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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.
‘Veulens met een verhaal erachter’
De ‘Texel-paarden’ van Wim van der Linden
uit De Cocksdorp zijn populair. Al jarenlang ligt
zijn focus in de fokkerij op prestaties en
gezondheid in combinatie met een
aansprekend model, met als resultaat dat hij
zeer
interessante
merrielijnen
heeft
opgebouwd. Veulenveilingen staan in de rij
om zijn fokproducten te veilen en dit jaar
heeft hij er drie aan de Nationale
Veulenveiling Prinsjesdag gegund.

(nummer 8, Jimtex Texel van Charmeur x Negro)

“Daar zijn we verguld mee”, reageert Chris
van Dam namens de organisatie. “Zijn verhaal
is ons verhaal. De kracht van prestatie. Wim
van der Linden behoort tot de weinig
dressuurpaardenfokkers die vrijwel alle
merries in de sport uitbrengt. Hij geeft inhoud
aan hetgeen waar wij in geloven. Oftewel
veulens veilen uit sportmerries met
sportprestaties of een goede test.”
Wim van der Linden, die vorig jaar op
Prinsjesdag het duurste merrieveulen van
20.000 euro inbracht, is er heel nuchter onder.
“Als de merries het zelf niet doen of niet
gezond zijn, mogen ze bij ons geen veulen
krijgen. Als je voor een veiling in aanmerking
wil komen, moet het wel wat bijzonders
wezen. Ze selecteren geen veulen omdat ze je

aardig vinden, maar omdat er een verhaal
achter zit. De drie veulens die voor Prinsjesdag
uitgezocht zijn, bewegen zeer goed, zijn ook
nog eens mooi en hebben allemaal een
verhaal. De een komt uit dezelfde moeder als
de KWPN-hengst Enzo Ferrari, de ander uit zijn
halfzus die 85 punten voor exterieur en 80
punten voor beweging scoorde en de derde
komt uit een moeder met 83,5 punten voor de
IBOP.”
Het gaat om de zwarte merrieveulens Jeaniz
Texel (Negro x Krack C x Jazz) en Jarieta Texel
(Everdale x Jazz x Goodtimes) en het zwarte
hengstveulen Jimtex Texel (Charmeur x Negro
x Krack C). “Paarden die ik straks in de sport
terug verwacht”, vertelt Wim van der Linden.
“Laatst vroeg iemand bij ons naar geld voor
een veulen, maar vond het veel te duur. Later
kocht ie een veulen voor 2.000 euro, maar
daar zat lang niet zoveel prestatie achter als
bij onze stammen. Garanties heb je nooit in de
fokkerij, maar als de ouders en voorouders het
top in de sport doen en goed op de
röntgenfoto’s zijn, is de kans heel groot dat de
nakomelingen in hun voetsporen treden.”
2x bontmelding
Op zoek naar een echte eyecatcher? Mis dan
de twee bonte veulens niet! Behalve dat de
springgericht gefokte Carte Blanche van Overis
Z (Casper van Erpekom Z x Darco) direct opvalt
met zijn kleur, is dit een halfbroer van het
1.60m Grand Prix-springpaard Ciske van
Overis (Celano) dat aan de Global Champions
Tour deelnam met Edwina Alexander-Tops. De

(nummer 52, Carte Blanche van Overis Z van Casper van
Erpekom x Darco)
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bonte kleur komt bij vader Casper van
Erpekom Z vandaan, een tienjarige hengst uit
de halfzus van de Grand Prix-springhengsten
Eclips van Erpekom en Utah van Erpekom.
Zoekt u iets voor in de dressuurring? Dan
hebben we de zwart platenbonte Floyd Torres
(Fernando Torres x What’s Color), die afstamt
van
de
in Oldenburg
goedgekeurde
dressuurhengst
Fernando
Torres
(v.
Florencio). De bonte kleur komt via
moederskant. Zijn grootvader What’s Color,
alias Tom Tom, loopt Prix St.Georges dressuur
in Australië en stamt af van de Grand Prixdressuurhengst Samber, de tot nu toe enige
bonte hengst die de goedkeuring bij het
KWPN verdiende.
Opfokbedrijf Wim ten Pas partner NVP
Paardenopfokbedrijf Wim ten Pas en
Nationale Veulenveiling Prinsjesdag zijn een
partnership aangegaan. Wie een veulen koopt
op de veiling en dat op een deskundige wijze
wil laten opfokken, kan terecht bij Nederlands
bekendste opfokstal.
Het bedrijf van Ten Pas is prachtig gelegen in
de Achterhoek. Het biedt plaats aan zo’n 450
paarden. Het bedrijf heeft de beschikking over
180 hectare weiland, deels gelegen bij de
hoofdgebouwen en deels in de directe
omgeving.
Alle percelen staan onder dagelijks toezicht en
zijn afgezet met houten omheiningen en/of
schriklint om uitbreken tegen te gaan en
beschadigingen te voorkomen. Naast opfok
van veulens tot 3-jarige verzorgt het bedrijf
ook opfok voor een kortere periode,
drachtigheidsbegeleiding bij merries en het
keuringsklaar maken van paarden.
‘We besteden veel aandacht aan de paarden
die aan onze zorg zijn toevertrouwd’, zegt
Wim ten Pas. ‘We controleren de groepen
intensief, besteden veel aandacht aan
voeding, zorgen voor dagelijks beweging, en
als een veulen of jaarling het niet goed doet in
de groep, dan proberen we de oorzaak
daarvan te achterhalen. Als het nodig is halen
we een paard uit de groep.’ Die persoonlijke
betrokkenheid en zorg zijn zaken waar

Veulenveiling Prinsjesdag aan hecht. Het
topmateriaal dat via de veiling wordt verkocht
verdient een veilige en deskundige opfok.
Vandaar dat NVP kopers graag doorverwijst
naar Paardenopfokbedrijf Wim ten Pas. Voor
meer informatie www.wimtenpas.nl.

