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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.
Het aftellen is begonnen
Nog een dikke week en dan is het zover: de
eenentwintigste editie van de Nationale
Veulenveiling
Prinsjesdag.
De
voorbereidingen zijn in volle gang. De
opbouw begint volgend weekend en de
fokkers zorgen ervoor dat hun veulens er
op hun allerbest uitzien. De presentatie van
de dressuurveulens is om 13.00 uur met
aansluitend de veiling. De presentatie van
de springveulens is om 16.30 uur met
aansluitend de veiling.
fokker van het jaar
Traditiegetrouw ontvangt een fokker van
het bestuur van de Nationale Veulenveiling
Prinsjesdag de titel ‘fokker van het jaar’. Dit
jaar waren er diverse fokkers genomineerd
en heeft het bestuur na goed overleg een
fokker gekozen. Op dinsdag de 17de wordt
deze fokker in het zonnetje gezet.

gepresenteerd worden. Extra leuk is dat
deze merrie onder de naam Atilinda geveild
is tijdens de Nationale Veulenveiling
Prinsjesdag.
Voor de drachtigheid For Romance x Jazz
wordt de driejarige merrie Famorka (Glocks
Romanov x Jazz), dochter van Rita Morka
onder het zadel getoond. Deze merrie was
afgelopen jaar de keuringstopper op de CK
in Zeeland.

5. Amazing Come Back met Peter de Boer

Big Star een klasse apart
Nakomelingen van Big Star zijn zeldzaam,
de fenomenaal springende hengst dekt
bijna geen merries. Bijzonder is het dat er
tijdens de Veulenveiling maar liefst twee
veulens en één drachtigheid aangeboden
worden.
Het veulen I Star is een nakomeling van de
merrie Dahy Lalan een dochter van de
1.40m springhengst Whitesnake. De
merrielijn van dit veulen is zeer interessant.
Galoubet A
Stella
Nimmerdor
Jolanda
Elysette
Cavalier
Whitesnake
Moglichkeit
Totthelios Lalan
Zoi Lalan
Tipper Lalan
Quick Star
Big

Fokker van het Jaar 2012, Cees Klaver

presentatie drachtigheden
Elk jaar proberen we een aantal
interessante producten in de piste te
presenteren die gelieerd zijn aan de
drachtigheden. De dressuurliefhebbers
kunnen hun hart ophalen, de Lichte Tour
merrie en moeder van de dracht Blue Hors
Zack x Negro, Amazing Comeback zal
tijdens de veiling onder het zadel

I Star
Dahy
Lalan
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14.30 – 16.30 uur
veiling dressuurveulens
16.30 – 17.45
uur presentatie springveulens
19.00 – 22.00 uur
veiling springveulens
Kaarten voor de tribune zijn aan de kassa
verkrijgbaar en kosten € 10,- per kaart.
44. I Star (Big Star x Whitesnake)

Rousseau, Blue Hors Zack & Izack
Rousseau heeft bewezen één van de beste
dressuurverervers van zijn tijd te zijn.
Rousseau is jaren geleden door de
selectiecommissie van de Veulenveiling
geselecteerd en op de veiling verkocht. Eén
van zijn zonen is het verervingsgenie Blue
Hors Zack. Tijdens de KWPN Select Sale
werd hij voor € 430.000,- verkocht aan Blue
Hors. Blue Hors Zack tekent voor het
vaderschap van een embryo en een
veulen.
Het hengstveulen Izack (Blue Hors Zack x
Contango) gefokt door Cavallo Stal- en
Weidetechniek heeft ook van moederszijde
veel dressuurtalent ontvangen. Hopelijk
treed Izack in de voetsporen van zijn
ouders en voorouders, aan de genen zal
het in ieder geval niet liggen.

4. Izack (Blue Hors Zack x Contango)

programma veilingdag
08.00 – 11.00 uur
aanleveren merries en veulens
13.00 – 13.45 uur
presentatie dressuurveulens

Voor de veiling zijn diverse VIP
arrangementen beschikbaar (middag,
avond, middag & avond etc.) meer
informatie kan op gevraagd worden door
een
email
te
sturen
naar
info@veulenveilingprinsjesdag.nl of door
telefonisch contact op te nemen via 0342440100.
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.

