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Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van
Van Lanschot Bankiers, de oudste onafhankelijke

Nieuwsbrief

bank van Nederland met een geschiedenis die
terug gaat tot 1737. De bank richt zich op een
tweetal doelgroepen: de vermogende particulier
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en het middelgrote (familie)bedrijf.
Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige
dienstverlening, waarin integrale advisering,

Wereldruiterspelen Kentucky

Successen voor VDL Groep Utascha SFN

De wereldruiterspelen worden in
2010 in Lexington Kentucky in de VS
gehouden. Het SFN organiseert naar dit
kampioenschap geen reis, maar heeft
wel enkele tips voor u.

Wij nemen aan dat u ook met enige
regelmaat de hippische bladen leest,
evenals onze website. Dan zal het u
zijn opgevallen dat VDL Groep Utascha
SFN en Eric van der Vleuten het SFN
prima op de kaart hebben gezet. In
wedstrijden te Oslo, Helsinki en Assen
was iedereen enorm onder de indruk
van de kwaliteiten van dit paard. In het
Belgische Wieze won de combinatie op
indrukwekkende wijze de Grote Prijs.

INHOUDSOPGAVE

persoonlijke service en maatwerk centraal staan.

Als u een paardenverzekering afsluit, wilt u zeker
weten dat uw eigen wensen en omstandigheden
centraal staan. Bij Hippo Zorg kunt u daarop
rekenen. U heeft de keuze uit een compleet
aanbod verzekeringen voor uw paarden, of u
nu een professionele paardenhouder bent of een
particuliere paardenbezitter. Hippo Zorg heeft de
kennis en ervaring in huis om samen met u de
perfecte paardenverzekering samen te stellen.

VRIENDEN VAN SFN
U als Certificaathouder van Springpaarden

Er zijn een drietal mogelijkheden:
1. Op 26 september aankomen in Lexington
en vertrekken op 11 oktober. Dan kunt u
getuige zijn van zowel het WK dressuur
als het WK springen, terwijl u evenmin
iets van het WK eventing en het WK
Vierspannen hoeft te missen.
2. De tweede mogelijkheid is aankomen op
26 september en vertrekken op 2 oktober
en dan heeft u alleen het WK dressuur
meegemaakt.

3. De derde mogelijkheid is aankomen op
3 oktober om op de 11de te vertrekken en
dan kunt u het WK springen in zijn geheel
meemaken.
Daarnaast hebben wij als tip voor u dat ATP
speciale Kentucky reizen in haar programma
heeft. Voor meer informatie kunt u de ATPwebsite raadplegen, http://www.atp.nl.
U
kunt
ook
rechtstreeks
contact
opnemen met Mirjam Leijnse van ATP,
telefoonnummer 020 2011 222 of per e-mail
m.leijnse@atp.nl.

Even lag het in de bedoeling om de Luxdochter ook mee te nemen naar Maastricht

en daarna naar Londen, maar Eric van der
Vleuten en Emile Hendrix zijn van mening
dat een korte vakantie Utascha goed zal
doen.
Na de jaarwisseling gaat de combinatie weer
rustig verder met de opbouw. Het ultieme
doel in 2010 is om Eric van der Vleuten
en VDL Groep Utascha SFN aan de start te
krijgen van de landenwedstrijd in Dublin.
Dat klinkt ambitieus, maar als SFN hebben
we ambities. In overleg met Hendrix en
Van der Vleuten wordt via de weg van de
geleidelijkheid dat doel nagestreefd.
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Kerstwens

Fonds Nederland maakt het mogelijk om
talentvolle jonge springpaarden te behouden

Henk Rottinghuis nieuwe voorzitter
van Raad van Commissarissen

voor de Nederlandse Springequipe. Samen met
andere Certificaathouders vormt u de
Vrienden van SFN. Een exclusief gezelschap
dat zeer betrokken is bij het fonds, haar

Kerstwens

springpaarden en ruiters. Wilt u op de website
www.springpaardenfonds.nl in de rubriek van
‘Vrienden van SFN’ met uw naam, bedrijfsnaam
of logo worden vermeld? Stuurt u dan een
e-mail naar: redactie@springpaardenfonds.nl.

De aangeboden informatie in deze nieuwsbrief is

Wij allen hebben in het afgelopen jaar
afscheid moeten nemen van mensen
die ons zeer dierbaar waren. Het verlies
van Paul Nouwen als voorzitter van
onze Raad van Commissarissen viel ons,
zo kort na de schitterende meidag bij
Johan Heins, rauw op het dak.

Wellicht hebt u in het afgelopen jaar
tegenslagen moeten verwerken, maar het
leven heeft soms ook iets weg van een
springparcours. Hindernissen moeten nu
eenmaal overwonnen worden en wat heb je
aan het zoet van een zege, als je de bittere
smaak van een nederlaag niet kent.

