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De tweeëntwintigste editie van de Nationale
Veulenveiling Prinsjesdag vond dinsdag 16
september plaats op het Nationaal Hippisch
Centrum in Ermelo. Dit jaar wordt er
wederom een nieuwsbrief verstuurd naar
inzenders en andere geïnteresseerden.

eigenaren Egbert Schep en Jos Althuijzen.
- Hollywoods L (Bretton Woods x Goodtimes)
Fokker A.J. Lievaart, eigenaren Nico Witte,
Magic Stables en Tim Coomans.
Fokkers en eigenaren, gefeliciteerd met de
aanwijzing voor Den Bosch!

Zes NVP-hengsten naar tweede bezichtiging
Het bestuur en de selecteurs van de Nationale
Veulenveiling Prinsjesdag kijken halsreikend
uit naar de KWPN-hengstenkeuring in Den
Bosch. Afgelopen weken werden in Ermelo zes
hengsten geselecteerd voor de tweede
bezichtiging, die als veulen zijn verkocht NVP.

Zlatan Z (Zandor Z x Atlantus Z)

Als veulen: Victor d'Ive Z (Vigo d'Arsouilles x Indoctro)

Nationale Veulenveiling Prinsjesdag heeft als
motto ‘Kracht van Prestatie’. De strenge
selectie op sportgenen, in combinatie met een
goed model, correct fundament en goede
bewegingen,
zorgt
ervoor
dat
de
veilingveulens op latere leeftijd interessant
zijn voor de fokkerij en de sport, en dus ook
op hengstenkeuringen vooraan meedraaien .
Uitgenodigd voor de tweede bezichtiging zijn:
- Hamilton Leva WD (Kannan x Numero Uno)
Fokker Willem Dekker, eigenaar Egbert Schep.
- Victor d'Ive Z (Vigo d'Arsouilles x Indoctro)
Fokker I. Van Eeckhout, eigenaar VDL Stud.
- Highness (Zambesi x Indoctro)
Fokker E. Renaud, eigenaren Andre Harman
en Petra Rietsnijder.
- Zlatan Z (Zandor Z x Atlantus Z)
Fokker L. Jans, eigenaar Rinus Blom.
- Highlander C (Numero Uno x Vingino)
Fokker M.A.M. Lamers-Couwenberg,

Nieuw contract met EQ International
Stichting Nationale Veulenveiling Prinsjesdag
heeft
de
samenwerking
met
organisatiebureau EQ International afgelopen
week verlengd. Met ondertekening is een
langdurige relatie geformaliseerd. ‘De
samenwerking bestaat al meer dan tien jaar.
We hebben besloten om voor de komende vijf
jaar bij te tekenen’, vertelt NVP-voorzitter
Arjan van der Waaij. EQ International is naast
Nationale Veulenveiling Prinsjesdag ook
betrokken bij of verantwoordelijk voor
andere hippische evenementen waaronder
Outdoor Gelderland en ICNN Drachten.
Veulens opgeven
Als u fokker bent en u heeft interesse om
volgend
jaar
tijdens
de
Nationale
Veulenveiling Prinsjesdag een veulen te veilen,
dan kunt u ons dat nu al laten weten. Als u ons
de afstamming van uw merrie mailt, met
zoveel mogelijk relevante informatie over de
sportprestaties van de moederlijn, en de
hengst waardoor uw merrie gedekt is, dan
laten wij u weten of we mogelijk
geïnteresseerd zijn voor editie 2015 van
Nationale Veulenveiling Prinsjesdag. U kunt de
informatie
mailen
naar:
info@veulenveilingprinsjesdag.nl.
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Met Veulenveiling Prinsjesdag € 5,- korting!
De paardenkrant en ICNN Drachten
organiseren in januari 2 super interessante
fokkerijavonden
tijdens
het
grootste
internationale concours van Noord Nederland.
Relaties
van
Nationale
Veulenveiling
Prinsjesdag mogen op vertoon van
onderstaande bon met € 5,- korting (van €
12,50 voor € 7,50) deze avonden bezoeken.
Op vrijdag 9 januari is het onderwerp
‘Specialisatie in Dressuur, Droom of Drama’.
Deze avond gaat over de zorgen en zegen van
de expliciete keuze voor dressuur in de
fokkerij. Wat proberen we eigenlijk te fokken?
Brave
paarden
of
spectaculaire
bewegingsmachines? En hoe zit het met de
motor? Is die er nog wel of vallen al die vieren vijfjarige showbinken door de mand bij
verdergaande verzameling?
Sprekers die avond zijn top-hengstenhouder
Gert-Jan van Olst, Doede Santema,
(mede)initiatiefnemer
van
het
Dressuurstimuleringsprogramma My Grand
Prix, Nei Grand Prix, top-trainer en –eigenaar
Ad Valk, en Burkhard Wahler, de man achter
de Duitse stoeterij Klosterhof Medingen en
eigenaar van dé dressuurhengst van dit
moment De Niro.
De avond bestaat uit een forum onder leiding
van Dirk Willem Rosie. Na het forum is het
mogelijk dressuur te kijken in de hoofdpiste.
De avond start om 18.30 uur.
Op vrijdag 23 januari is het onderwerp ‘Het
Nederlandse sportpaard in een veranderende
fokkerij’. Wat is het gevolg van het spoelen
van embryo’s van topsportmerries en hun
directe familie, wat zijn de gevolgen van ICSI
en wat betekent dit voor de ‘gewone’ fokker?
Wat is uw zorgvuldig opgebouwde merriestam
in de toekomst waard?
Sprekers zijn Wiebe-Yde van de Lageweg, telg
uit het invloedrijkste fokkerijgeslacht van
Nederland, tophandelaar Paul Hendrix,
grootheid in de Franse sport en fokkerij
Arnaud Evain, erkend paardendierenartsen
Karin Hendriks en Esther de Melker die
gespecialiseerd zijn in de modernste
voortplantingstechnieken:
embryo-

transplantatie en ICSI, en NVP voorzitter Arjan
van der Waaij, enthousiast internationaal
georiënteerd fokker en als voorzitter van de
prestatieveiling bij uitstek, de Nationale
Veulenveiling Prinsjesdag, bedient hij de
markt met topveulens en -embryo’s.

(Sprekers tijdens fokkersavonden ICNN Drachten: NVP-voorzitter
Arjan v/d Waaij en Wiebe-Yde v/d Lageweg, samen met vader
Wiepke tijdens de huldiging als NVP Fokker van het Jaar 2014)

Na het forum is het mogelijk springsport te
kijken in de hoofdpiste van ICNN Drachten
met o.a. de 1,50m kwalificatie voor de Grote
Prijs, afgewisseld met een topshow van de
VDL-Stud Van jong naar oud!
De avond start 18.30 uur. Meer informatie:
www.icnndrachten.nl/fokkerijavonden.

w: www.veulenveilingprinsjesdag.nl
e: info@veulenveilingprinsjesdag.nl
f: www.facebook.com/veulenveilingprinsjesdag

LEVER DEZE BON IN EN ONTVANG

€ 5,- KORTING
op de toegangsprijs van één van de
fokkersavonden van ICNN Drachten op 9 of 23
januari. Deze bon is geldig voor 2 personen.

