op 
1 januari. Ook kunt u nog eens 
genieten van een mooie 
demonstratie Pas de deux Kür 
op Muziek van Jacqueline en 
Brandon.

Vanaf 15.00 uur bent u van harte 
welkom in de kantine voor een 
gezellige borrel.

Drie weken later pakt iedereen 
op 21 januari nog eens extra uit 
om in feestelijke kledij te 
verschijnen op het grote 
Prinsenstad nieuwjaarsfeest.

Sfeervolle momenten die wij 
graag met u delen!
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Dressuur van onderling …
tot kampioenschap!

In dit nieuwe indoorseizoen is er voor iedereen de 
mogelijkheid om wedstrijden te rijden. Natuurlijk 
organiseren we voor alle ruiters en amazones de 
vaste onderlinge competitiewedstrijden met A- en F-
proeven op verschillend niveau. Speciaal voor de 
combinaties vanuit onze verenging gaat de 
competitie voort om de Prins Dressuur Cup met een 
finalewedstrijd op 11 en 12 maart.  
De beurt is overigens eerst aan de pony’s op 28 & 29 
januari tijdens het KNHS ZH regiokampioenschap 
dressuur pony’s klasse B t/m Z2.

Wij wensen iedereen alvast heel veel sportief succes 
toe!



Instructieweek

Een ultieme invulling van 
de vakantie voor veel 
kinderen is de enige 
echte Prinsenstad 
instructieweek!

Een week lang bezig zijn 
met allerlei onderdelen 
van de paardensport en 
rijden op je favoriete 
pony, dit jaar twee keer:

27 t/m 30 december ‘22 
27 feb. t/m 3 mrt. ‘23

Vraag ernaar bij je 
instructeur of kom gerust 
langs bij de administratie.



VWF Springen

De absolute top van 
de talentvolle jonge 
springpaarden 
meldt zich op 
zaterdag 1 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 spring-
paarden onder het 
zadel.

Alle paarden 
worden door een 
vakkundige jury 
beoordeeld op 
verschillende 
aspecten als 
techniek en 
vermogen.

Een niet te missen 
evenement voor de 
ware liefhebber!



Opnieuw een Prinsenstad upgrade!

Dit najaar hebben we nieuwe, ruime buitenboxen gemaakt 
die  grenzen aan de paddock en de stapmolen. Vooral veel 
van onze jonge paarden hebben hierin hun intrek genomen.



Werken 
bij 

Ter versterking van ons team 
medewerkers in de stal en onze 
kantine zijn we altijd op zoek naar 
enthousiaste nieuwe collega’s. 

Lijkt het je leuk om te werken op het 
manegebedrijf waar altijd iets te 
doen is?

Vraag naar de mogelijkheden bij een 
van onze familieleden.

Familie Duijndam



Najaar  2022N

Prinsenstad Springweekend Prijsuitreiking finale Herfstmeeting

Instructieweek najaarVWF Dressuur 2022

Kür op muziek in kerstsfeer Sinterklaas op de Prinsenstad

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

deze evenementen!



Fijne feestdagen 
en alle goede 

wensen voor 2023

Familie Duijndam
Manege de Prinsenstad Delft
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