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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.
Parcival naar EK
De legendarische Parcival is weer in
training en op tijd fit om af te reizen naar
het EK in Denemarken eind deze maand.
Dit jaar wordt er uit de volle zus van
Parcival een Everdale-veulen geveild
tijdens
de
Nationale
Veulenveiling
Prinsjesdag. Op de foto- videodag op 27
juli was het veulen nog erg jong maar de
selectiecommissie was onder de indruk.

Drie keer Big Star
Hoewel er nauwelijks veulens van de
levende legende Big Star zijn geboren dit
jaar, worden er op Veulenveiling
Prinsjesdag twee geveild. Naast de twee
veulens wordt er ook een Big Star-embryo
aangeboden. Waar Big Star ook
verschijnt, de zoon van Quick Star steelt
met Nick Skelton overal de show met zijn
spectaculaire manier van springen,
voorzichtigheid en grandioze instelling.
NVP is daarom erg blij met de Big Starproducten. Behalve hun wereldberoemde
vader zijn zowel de veulens als het
embryo gecombineerd met bewezen
moederlijnen.

Nick Skelton met Big Star.
17. Imperial de Baian (Everdale x Jazz)

ClipMyHorse
Voor het eerst gaat de Nationale
Veulenveiling
Prinsjesdag
een
samenwerking aan met ClipMyHorse.tv,
een Duitse bedrijf dat al talrijke
paardenevenementen
live
heeft
uitgezonden op internet. Van CHIO Aken
tot het Bundeschampionat in Warendorf,
van hengstenshows tot veulenkeuringen,
maar ook veilingen worden uitgezonden.
De mensen achter ClipMyHorse.tv weten
waar het om draait bij paarden en zullen
de veulens zo goed mogelijk in beeld
brengen. ClipMyHorse heeft de video
opnamen van de veulens gemaakt en zal
op17 september de live stream verzorgen.

Vaderpaarden op WK Jonge
Dressuurpaarden Verden
Afgelopen
week
werd
het
Wereldkampioenschap
voor
jonge
dressuurpaarden in Verden verreden.
Meerdere vaderpaarden zetten hun beste
beentje
voor
in
de
diverse
dressuurrubrieken. O.a. Desperado en
Charmeur verschenen aan de start.

16. Insider (Desperado x Stedinger)
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Deze talenvolle jonge hengsten zijn
gecombineerd met bewezen moederlijnen.
Er worden op 17 september drie
Charmeur-nakomelingen
en
één
Desperado-veulen geveild.

9. Imposant (Charmeur x Krack C)

App
De Veulenveiling Prinsjesdag heeft een
eigen APP die zowel door Iphone als
Android gebruikers gedownload kan
worden. Alle informatie, foto’s, video’s en
nieuwsberichten zijn terug te vinden in de
app. Op deze manier kan iedereen overal
op
de
hoogte
blijven
van
de
ontwikkelingen van de veiling en te allen
tijde de informatie en het beeldmateriaal
bekijken.
De app is te downloaden door in de stores
te
zoeken
op
PRINSJESDAGFA.

Kracht van Prestatie
Tien jaar geleden heeft Stichting Nationale
Veulenveiling Prinsjesdag de definitieve
keuze gemaakt voor de selectie van
producten van prestatiefokkerij. Niet ten
koste van type, maat, formaat en
beweging, maar juist in combinatie met.
Want voor prestaties is niet alleen een
functioneel exterieur en een goede
bewegingsvorm van belang, maar ook
gezondheid, karakter, mentaliteit en
andere
eigenschappen
die
in
prestatielijnen verankerd zijn. Dus veulens
bij NVP komen uit bewezen moederlijnen.
Maar ook aan de prestaties van
vaderpaarden wordt belang gehecht: zo
zijn er dit jaar drie producten van de
Holsteiner Casall beschikbaar, de hengst
die met Rolf-Göran Bengtsson geldt als
één van de favorieten voor het
aanstaande Europees Kampioenschap in
Herning. Onlangs werd de combinatie nog
tweede in de Grote Prijs van Het Vechtdal
tijdens CSI-3* Ommen op Erve Schuttert.
Ook de hengst Carambole maakt
momenteel zelf furore in de sport.
Ondanks zijn jonge leeftijd en betrekkelijke
onervarenheid is hij komend EK met
Willem Greve lid van het Nederlandse
springteam.

49. Felicity Nema (Casall x Carolus I)

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.

