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De eenentwintigste editie van de 
Nationale Veulenveiling Prinsjesdag 
vindt dinsdag 17 september plaats op 
het KNHS-centrum in Ermelo. Dit jaar 
wordt er wederom een nieuwsbrief 
verstuurd naar fokkers, inzenders en 
mogelijk  geïnteresseerden.  
 
Oude bekenden doen het goed tijdens 
KWPN paardendagen 
Vorige week werden tijdens de KWPN 
Paardendagen de VION Cup en de PAVO 
Cup verreden. Zowel bij de dressuur- als 
de springpaarden liet een aantal in het 
verleden geveilde paarden zich van hun 
beste kant zien. 
Bij de 5-jarige dressuurpaarden wist de 
merrie Parabel (Westpoint x Don Schufro) 
door te dringen tot de finale. De 
zevenjarige Bravo Liefhebber (Colino x 
Landon) werd tweede in het klassement 
en bemachtigde daarmee een startbewijs 
voor het WK Jonge Springpaarden in 
Lanaken. De hengst Edinburgh (Vleut x 
Darco) werd op basis van zijn behaalde 
resultaten bij de 4-jarigen aangewezen 
voor het verrichtingsonderzoek. 
 

 
Edinburgh (Vleut x Darco) 
 

Everdale winnaar Pavo Cup 
Over de hengst Everdale werd al lang 
positief gesproken, afgelopen week 
maakte hij zijn belofte waar door de Pavo 
Cup te winnen. Tijdens de Nationale 
Veulenveiling Prinsjesdag worden er maar 
liefst drie nakomelingen van deze 
getalenteerde hengst geveild. Everdale 

wordt gecombineerd met bewezen 
moederlijnen. Als dit geen toekomstige 
dressuurtoppers zijn, wat dan wel? 
 

 
17. Imperial de Baian (Everdale x Jazz). Everdale 
gecombineerd met de volle zus van Parcival, 
d’Avance de Baian. d’Avance de Baian is elite en 
scoorde maar liefst 83,5 punt op haar IBOP.  Uit de 
merrielijn komen zeer veel sportpaarden. 
 

 
18. Impresario Texel (Everdale x Jazz). De moeder 
van Impresario Texel is de voorlopig keur- en 
prokmerrie Ellegantrasse Texel die 9de werd op de 
Nationale Merriekeuring. Ook uit deze lijn komen 
diverse nationale en internationale sportpaarden. 

 

 
19. Isis B (Everdale x Krack C). De moeder van Isis 
B is het ZZ licht paard Zenobia B halfzus van 
Wanda B (Jazz) en Pavo Cup finalist Charleston 
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(Jazz). De Grand Prix merrie Reine B is nauw 
verwant aan deze merrielijn.  
Catalogus Veulenveiling Prinsjesdag  
De catalogus van de Veulenveiling 
Prinsjesdag is afgeleverd op ons kantoor 
in Kootwijkerbroek en wordt de komende 
week verstuurd.  
Indien u geen catalogus ontvangt kunt u 
deze bestellen. Dit kan door € 10,- over te 
maken naar bankrekeningnummer 
36.73.27.465 ten name van Veulenveiling 
Prinsjesdag onder vermelding van uw 
naam en adresgegevens. Na ontvangst 
wordt de catalogus verstuurd.  
 
Casall keer op keer bovenaan in de 
uitslagen 
Rolf-Göran Bengtsson en Casall Ask zijn 
al jaren een succesvolle combinatie en 
staan regelmatig bovenaan in de uitslagen 
van de allergrootste concoursen ter 
wereld. 
Begin augustus werd de combinatie nipt 
tweede in de Grote Prijs van Ommen 
achter Mark Houtzager en Tamino. Na 
twee omlopen tijdens het EK in Herning,  
Denemarken staat de combinatie 4de en op 
de wereldranglijst staat de combinatie 6de. 
Een bewezen sportpaard daar is geen 
twijfel over mogelijk. Ook de nakomelingen 
van Casall doen het goed in de sport.  
Tijdens de veiling worden er drie veulens 
van Casall geveild.  
 

 
49. Felicity Nema (Casall x Carolus I). Als dochter 
van twee Grand Prix ouders heeft Felicity Nema een 
mooie toekomst voor zich. Moeder Ipanema sprong 
Grand Prix met Will Simpson (USA) en Harm 
Sievers (GER). De merrielijn is nauw verwant aan 
de hengsten Clinton I, II en Levisto Z. 
 

 
50. Cascoigne (Casall x Contender). Net als 
afgelopen jaar veilen we een Casall veulen uit de 
merrie Zelda. Grootmoeder Marli (Carthago) bracht 
een nationaal springpaard en is nauw verwant aan 
de hengsten Creve Coeur en Chippendale. 
 

 
51. Cascador (Casall x Lavaletto). Springaanleg ligt 
verankerd in de afstamming van Cascador. Moeder 
Princess bracht al 3 springpaarden en over-
overgrootmoeder Gitta sprong internationaal.  
 
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. 
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