17 juni 2016: En het laatste veulen is ook geboren. Een
hengstveulen van Dalou x Nelantines. Kick van de Veertel.
7 juni 2016: Flink wat te vroeg, maar gezond! Een merrieveulen
bij ‘mini’ (Extase van de Parkant ) Kbenderal van de Veertel.
16 mei 2016: Rozan heeft een hengstveulen gekregen. Kazu van
de Veertel.
Veulens 2016:
De volgende veulens worden verwacht.
Rozanne x Walter v t Kleine weitje, verwacht 9 t/m 12 mei
Dalou x Nelantines vd Groote Woerd, verwacht 16 t/m 20 juni
Extase x Dark Night vd Witsie, verwacht 30 juni t/m 4 juli
Nationale Kampioenschappen 2015:
Giggle mag deelnemen aan het NK. Twenters grote maat. Ze behaald een mooie
4e plaats!
Premiekeuring 2015 te Waspik:
We beginnen de dag met Iks. Hij laat zich goed zien en verdient een
veulenpremie op de 3e plaats. Tegen de middag is het de beurt van Giggle. Hij
behaald een 1e plaats met een twenterpremie. Ze laat goed zien dat ze goed kan
bewegen! Bij het jeugdkampioenschap grote maat behaald ze deze titel!!
Jeugdkampioen Grote maat!! Heel blij mee. Helaas haalt ze net niet het algemeen
kampioenschap. In de middag is het nog aan Extase ‘alias Mini’. Mini laat zich ook
goed zien en behaald een mooie 2e premie op de 3e plaats. Erg blij met de
resultaten! Willeke Termeer, bedankt voor al jou hulp!
Augustus 2015: Ook Extase is drachtig gescand. Van Dark Night van de Witsie.
11 aug 2015: 2 pony’s drachtig gescand
Rozan van de Mulder x Walter van het kleine Weitje ( 10-5-2016)
Dalou van de Veertel x Nelantines van de Groote woerd ( 16-5-2016)
18 juli 2015: Extase neemt deel aan de nationale mini fokdag. Ze behaalt een
4e plaats.

14 mei 2015: Een hengstveulen voor Dalou! Iks van de Veertel.
14 maart 2015: Een zeer geslaagde eerste keuring van dit jaar.
Weerterfokpaardendag! Giggle en Olexis gingen mee. Giggle werd op de 1e plaats
gezet en zo ook Olexis. Bij de kampioenschappen werden ze beide Algemeen
kampioen. Giggle: Algemeen Jeugdkampioen en Olexis: Algemeen dagkampioen.
In de paardenkrant staat een mooi artikel over deze 2 pony’s en mijn stal.
18 januari 2015: Helaas heeft vorige week Donna haar veulen vergooid.
Jammer!
Babble van de Veertel is verkocht. We wensen Ben en Janny Olijhoek veel
plezier met haar!
Veulens 2015:
Rozan is dragend gescand van Butraqueno van stal Brammelo.
Babble is dragend gescand van Wodan van de Groote Woerd.
Dalou is dragend gescand van Gresini van de Veldhoeve.
Donna is dragend gescand van Ulster van stal de Noorderkempen.

