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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.
Dekkingen voor DVB Foundation
Opnieuw gaat Nationale Veulenveiling
Prinsjesdag dekkingen veilen waarvan de
opbrengst ten goede komt aan de DVB
Foundation, de actieve club rond Olympische
amazones Coby en Marlies van Baalen die zich
inzet voor de gehandicapten die willen
paardrijden.
Net als eerdere jaren is DVB Foundation erg
blij met twee bijzondere aangeboden
dekkingen en het mooie platform van NVP om
hier aandacht voor te vragen.
Er is één dekking van verrichtingskampioen
Giovanni (Chippendale uit Zarava elite IBOPdres sport-dres). De trotse fokker en eigenaar
Cees van Etten heeft zijn hengst ter dekking
staan bij Gert-Jan van Olst. Van Olst is een
trouwe ondersteuner van DVB Foundation en
zo bieden Van Etten en Van Olst deze dekking
samen aan. ‘DVB Foundation doet goed werk
voor een minder bedeelde groep die de
ondersteuning heel goed kan gebruiken’, vindt
Cees van Etten, ‘ik help daar graag aan mee.’

Holstud in Stroe. De Oostenrijkse familie
Gaston en Kathrinn Glock hield door aankoop
van London de succesvolle combinatie met
Gerco Schröder in stand. Nu draagt de familie

Glock ook bij aan de gehandicapten die door
DVB Foundation worden gesteund door een
dekking ter beschikking te stellen van dezelfde
London. De Glock-familie ondersteunt veel
sociale doelen en heeft al eerder te kennen
gegeven iets voor DVB Foundation te willen
doen.
Kunt u er niet bij zijn? Telefonisch bieden is
ook mogelijk. Bekijk de opties op de website
van
de
Veulenveiling
Prinsjesdag
http://www.veulenveilingprinsjesdag.nl/

(nummer 78, Kannan x Cormint)

’s Avonds wordt voor het springpubliek een
dekking geveild van Glock’s London (Nabab de
Rève x Chin Chin), de hengst die met Gerco
Schröder twee keer Olympisch zilver won in
Londen. Glock’s London is beschikbaar bij

Douglas uit moeder Zenith SFN
De fokkerij van de springpaarden van Jeroen
Dubbeldam is goed vertegenwoordigd bij
Prinsjesdag. Een embryo van Kannan uit de
moeder van zijn voormalig toppaard Simon,
een Nabab-veulen uit Utascha en een Douglas
uit zijn huidige toppaard en deelnemer aan
het WK in Normandië, Zenith SFN (Rash R).
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Zij selecteerde zich na een indrukwekkend
seizoen met een zilveren medaille op het NK
en foutloze omlopen in Rotterdam, Rome en
Aken voor de wereldruiterspelen in
Normandië. Daar overtrof ze zelfs de stoutste
verwachtingen door twee omlopen foutloos te
blijven en daarmee de … teammedaille veilig
te stellen voor de Nederlandse springéquipe.
Naast Zenith gaf Sascha ook de AESgoedgekeurde hengst Fortissimo (Padinus) en
het 1.40m springpaard Allegro TN (Kojak) met
Hanno Ellermann. Ze gaat in haar merrielijn

via Novelle (Burggraaf) en Holiday (Mytens xx)
terug op de Grand Prix-springmerrie Dante
(Voltaire), waarmee bondscoach Rob Ehrens
en later Yves Houtackers reed. Dante is
moeder van het CCI3* eventingpaard Zidante
(Polydox), die als zesjarige brons won op het
WK eventingpaarden en als zevenjarige goud
veroverde.
Bennie Wezenberg: ‘Door NVP veel afzet’
Vaste inzender, maar ook investeerder Bennie
Wezenberg werd vorig jaar tijdens de
Nationale Veulenveiling Prinsjesdag gehuldigd
als ‘NVP Fokker van het Jaar’. De
transportondernemer uit IJsselmuiden fokte al
meerdere internationale springpaarden en
dekhengsten, waarvan er verscheidene
geveild zijn via de NVP. Dit jaar werden er 28
veulens geboren bij Stal Wezenberg.
‘Op twee veulens na, die ik graag wil houden,
heb ik alles al verkocht. Het gaat hartstikke
goed met de afzet. Dat begon toen Robin
Hood W (Animo x Libero H) internationale
successen begon te boeken met Ben Maher,
waarna er veel promotie voor mijn fokkerij

kwam en mensen naar mijn veulens begonnen
te vragen. Maar ook de Veulenveiling
Prinsjesdag is belangrijk voor mijn afzet. Ik
spreek er elk jaar weer buitenlandse klanten,
die vervolgens weer bij mij kopen’, vertelt
Bennie Wezenberg, die fan is van Libero H in
de moederlijn en tophengsten inzet als For
Pleasure, Quidam de Revel, Mr.Blue, Quick
Star, Kannan en Plot Blue.
Wezenberg verkoopt zijn veulens ook via
andere veilingen, zoals in Duitsland, maar
noemt NVP dé internationale veulenveiling.
‘Prestaties in de moederlijn zijn wel heel
belangrijk tegenwoordig. Het is nauwelijks nog
interessant om gewone merries waarbij sport
in de moederlijn ontbreekt te dekken. In
Duitsland zeggen ze dan dat de ‘garagefokker’
niet meer bestaat. Ze bedoelen daarmee dat
je steeds meer grote en professionele fokkers
krijgt. De kosten van de veterinaire
begeleiding rondom de drachtigheid en het
spoelen van embryo’s zijn tegenwoordig heel
hoog, en ook het uitbrengen van paarden in
de sport is voor een fokker een enorme
kostenpost. Logisch dat er dus een
verschuiving optreedt.’
Wezenberg investeert ook nog weleens
tijdens Nationale Veulenveiling Prinsjesdag.
Vier jaar geleden kocht hij samen met de
familie Lodewijk een hengstveulen van Mr.
Blue x Cassini I. Deze Mr. Europe werd later als
hengst goedgekeurd bij Zangersheide.
Tijdens de NVP worden van Wezenberg het
springveulen Jerida W (Cornado x Indoctro) en
het dressuurveulen Jazzy W (Jazz x Florestan I)
geveild.
Trouwe partner Hippo Zorg
Hippo Zorg B.V. is een begrip in
paardenverzekeringen binnen en buiten de
landsgrenzen en in die positie al jarenlang een
trouwe partner van Nationale Veulenveiling
Prinsjesdag. Hippo Zorg is marktleider binnen
de Benelux en een van de grootste binnen
Europa.
Hippo Zorg is een trouwe partner in het
verzekeren uw kostbare veulen, embryo, het
internationale sportpaard, de beste dekhengst
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en met de stoeterij polis ook de grootste
stallen. Daarnaast verzorgt Hippo Zorg
transport verzekeringen van paarden over de
gehele wereld. Kwaliteit, zekerheid, snelheid
en service zijn voor Hippo Zorg een must.
Hierdoor is en blijft de klant nummer één.
Wie verstandig is verzekert direct zijn of haar
aangekochte kostbare veulen of embryo bij
Hippo Zorg want een ongeluk zit in een klein
hoekje.
Hippo Zorg is al jaren een degelijke solide
partner, met flexibele oplossingen.
Voor meer informatie: www.hippozorg.nl of
bel +31 (0) 73-6419419 (24 uur bereikbaar).

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.

