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De twintigste editie van de Nationale
Veulenveiling Prinsjesdag vindt
dinsdag 18 september plaats op het
KNHS-centrum in Ermelo. Dit jaar wordt
voor het eerst een nieuwsbrief
verstuurd naar fokkers, inzenders en
mogelijk geïnteresseerden.
Het aftellen is begonnen
Nog een paar dagen en dan is het zover:
de twintigste editie van de Nationale
Veulenveiling
Prinsjesdag.
De
voorbereidingen zijn in volle gang. De
opbouw begint komend weekend en de
fokkers zorgen ervoor dat hun veulens er
op hun allerbest uitzien. De presentatie
van de veiling begint om 14.30 uur en de
veiling om 18.00 uur.
Demonstratie Emmelie Scholtens en
Charmeur
Emmelie Scholtens geeft in Ermelo een
demonstratie met wat genoemd wordt het
beste jonge dressuurpaard van Nederland:
Charmeur. Twee jaar op rij won deze
imponerende hengst de PAVO Cup, ook
behaalde hij hoge scores in Verden.
Tijdens de Veulenveiling Prinsjesdag
worden er twee nakomelingen van
Charmeur aangeboden.

merrielijnen in de top tien tegen waarvan
veulens te koop zij tijdens de Nationale
Veulenveiling Prinsjesdag. In de uitslag
van
het
wereldberoemde
Spruce
Meadows kwamen we in de top tien o.a.
Nabab de Reve en Darco tegen als
vaderpaarden. Van Nabab de Reve
worden
maar
liefst
drie
veulens
aangeboden en van Darco één: Harco St.
Ghyvan. Dit veulen komt uit de merrie
Scarlette van Meerveld, een dochter van
de vooraanstaande fokhengt Voltaire. Met
Darco fokte deze merrie uitzonderlijk
goed. Zo leverde deze combinatie de
internationale springpaarden Aladdin St.
Ghyvan (tevens AES gekeurd, ruiter Nick
Motmans),
Escapa
(ruiter
Adrien
Benhadded) en het nationale springpaard
Farco op.
25. Harco ST. Ghyvan (Darco x Voltaire)
47. Hascal SHR (Nabab de Reve x Berlin)
48. Nobility PS Z (Nabab de Reve x
Carthago)
49. Havanna (Nabab de Reve x
Heartbreaker)

25. Harco ST. Ghyvan (Darco x Voltaire)

Emmelie traint niet alleen Charmeur maar
ook de getalenteerde hengsten Apache en
Astrix. Ook van deze twee hengsten wordt
een aantal veulens aangeboden tijdens de
Nationale Veulenveiling Prinsjesdag.
Internationaal en landelijk
Zowel in de uitslagen van de grote
internationale concoursen als de landelijke
rubrieken komen we vaderpaarden en

49. Havanna (Nabab de Reve x Heartbreaker)
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Dekking Negro geveild voor DVB
Foundation
Negro is vader van Olympisch Kampioen
Valegro (van Charlotte Dujardin). Volgens
de Engelse krant ‘The Standard’ zou
Valegro samen met stalgenoot Uthopia
verkocht zijn voor het astronomische
bedrag van 20 miljoen Pond. Hoewel dat
bericht direct weer ontkracht werd geeft
het wel de kwaliteit van dit actuele
topbloed aan. Direct verbonden aan één
van deze toppers is het veulen Hoby
Utopia (Chippendale x Metall). Metall
tekende ook voor het vaderschap van de
Olympische Uthopia. Overigens is de
opbrengst van de dekking van Negro
bestemd voor de Foundation van
Dressuurstal van Baalen. Met de gelden
ondersteunt de Foundation het paardrijden
voor mensen met een beperking.

hamer komen o.a. een embryo uit de volle
zus van Painted Black, een embryo uit de
moeder van Zeta de Hus en een embryo
uit de moeder van Taloubet.

Kevin Staut met Zeta de Hus

Oude bekenden: Quincy W
In 2003 werd Quincy W op Prinsjesdag
geveild. De zoon van Quidam de Revel uit
Modern Class van Corrado I x Lord werd
als hengst goedgekeurd door het AES.
Onder het zadel van Wout Jan van der
Schans heeft Quincy W inmiddels veel
internationale rubrieken gewonnen.
Quincy W is gefokt uit de Holsteinse stam
776, de rechtstreekse familie van het
internationale springpaard Colorado en
van goedgekeurde hengsten als Larome
en Louis.

21. Hoby Utopia (Chippendale x Metall)

kraamzorg
Veel fokkers hebben een drukke baan en
geen tijd om 24 uur per dag hun drachtige
merrie in de gaten te houden. Ook zijn er
mensen die weinig ervaring hebben met
het ter wereld brengen van een veulen. Er
zijn bedrijven die deze zorg uit handen
kunnen nemen. Highfields Genetics is één
van deze bedrijven. Highfields Genetics
biedt 24 uur per dag toezicht op de merrie
door o.a. cameratoezicht en een
geboortemelder. De geboorte wordt
begeleid en ook na de geboorte worden
merrie en veulen nauwlettend in de gaten
gehouden. Voor de kopers van één van de
embryo’s zou het interessant kunnen zijn
om de begeleiding op deze manier uit te
besteden.
De
zeven
aangeboden
embryo’s zijn zeer bijzonder. Onder de

Wout Jan van der Schans met Quincy W

Meer informatie:
w: www.veulenveilingprinsjesdag.nl
e: info@veulenveilingprinsjesdag.nl
fb: www.facebook.com/eqinternational
Mocht u deze nieuwsbrief NIET meer
willen ontvangen, stuurt u alstublieft een
email retour naar dit adres.

