
Topsport in Amsterdam 

Jumping Amsterdam is in 2020 wederom host van 
de FEI Dressage World Cup™ en de Longines FEI 
Jumping World Cup™. Met de Anemone Horse Trucks 
Grote Prijs van Amsterdam powered by Stoeterij 
Sterrehof, het internationaal springen U25, de finales 
basisspringen, de nationale dressuurrubrieken, de 
finale van de Subli Competitie jonge dressuurpaarden 
en de Novotel Jumpertjes Kinderochtend is er weer 
een zeer gevarieerd programma samengesteld dat 
volop ruimte biedt voor internationale topsport, 
breedtesport, talentontwikkeling, paradressuur en 
show. Alle (inter)nationale helden, zowel ruiters als 
paarden, zijn van 23 tot en met  26 januari te vinden in 
de RAI. Jij toch ook?

Jumping Deluxe 

Wilt u Jumping Amsterdam eens op een andere 
manier beleven? Reserveer dan het Jumping Deluxe 
arrangement. Vanuit de VIP-loge kunt u onder het genot 
van uitstekende catering genieten van de sport en show 
in de piste. Op www.jumpingamsterdam.nl vindt u alle 
informatie over dit complete VIP-arrangement.

Beleef Jumping Amsterdam!

Uitgebreid shoppen en lekker eten en drinken kan 
natuurlijk ook op Jumping. In het promodorp dat ook 
deze editie maar liefst 2 hallen beslaat, bevinden 
zich meer dan 70 standhouders en bij de diverse 
eetgelegenheden is het culinair genieten. Drink 
een heerlijke kop koffie in “Het Vondelpark” aan de 
losrijpiste, schuif aan bij de lopende band van Sushi 
Time of geniet a la carte in het Holland Restaurant 
terwijl je uitkijkt over de wedstrijdpiste: op Jumping 
kan het allemaal.

Jumping Amsterdam 2020

Informatie
Jumping Amsterdam
postbus 77655, 1070 LG Amsterdam
telefoon 020-5491605
e-mail info@jumpingamsterdam.nl

Locatie 
RAI Amsterdam
Europaplein 22, 1078 GZ Amsterdam

Entertainment op zijn Amsterdams

Na afloop van het sportprogramma op vrijdag en zaterdag 
zorgt Café Bolle Jan weer voor entertainment tot in de vroege 
uurtjes. Met optredens van bekende artiesten heeft het 
gezelligste bruine café van Nederland maar één doel: de 
voeten van de vloer en de handen in de lucht! 



donderdag 23 januari 2020

08.30 Finale springen klasse L 
 1,10m met barrage

 Finale springen klasse M 
 1,20m met barrage

 Finale springen klasse Z 
 1,30m met barrage

 Finale springen klasse ZZ 
 1,35m met barrage

 Internationaal springen U25 
 1,40m

18.00  Training FEI Dressage World Cup™  
 dressuurruiters

 Finale Subli Competitie  
 jonge dressuurpaarden

 Dressuur Magazine Prijs 
   Nationaal dressuur Prix St Georges, 

kwalificatie voor Intermediaire I

vrijdag 24 januari 2020

09.00 KNHS Para Dressuur Trophy 

 FEI Dressage World Cup™ 
  Grand Prix kwalificatie voor  

kür op muziek

 Internationaal springen  
 1,40m direct op tijd 

18.15 Internationaal springen  
 1,45m twee fasen

  Show

 De Telegraaf Prijs 
 internationaal springen  
 1,50m met barrage

 Amsterdamse after party 
 met Café Bolle Jan  

donderdag dag- en avondprogramma 
08.30 – 23.15 uur
 t/m 30 november vanaf 1 december
volwassene € 16,50 € 19,50
kind € 11,50 € 14,50

programma 2020

kaartverkoop (prijzen zijn exclusief € 2,25 reserveringskosten per toegangskaart)    

Voor alle dagdelen geldt dat wijzigingen 
worden voorbehouden. Kijk voor het actuele 
tijdschema op www.jumpingamsterdam.nl

Bestel uw kaarten eenvoudig via www.jumpingamsterdam.nl
Toegangskaarten zijn ook verkrijgbaar via het callcenter op telefoonnummer 0900-72956442. Kinderen t/m 4 jaar gratis, kindertarieven gelden t/m 12 jaar. 
Voor groepen vanaf 10 personen geldt 10% groepskorting

zaterdag 25 januari 2020

09.00 Kingsley Future Cup U25  
 presented by Hoefslag 
  Finale nationaal dressuur U25, 

kür op muziek

 Café Luxembourg Prijs  
  Finale nationaal dressuur 

Intermediaire I, kür op muziek 

12.30 FEI Dressage World Cup™ 
 Kür op muziek 

  Show 

   Marc Boers Flower Export Prijs  
internationaal springen  
1,45m progressief 

19.00  Internationaal springen U25 
 1,45m met barrage

 Show 

 Anemone Horse Trucks  
 Grote Prijs van Amsterdam   
 powered by Stoeterij Sterrehof  
 1,60m met barrage

 Amsterdamse after party 
  met Café Bolle Jan en Peter Beense

zondag 26 januari 2020

08.30  Jumpertjes Kinderochtend   
met o.a. Paard/Pony-relais, 
SoSo Bixie Events Jumperspel, 
ponyrijden, een goodiebag vol 
verrassingen en natuurlijk  
mascotte Jumpertje! 

11.45  Internationaal springen 
1,45m met barrage

  Longines FEI Jumping World Cup™  
internationaal springen  
1,60m met barrage

 Uitreiking Jumping Leading Lady 

 Award & Prix du Vainqueur

  Show

vrijdag dagprogramma  
09.00 – 17.30 uur
 t/m 30 november vanaf 1 december
volwassene € 21,50 € 24,50
kind € 16,50 € 19,50

vrijdag avondprogramma  
18.15 – 23.15 uur
 t/m 30 november vanaf 1 december
volwassene € 37,- € 42,-
kind € 27,50 € 32,50

zaterdag dagprogramma  
09.00 – 18.30 uur
 t/m 30 november vanaf 1 december
volwassene € 48,50 € 53,50
kind € 35,50 € 40,50

zaterdag avondprogramma  
19.00 – 23.15 uur
 t/m 30 november vanaf 1 december 
volwassene € 38,50 € 43,50
kind € 28,- € 33,-

zondag ochtendprogramma  
08.30 – 11.45 uur
 t/m 30 november vanaf 1 december
volwassene € 16,50 € 19,50
kind € 10,50 € 13,50

zondag middagprogramma  
11.45 – 18.00 uur
 t/m 30 november vanaf 1 december 
volwassene € 42,- € 47,-
kind € 31,50 € 36,50

passe partout
 t/m 30 november vanaf 1 december 
volwassene € 138,- € 143,-
kind € 105,50 € 110,50

dressuur passe partout (donderdag, 
dagprogramma vrijdag en zaterdag)
 t/m 30 november vanaf 1 december 
volwassene € 65,50 € 70,50
kind € 46,50 € 51,50


