NIEUWSBRIEF
nummer 6, 12 maart 2013

De eenentwintigste editie van de
Nationale Veulenveiling Prinsjesdag
vindt dinsdag 17 september plaats op
het KNHS-centrum in Ermelo. Dit jaar
wordt er wederom een nieuwsbrief
verstuurd naar fokkers, inzenders en
mogelijk geïnteresseerden.

website. Begin mei zal de commissie op
pad gaan om de vroeg geboren veulens te
bekijken. Vervolgens zal de commissie de
laatste twee weken in juni door het land
trekken om alle veulens te bekijken. De
commissie zal dit jaar ook weer in België
een aantal adressen bezoeken.

de eerste veulens zijn geboren
De koude wintermaanden zijn voorbij en
de zon neemt toe in kracht, de lente is in
aantocht en dus ook de eerste veulens
van 2013! De Nationale Veulenveiling
Prinsjesdag vindt dit een mooi moment om
u te attenderen op de komende veiling die
op dinsdag 17 september 2013 zal
plaatsvinden.

Wilt u uw veulen alvast opgeven voor de
veiling of meer informatie ontvangen?
Stuur
een
email
naar
info@veulenveilingprinsjesdag.nl of neem
telefonisch contact met ons op via
0031(0)342 440100.

Zerly & Big Star 1 en 2 tijdens WEF
Challenge Cup
Na een fantastisch optreden tijdens de
Olympisch Spelen, zullen weinig mensen
de naam Big Star niet kennen. De merrie
Zerly maakt internationaal furore onder de
Amerikaanse amazone Christine McCrea.
Beide paarden lieten afgelopen week in
Amerika weer van zich horen.
Afgelopen jaar veilde de veulenveiling
Prinsjesdag het veulen Hieka W (Big Star
x Clearway) en Hero W (Kannan x
Carthago). De moeder van Hero W is ook
de moeder van Zerly. Beide veulens
werden gefokt door Waldman Horses.

Big Star

selectiedagen 2013
De selectiedagen voor de Nationale
Veulenveiling Prinsjesdag 2013 zijn over
twee weken terug te vinden op onze

hengstenkeuringen
Afgelopen september werd de hengst
Europe RV (Mr. Blue x Cassini I)
goedgekeurd bij Zangersheide. In 2009
kochten de familie Wezenberg en
Lodewijk het interessant gefokte veulen
van de familie Renken werd.
De familie Wezenberg en Lodewijk zagen
begin 2013 ook de door hen bij
Prinsjesdag aangekochte Fire King WD
(Toulon x Fedor) in Zuid Duitsland
goedgekeurd worden. Fire King WD werd
gefokt door bestuurslid Willem Dekker.
Inmiddels is Fire King WD door de familie
Wezenberg en Lodewijk weer verkocht.
De hengst staat ter dekking bij de familie
Klatte in Duitsland.
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Ook tijdens de KWPN hengstenkeuring
was het één van de bij Prinsjesdag
verkochte hengsten die de show stal. De
hengst Fine and Smart (Sorrento x Jazz)
heeft een uitnodiging ontvangen voor het
verrichtingsonderzoek. Fine and Smart
werd op de veiling gekocht door Tamerus
Beheer BV en werd gefokt door de familie
Van Oort.

Dyor de Hus (De Niro x Sandro Song)

Meer informatie:
w: www.veulenveilingprinsjesdag.nl
e: info@veulenveilingprinsjesdag.nl
fb: www.facebook.com/eqinternational
Fine and Smart (Sorrento x Jazz)

dekstation De Havikerwaard heeft hoge
verwachtingen van NVP’s Dyor de Hus
In 2010 kochten Jan van de Kamp en zijn
dochter Patricia op de Nationale
Veulenveiling
Prinsjesdag
een
merrieveulen uit de fokkerij van het
wereldberoemde Haras de Hus. Dyor de
Hus (De Niro x Sandro Song) is nog maar
drie jaar, maar volgens Jan van de Kamp
één van de toekomstige toptalenten op
stal. ‘Een merrie met uitstraling, lossigheid
en een geweldig bewegingsmechanisme’,
aldus Van de Kamp.
Vader van Dyor de Hus is de hengst De
Niro die zelf op het allerhoogste niveau
gepresteerd heeft. Moeder La Traviata is
niemand minder dan de volle zus van de
wereldberoemde Sandro Hit. Het motto
van
de
Nationale
Veulenveiling
Prinsjesdag ‘De kracht van prestatie’ ligt
sterk verankerd in de genen van Dyor de
Hus. Een naam die we in de toekomst in
gaten zullen gaan houden.

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

