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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.
selectiedagen bekend
De Nationale Veulenveiling Prinsjesdag op
17 september is een begrip in binnen- en
buitenland. Elk jaar worden op Prinsjesdag
in Ermelo de betere veulens van
Nederland en België geveild en binnenkort
start de zoektocht weer naar jong talent!
Onze vakkundige selectiecommissie hoopt
opnieuw een kwalitatief hoge collectie
samen te stellen met toekomstige sporten fokpaarden, met telkens in het
achterhoofd het motto van deze veiling ‘de
kracht van prestatie’. In totaal zijn er
negen selectiedagen, waarvan de eerste
op 10 mei valt. De overige zijn op 17 en 18
mei en op 15, 17, 18, 24 en 25 juni. Op
zaterdag 27 juli is de laatste selectiedag in
Kootwijkerbroek, uitsluitend voor veulens
die geboren zijn na 3 juni.
Dit jaar is er een aantal nieuwe locaties
toegevoegd aan de lijst, waardoor de
spreiding in Nederland nog groter is en
fokkers de selectiedagen nog makkelijker
kunnen bereiken. De volledige lijst met
locaties en data is te vinden op onze
website.

selectiedag 2012

Arc de Triomphe, een klasse apart
Frank Schuttert en Arc de Triomphe
(Triomph de Muze x Calvados) hebben al
meerdere malen bewezen een succesvolle
combinatie te zijn. Eind april liet de nieuwe
stalruiter van Jos Lansink tijdens het NK
Young Riders in Mierlo weer van zich
horen. Hij won de openingsrubriek en
behaalde een 4de plaats in het algemeen
klassement.
Arc de Triomphe werd in 2005 geveild
tijdens de Veulenveiling Prinsjesdag. De
ruin komt uit de bekende Belleamie stam
van de familie Van Straaten uit Den Ham.
Vader Triomphe de Muze behoort tot de
beste zonen van Chin Chin in sport en
fokkerij.

Arc de Triomphe, ICNN Drachten

wall of fame
Door de jaren heen zijn er honderden
veulens verkocht via de Veulenveiling
Prinsjesdag. Het is niet eenvoudig om de
prestaties van al deze paarden te blijven
volgen.
Door
een
intensieve
samenwerking met Horsetelex is het
eenvoudiger om de prestaties van NVPproducten te volgen. Vanaf nu kunnen alle
veulens die ooit verkocht zijn via de
zoekmachine
op
de
website
teruggevonden worden. Alle informatie,
foto’s en video’s die toegevoegd zijn aan
de paarden kunnen bekeken worden.
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Bustique (Indoctro x Grannus), veiling 2006

Eukalypta beste dressuurmerrie tijdens
EPTM in Sleen
In 2009 kocht de familie Nekeman tijdens
de Nationale Veulenveiling Prinsjesdag de
merrie Eukalypta (Rousseau x Houston).
Half april behaalde de merrie de hoogste
punten tijdens de EPTM test in Sleen. Zij
kreeg een vrij constante cijferlijst met een
7,5 voor de draf en een 8 voor de overige
onderdelen. Met 70 punten voor exterieur
en 79 voor de EPTM werd ze ster en
slaagde ze ruimschoots voor de test. “Een
heel charmante merrie die tijdens de test
veel progressie heeft gemaakt. Ze heeft
een lichtvoetige manier van bewegen. De
stap is zuiver, actief en goed door het
lichaam. De galop is actief en goed
gedragen. Daarnaast liet ze zich goed
rijden, een aansprekende merrie.”
Moeder Witchqueen wordt in de Zdressuur uitgebracht en vader Rousseau
werd eerder ook geveild tijdens de
Nationale Veulenveiling Prinsjesdag.
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.

