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De tweeëntwintigste editie van de Nationale
Veulenveiling Prinsjesdag vindt dinsdag 16
september plaats op het Nationaal Hippisch
Centrum in Ermelo. Dit jaar wordt er
wederom een nieuwsbrief verstuurd naar
inzenders en mogelijk geïnteresseerden.
Arjan van der Waaij nieuwe voorzitter
Na een voorzitterschapsperiode van zo’n
vijftien jaar bij de Nationale Veulenveiling
Prinsjesdag heeft Herman Verhagen uit
Schoorl de scepter overgedragen aan de
Utrechtse makelaar en springpaardenfokker
Arjan van der Waaij uit Eemnes. ‘Het is goed
dat er weer nieuwe mensen komen met
nieuwe ideeën. Ik heb het met erg veel plezier
gedaan. Het is een leuke en succesvolle club
die altijd goed gedraaid heeft’, blikt Verhagen
terug.

veilen in Borculo, maar ze kwamen niet door
de selectie heen.
Toen besloten ze zelf een veulenveiling te
houden op Prinsjesdag. Piet ging al regelmatig
naar de veilingen in Oldenburg en zag dat het
daar al veel professioneler aan toe ging dan in
Nederland. Kleur in de boekjes, meer tamtam.
Hij zette de NVP direct goed op de kaart.’
‘Toen ik er bij kwam stond de veiling al stevig
in de schoenen. Er kwam meer structuur
tijdens
de
vergaderingen
en
de
werkzaamheden werden dermate omvangrijk
dat we een jaar of 11 geleden
organisatiebureau
EQ
International
inschakelden voor de organisatie, het
secretariële gedeelte en de afwikkelingen.
Aanvankelijk hield men hier in Noord-Holland
zich wat vast dat het ‘ons evenement’ moest
blijven, maar na de verhuizing naar Ermelo en
de toenemende buitenlandse belangstelling
vanuit fokkers en kopers is de veiling van
Noord-Hollands clubje naar een internationale
veiling uitgegroeid.’
Arjan van der Waaij heeft samen met zijn
vrouw en twee zonen in Eemnes zijn bedrijf
Waaij Stud, waar jaarlijks tien tot vijftien
veulens geboren worden, en is sinds een half
jaar betrokken bij NVP. ‘Echt een
professioneel bedrijf’, was zijn eerste indruk.
‘De ambitie en de verplichting naar de
voorgangers is natuurlijk om dit in stand te
houden. We zijn allemaal liefhebbers die er
veel tijd in steken om een goede veiling neer
te zetten en we zijn blij dat fokkers hun goede
veulens aan de NVP gunnen.’
Lees hier het volledige bericht: www.eqinieuws.nl/2014/08/arjan-van-der-waaijnieuwe-voorzitter-veulenveiling-prinsjesdag/

(Arjan van der Waaij)

Herman Verhagen was zelf de opvolger van
Gerrit Deen, één van de grondleggers van de
NVP. ‘Het ontstaan van de veulenveiling is
toch wel een heel leuk verhaal. Piet Meinen
en Gerrit Deen wilden hun veulens laten

Familieleden van NVP veulens naar WK
Meerdere veilingveulens en embryo’s zijn
nauw verwant aan topsportpaarden die
binnenkort hun opwachting maken op de
World Equestrian Games in Normandië. Een
embryo stamt af van Damon Hill uit een volle
zus van Painted Black, twee hengsten die we
daar in de dressuurring zullen terugzien.
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Eveneens in de veiling komt een embryo van
Douglas uit dezelfde moeder als het
topspringpaard Zenith SFN, die opgenomen is
in het team met Jeroen Dubbeldam. Van
Glock’s London, vaste waarde voor Nederland
met Gerco Schröder, worden twee veulens en
twee embryo’s geveild. Net als twee jaar
geleden in Londen maakt ook VDL Groep Verdi
TN met Maikel van der Vleuten onderdeel uit
van het Nederlandse springteam. Uit een volle
zus van de succesvolle Verdi (Quidam de Revel
x Landgraf I) veilt Prinsjesdag een embryo van
Baloubet du Rouet. Deze stempelhengst in de
Europese fokkerij staat te boek als vader van
het vierde teampaard van Nederland, VDL
Bubalu van Jur Vrieling. Bij Prinsjesdag is
Baloubet sterk vertegenwoordigd door
bovengenoemd embryo en nakomelingen van
Chaman en Balou du Rouet.

(VDL Groep Verdi TN NOP)

Koninklijke accommodatie voor NVP
In mei dit jaar is de nieuwe accommodatie van
de KNHS en het KWPN, het Nationaal Hippisch
Centrum in Ermelo, geopend in de
aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning
Willem-Alexander. Terwijl op 16 september de
Koning in Den Haag de Troonrede voorleest,
maakt ook Ermelo zich op voor het jaarlijkse
hoogtepunt op de derde dinsdag van
september. Er is dan geen betere locatie
denkbaar voor de koninklijke veiling
Prinsjesdag dan de nieuw gebouwde
Amaliahal.

(Amaliahal)

De nieuwe hal beschikt over meer ruimte, en
heeft mede daardoor een veel prettiger
klimaat. Bovendien biedt de hal ruimte aan
een fokkerstribune die dit jaar direct aan de
ring is gesitueerd. Behalve voor het publiek is
er ook meer ruimte voor gasten. Gezien de
toenemende belangstelling uit het buitenland
wordt er ook meer ruimte gecreëerd op de
VIP-tribune.
‘Het mooie is dat de huidige opzet ook nog
ruimte biedt voor groei in de toekomst’, aldus
de organisatie. ‘Als het moet kunnen we zowel
aan de publieks- als aan de VIP-zijde de
capaciteit nog vergroten.’
Kwaliteit, samen met fokkers
Al ruim tien jaar heeft Nationale Veulenveiling
Prinsjesdag het motto ‘De Kracht van
Prestatie’ omarmd. Heel bewust is
geselecteerd op functionele veulens die goed
bewegen, uit moederlijnen die bewezen
hebben paarden voort te brengen die geschikt
zijn voor topsport. Dankzij die expliciete keuze
weten enerzijds kopers de veiling te vinden,
maar anderzijds zijn ook fokkers zich steeds
meer bewust van het selectiebeleid dat
Nationale Veulenveiling Prinsjesdag hanteert.
En dat is positief, want veiling en fokkers
hebben elkaar nodig. In de zich snel
ontwikkelende fokkerij is de veiling afhankelijk
van het aanbod van fokkers, die op hún beurt
behoefte hebben aan een platform waarop ze
hun producten kunnen aanbieden. Vandaar
dat de Stichting een heilig geloof heeft in
samenwerking.
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(Charmeur x Belisar)

Sámen met fokkers het allerbeste materiaal
aanbieden dat in de Europese fokkerij te
vinden is. Want alleen dan lukt het om
wereldwijd klanten te interesseren. Om die
reden is er nog meer dan andere jaren
geprobeerd om fokkers te bereiken die
investeren in topmateriaal: in merries, in
dekkingen van bewezen hengsten, in het
spoelen van embryo’s van merries die zelf in
de sport lopen, kortom die net als Nationale
Veulenveiling Prinsjesdag het allerbeste willen
aanbieden! De relatie met de verkopers wordt
daarom steeds belangrijker. Om die relatie te
benadrukken is dit jaar voor het eerst de
zogenaamde fokkerstribune ingepland tijdens
de veiling, een plek waar inzenders de veiling
direct aan de ring kunnen volgen.

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 dan alstublieft een email
retour naar dit adres.

