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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.

De overgrootmoeder van deze dracht is de
beroemde merrie Wodka II. Moeder van
maar liefst 5 goedgekeurde hengsten en 4
internationale
springpaarden.
In
combinatie met Zandor Z wordt dit veulen
straks geboren om te springen.

De spanning stijgt
Nog twee weken te gaan en dan is het
zover. Op dinsdag 18 september wordt in
het KNHS-centrum in Ermelo de Nationale
Veulenveiling Prinsjesdag georganiseerd.
Nog nooit waren de veulens zo
overtuigend van kwaliteit en was de Kracht
van Prestatie zo expliciet van toepassing
op de collectie van veulens en
drachtigheden.
Jos Lansink, Zandor Z

Drie maal Zandor Z
Zandor Z kennen we natuurlijk als
toppaard van Jos Lansink. Veel van zijn
nakomelingen vinden we terug op het
hoogste niveau. Prinsjesdag biedt maar
liefst 3 producten van deze hengst aan.
Zandor Z x (Atlanta Z) x Atlantus Z
Uit de combinatie Zandor Z x Atlanta Z
wordt zowel een veulen als een dracht
aangeboden. Het springpaard Zeta de Hus
Z, dat door de Fransman Kevin Staut
internationaal wordt uitgebracht, komt ook
uit de combinatie Zandor Z x Atlanta Z en
is dus een volle zus van zowel het veulen
als de dracht. Atlanta Z is ook de moeder
van het Olympiadepaard Bonito Z.

Arc de Triomphe HS laat ook in het
buitenland van zich horen
Afgelopen weekend startte Frank Schuttert
de zevenjarige Arc de Triomphe
(Triomphe de Muze x Calvados) in het
Duitse Ising am Chiemsee. De combinatie
finishte als derde in de 1.45m-finale voor
ruiters onder de 25. De wedstrijd was een
kwalificatie voor de EY Cup 2012. Arc de
Triomphe gefokt door de familie Van
Straaten uit den Ham werd via de
Veulenveiling Prinsjesdag verkocht. In
zowel 2011 als 2012 was hij winnaar van
de VION Cup in zijn leeftijdscategorie.

70. Zlatan Z (Zandor Z x Atlantus Z)

Zandor Z x (Antoinette) x Quidam de
Revel

Frank Schuttert, Arc de Triomphe HS
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Fürst Romancier en Bretton Woods
Wat hebben deze hengsten gemeen?
Beiden hebben dezelfde eigenaar en
worden door de veel besproken Matthias
Alexander Rath getraind. Wat misschien
veel belangrijker is, is dat beide paarden in
combinatie met een goede merrielijn
bijzondere veulens brengen. Uit de
merrielijnen van alle drie de veulens
komen behalve goede dressuurpaarden
ook
goede
springpaarden.

De moeder van dit veulen heeft zowel het
sportpredikaat springen als dressuur.
Deze allrounder heeft Z gesprongen en
Z2-dressuur gelopen. Gecombineerd met
Fürst Romancier ligt de sport verankerd in
de genen van dit veulen.

Highlander (Bretton Woods x Caretino)
Bijzonder aan dit veulen is de combinatie
van een dressuurhengst met de Duitse Clijn. Deze combinatie heeft bewezen zeer
goede dressuurpaarden voort te brengen.

Oude bekenden: Anoraline
Onder Engie Kwakkel won Anoraline
(Samba Hit x Amiral) in 2011 de KNHS
Subli Cup voor 6-jarige dressuurpaarden.
Anoraline wordt op het moment verder
opgeleid door de Noord Hollandse
dressuurruiter
Sander
Marijnissen.
Anoraline is de halfzus van de bekende
hengst Scandic. Anoraline werd in 2005
door
de
Veulenveiling
Prinsjesdag
verkocht.
Hollywood L (Bretton Woods x Goodtimes)
In de moederlijnen zien we een
opeenstapeling van predikaten. Moeder
Toscane was actief in de klasse Z2dressuur, grootmoeder Derina heeft Z
gesprongen en is de volle zus van een
internationaal springpaard.

Engie Kwakkel, Anoraline

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

Hotimeless Good R-E (Fürst Romancier x
Goodtimes)

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