Het allerbeste van Cornet bij NVP te koop
Cornet Obolensky is hot. En logisch! Zelf
presteerde hij indrukwekkend, maar de
prestaties van zijn nafok zijn ongeëvenaard:
uit zijn eerste 2 jaargangen zijn al tientallen
paarden succesvol in de Grand Prix, zoals
Cornado I, Cornet d’Amour, Cornet’s Christallo
en Cocoshynsky.
NVP heeft beslag weten te leggen op een zeer
aansprekend veulen van Cornet, en vier
embryo’s uit de beste moederlijnen van
Europa.
Catalogusnummer 64 is een embryo uit Naïs
de la Pomme (Darco x Jalisco B) die zelf als
zesjarige 20 keer won uit 25 starts. Zij is
behalve van Mylord Carthago ook zus van vijf
andere 1.60m springpaarden waaronder
Vodka Orange de Muze. Ze stammen allemaal
van de 1.40m springmerrie Fragance de
Chalus (Jalisco B), een halfzus van de 1.60m
Grand Prix-springhengst Lord If de Chalusse (If
de Merze) van Cassio Rivetti. Naïs de la
Pomme bracht zelf al Ronaldo de la Pomme
(Stakkato), 2-voudig finalist op het WK voor
jonge springpaarden.
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Van dezelfde fokker Haras de la Pomme uit
Frankrijk komt ook het embryo van Cornet uit
één van de beste Belgische merrielijnen.
Moeder is de 2-jarige sBs-merrie Goya
(Kannan), een volle zus van het 1.50m
springpaard Babbe van ’t Roosakker. Ze zijn
gefokt uit Usha van ’t Roosakker (Chin Chin),
die Grand Prix sprong. Usha is tevens moeder
van Cella (Cento), winnares van teamgoud en
individueel zilver op het EK 2013 met Ben
Maher, het 1.60m springpaard Equador van ’t
Roosakker (Nabab de Reve) van Frédéric
David, en de 1.50m geklasseerde Emperio van
’t Roosakker (Nabab de Reve). Inmiddels is
Usha ook al grootmoeder van diverse 1.60m
springpaarden, waaronder Electra van ’t
Roosakker (Carthago) van Janika Sprunger.

(nummer 62 Choccywoccy van Cornet Obolensky x Berlin)

Catalogusnummer 63 is een embryo van
Cornet uit Ribalia SMH elite, preferent en
prestatie. Van haar nakomelingen won de
elitemerrie Abalia SMH (Chin Chin) het NK
vrijspringen. Zij is in opleiding tot
internationaal en in Finse handen. Ribalia’s
dochter Bybalia SMH (Cardento) scoorde voor
haar IBOP maar liefst 90 punten en springt nu
1.40/1.45m in de VS. Grootmoeder Ibalia-W
staat onder meer bekend als moeder van de
KWPN-goedgekeurde dekhengst Wonderboy
(Ramon). Er komen talloze Grand Prixspringpaarden uit deze lijn waaronder, Hamlet
(v. Nimmerdor), Pybalia (r. Philipe Guerdat),
Enorm (r. Stein Endresen), Nirmette (r. Marcus
Fuchs) en Sjarmette (r. Tim Gredley).
Het laatste embryo dat we hier bespreken is
zeker niet de minste. Dit embryo combineert

de genen van de twee beste springverervers
van dit moment: Cornet Obolensky en
Kannan. Het embryo is gespoeld uit de 1.45m
springmerrie Vanmeta met de illustere
afstamming van Quickstar x Voltaire x
Nimmerdor x Le Mexico. Vanmeta’s eerste
nakomeling, Bella Meta (Triomphe de Muze),
komt in het 1.40m uit. Zelf is Vanmeta een
volle zus van Wessel, die Grand Prix springt.
Grootmoeder Lady Meta (Voltaire) is een volle
zus van Kannan en een halfzus van de 1.50m
geklasseerde Interest (Apollonios xx).
Naast deze vier embryo’s van Cornet biedt
NVP ook een zeer interessant veulen van
Cornet, de schimmelhengst Choccywoccy uit
de Holsteiner stam 7126. Moeder Charming
Sun is een 4-jarige dochter van Berlin. Naast
het veelbelovende springpaard Champion de
Coeur (Corrido) bracht Rising Sun 2
goedgekeurde hengsten: Carlos (Contender)
en VDL Groep Charisma (Calato. Grootmoeder
Holsatia sprong zelf 1.35m en leverde het
1.60m
springpaard
Phenix
(Pilgrim).
Overgrootmoeder Tschita is moeder van de
hengsten Acobat I, II en III, de internationaal
springende
Christopher,
de
1.60m
springpaarden Lantol en Murtajiz Al Hawajer
en
1.50m
springpaard
Arico.
Overovergrootmoeder Oruna sprong onder de
naam Gräfin 1.60m onder Eric van der
Vleuten. Bella Donna, USA Today en Burggraaf
behoren tot dezelfde familie.
De NVP veulenvideo’s gaan vandaag online!

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.

