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De twintigste editie van de Nationale
Veulenveiling Prinsjesdag vindt
dinsdag 18 september plaats op het
federatiecentrum in Ermelo. Dit jaar
wordt voor het eerst een nieuwsbrief
verstuurd naar fokkers, inzenders en
mogelijk geïnteresseerden.
Catalogus NVP gearriveerd
Afgelopen maandag werd op ons kantoor
in Kootwijkerbroek de catalogus van de
veiling afgeleverd. Na een aantal weken
hard werken en stressvolle deadlines mag
het resultaat er zijn. Een catalogus
bestellen kan door € 10,- over te maken
naar rekeningnummer 36.73.27.465 o.v.v.
naam, adres, postcode en plaats. Na
ontvangst wordt de catalogus zo spoedig
mogelijk naar u verzonden. De catalogus
geeft tevens voor 1 persoon toegang tot
de tribune van de veiling.

1. Hamilton (Apache x Contango)

Taloubet en Big Star
Taloubet en Big Star komen beide uit de
fokkerij van Cees Klaver, presteren op
wereldniveau en waren afgelopen jaar de
nummers 1 en 2 in Aken. Taloubet won de
wereldbeker finale in Den Bosch en Big
Star won teamgoud tijdens de Olympische
Spelen. Combineer deze hengsten met
een topmerrielijn en een genetisch wonder
lijkt geboren. De Veulenveiling Prinsjesdag
biedt u een aantal veulens en een embryo
uit
deze
toppers:
10. Hyka W (Big Star x Clearway)
Grootmoeder van dit veulen is het
internationale springpaard Rockella-S, wat
weer een halfzus is van het Olympiade
paard Vrieda-O.

Apache weer in wedstrijdritme
Na zijn kampioenstitel in de Lichte Tour
tijdens het NK dressuur in Hoofddorp heeft
Apache een aantal maanden rust gehad.
Inmiddels heeft Emmelie Scholtens de
training weer opgepakt en heeft ze de
imponerende hengst weer gestart. De
eerste wedstrijd werd meteen winnend
afgesloten met een score boven de 70%.
Tijdens de veiling worden er drie
nakomelingen van Apache aangeboden:
1. Hamilton (Apache x Contango)
2. Hero (Apache x Johnson)
3. Heaven (Apache x Metall)

Nick Skelton, Big Star

42. Jaloubet K (Jazz de Coquerie x
Taloubet Z)
Moeder Alanda K is niet alleen een
dochter van Taloubet K, maar ook een
halfzus van Big Star.

NIEUWSBRIEF
nummer 3, 29 augustus 2012

42. Jaloubet K (Jazz Coquerie x Taloubet Z)

57. Taloubet’s Avo Z (Taloubet Z x Libero
H)
De moeder van dit veulen is Vukarla, zij
sprong zelf ZZ en bracht al een Z
goedgekeurde zoon.

in de sport en/of de fokkerij één daarvan
is de merrie TMN Coriana (Caletto II x
Landgraf I). De merrie werd in 2002
geveild tijdens de Nationale Veulenveiling
Prinsjesdag en presteert succesvol op
Grand Prix niveau (1.60m). De door
Stoeterij Het Maalwater gefokte merrie
nam in 2010 op 8-jarige leeftijd deel aan
de Meydan Nations Cup in Rotterdam,
Aken en Rome. Ze werd gereden onder de
Poolse
Ruiter
Jaroslaw
Skrzynski.
Inmiddels is de merrie verkocht aan een
Poolse staalmagnaat en zal zijn zoon deze
merrie gaan uitbrengen in de sport.

Jaroslaw Skrzynski, TMN Coriana

57. Taloubet’s Avo Z (Taloubet Z x Libero H)

Meer informatie:
w: www.veulenveilingprinsjesdag.nl
e: info@veulenveilingprinsjesdag.nl
fb: www.facebook.com/eqinternational

58. Tia Maria Z (Taloubet Z x Tangelo van
de Zuuthoeve)
Moeder Victoria heeft zichzelf zowel in de
spring- als dressuursport bewezen. Haar
oudste nakommeling is zes en presteert
zeer goed in de jonge paarden rubrieken.

Mocht u deze nieuwsbrief NIET meer
willen ontvangen, stuurt u alstublieft een
email retour naar dit adres.

75. embryo 4 (Kannan x Quick Star)
Goud maal goud. Olympisch kampioen
Kannan tekent voor het vaderschap van
dit embryo en moeder Telysette is een
volle zus van het springfenomeen Big
Star.
Oude bekenden: TMN Coriana
Elk jaar wordt op de Nationale
Veulenveiling Prinsjesdag een selectie
zeer exclusieve veulens verkocht. Veel
van deze veulens komen we een aantal
jaren later tegen als succesvolle paarden

