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De twintigste editie van de Nationale
Veulenveiling Prinsjesdag vindt
dinsdag 18 september plaats op het
federatiecentrum in Ermelo. Dit jaar
wordt voor het eerst een
nieuwsbrief verstuurd naar fokkers,
inzenders en mogelijk
geïnteresseerden.
NVP’s Boston STH gehuldigd
tijdens KWPN Paardendagen
Tijdens de KWPN Paardendagen werd
de zesjarige Johnson-zoon Boston
STH (uit Volmie ster van Quattro),
gefokt door de heer Temmink uit
Vorden gehuldigd voor zijn prestaties
tijdens
het
WK
voor
jonge
dressuurpaarden in Verden. Eigenaar
van Boston STH is de familie
Nekerman uit Zwartsluis. Tijdens de
fnale in Verden eindigde Boston STH
met Marieke van der Putten op een
prachtige zevende plaats. Boston STH
werd in 2005 tijdens de Nationale
Veulenveiling Prinsjesdag verkocht.

prolongeerde het fokproduct van
familie Van Straaten uit Den Ham de
titel bij de zevenjarigen. Onder Frank
Schuttert werd Arc de Triomphe derde
in de finale op donderdagmiddag. Arc
de Triomphe HS werd in 2005 tijdens
de Nationale Veulenveiling Prinsjesdag
gekocht door de familie Schuttert. Het
motto van de veiling ‘de kracht van
prestatie’, geldt zeker voor dit
talentvolle paard waar we in de
toekomst vast nog veel over gaan
horen.

verbouwing terrein KNHS & KWPN

Prinsjesdagveiling levert
kampioenen van morgen
Vorig jaar was de donkerbruine ruin
Arc de Triomphe (Triomphe de Muze x
Calvados)
tijdens
de
KWPN
Paardendagen al kampioen bij de
zesjarige springpaarden. Dit jaar

Op het terrein van de KNHS is er
begonnen aan de verbouwing die
nodig is voor de komst van het KWPN
naar Ermelo. De veulenveiling is
hierdoor genoodzaakt het één en
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ander aan haar routing en inrichting te
veranderen. Op dit moment wordt er
hard gewerkt om alles in orde te
maken zodat we u natuurlijk net als
alle voorgaande jaren goed kunnen
ontvangen.
Internationaal eventingpaard uit
moederlijn Higness
De derde bezichtiginghengst Bacardi R
(Casco x Voltaire x Damiro) komt uit
dezelfde moederlijn als het veulen
Higness 9Zambessi x Indoctro).
Interessant is dat dit paard in Amerika
onder Carolyn Cadier van de Cedar
Ridge Farm zeer succesvol is in de
eventing. Bacardi R behaalde het
afgelopen jaar maar liefst 8 top tien
klasseringen.

Gem Dekker Fokker van het Jaar
Trofee
Afgelopen jaar hebben wij afscheid
moeten nemen van Gem Dekker, één
van de bestuursleden van de Nationale
Veulenveiling Prinsjesdag. Eén van de
initiatieven van Gem was de jaarlijkse
uitreiking van de titel ‘fokker van het
jaar’. Gem vond het als geen ander
belangrijk om de fokkers te eren omdat
deze volgens hem aan de basis van
een goede veiling staan. Graag willen
we Gem eren door de titel ‘fokker van
het jaar’ om te dopen in de ‘Gem
Dekker fokker van het jaar Trofee’.

Gem Dekker (l) en Fokker van het Jaar 2011 Ton Vullers (r)

Hilde Balia SMH 5de van Nederland
Hilde Balia SMH (Baltic VDL uit Abalia
SMH van Chin Chin) werd eerder dit
jaar veulenkampioene van Friesland.
Afgelopen vrijdag behaalde het veulen
een vijfde plaats in de finalegroep van
de Nationale Veulenkeuring (NVK).
Haar moeder Abalia kennen we nog
als
oud
nationaal
kampioene
vrijspringen.
Hilde
Balia
SMH
combineert haar schoonheid met een
zeer interessante pedigree en gaat
terug op de gewaardeerde Balia-stam.

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.