Maar er was ook vreugde over de ijzersterke
seizoensafsluiting van VDL Groep Utascha
SFN, de voortreffelijke prestaties van Kadans
Webster SFN en Rapide Viando SFN in de
kampioenschappen van KNHS en KWPN te
Ermelo. Varanka SFN en Kadans Webster SFN
presteerden in Lanaken op het WK zeer goed
en drongen door tot de finale.

De selecteurs, Raad van Commissarissen,
directie en allen die bij van Lanschot Bankiers
hard meewerken om het SFN een succes te
laten zijn, wensen u een zeer prettige kerst,
een fijne jaarwisseling en een 2010 waarin
uw dromen mogen uitkomen!
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Henk Rottinghuis heeft de benoeming
aanvaard om voorzitter te worden
van de Raad van Commissarissen van
het Springpaarden Fonds Nederland.
Deze functie kwam beschikbaar na het
plotselinge overlijden van Paul Nouwen.
De heer Rottinghuis, in het dagelijkse
leven voorzitter van de Raad van Bestuur
van Pon Holding, is een gepassioneerde
paardensporter en komt als bezoeker

jaarlijks op vele hippische evenementen in
binnen- en buitenland. Hij rijdt regelmatig
jachten, gaf leiding aan de werkgroep
die de fusie begeleidde om tot die ene
KNHS te komen en werd daarvoor tijdens
Indoor Brabant onderscheiden met de titel
‘Paardensportman van het Jaar’.
De directie van het SFN is verheugd dat de
heer Rottinghuis positief heeft gereageerd
op de uitnodiging om de voorzittershamer
van de RvC van het SFN te hanteren.

SFN-KALENDER

Springpaarden Fonds Nederland is in 2010 aanwezig bij de volgende evenementen:
26 maart 2010
Indoor Brabant
(25 t/m 28 maart)

18 juni 2010
CHIO Rotterdam
(16 t/m 20 juni)

6 en 8 augustus
Dublin Horse Show
(4 t/m 8 augustus)

De wedstrijdkalender en -uitslagen van de SFN-paarden vindt u op de website van het fonds: www.springpaardenfonds.nl

NIEUWS
Een gesprek met Jack Oomen, directeur van Hippo Zorg

WK voor jonge springpaarden

Realiteit in het oog houden bij verzekeren

en veulens wil men nog wel eens de waarde
aanpassen.”

Waarde

Jack Oomen

De paarden van het Springpaarden
Fonds Nederland zijn verzekerd bij Hippo
Zorg BV, dat met ruim 30.000 verzekerde
paarden de grootste verzekeraar van
paarden in Nederland is. De reden dat
het SFN de paarden die ze in eigendom
heeft, laat verzekeren, is gelegen in het
feit dat aan het houden en gebruiken
van paarden nu eenmaal risico’s zijn
verbonden. Om u inzicht te geven in de
achtergronden hoe onze paarden zijn
verzekerd, hadden wij een gesprek met
Jack Oomen, directeur van Hippo Zorg.
Het SFN heeft de paarden zoals dat in het
jargon heet ‘verzekerd tegen de dood’. Maar
wat wil dat nu exact zeggen? “De SFNpaarden zijn verzekerd tegen de gevolgen
van acute dood, ziekte of ongeval dat de
dood tot gevolg heeft. Daarbij gelden ook
die ongevallen welke leiden tot blessures met
ondraaglijk lijden, waardoor noodslachting
noodzakelijk is. Een beenbreuk zal dus tot
gevolg hebben dat wij uitbetalen, terwijl een
blessure die er voor verantwoordelijk is dat
een paard nooit meer actief in de sport kan
acteren niet tot uitbetaling zal leiden”, zegt
Oomen.

Belangrijk initiatief
De wijze waarop het SFN haar paarden
heeft verzekerd vergt normaal gesproken
een premie van 3,25%, terwijl de premie bij
de meest uitgebreide verzekering wel kan
oplopen tot 10% van het verzekerde bedrag.
Het SFN heeft een contract afgesloten met
Hippo Zorg waarin is vastgelegd dat de

springstal van het fonds zal uitgroeien tot
minimaal tien paarden.
In de ogen van Jack Oomen is het SFN een
voor de gehele hippische sector uitermate
belangrijk initiatief. “Wij willen graag nieuwe
initiatieven die een stimulans voor de gehele
sector zijn financieel ondersteunen. Daarom
hebben we vanaf het eerste moment te kennen
gegeven het SFN te willen ondersteunen met
een korting van 30% op de premie”, aldus
Oomen.

Soort verzekering
Op de vraag waarom geadviseerd werd
om de meest eenvoudige en goedkoopste
verzekering af te sluiten, heeft Oomen een even
simpel als helder antwoord. “De door het SFN
aangekochte paarden worden bij aankoop
uiterst streng geselecteerd en aan een strenge
veterinaire keuring onderworpen. Daarnaast
hebben de paarden allemaal een zekere
leeftijd en ook ervaring in de wedstrijdring,
waardoor problemen als hoefkatrol, spat en
OCD zo goed als uitgesloten kunnen worden.
Daar komt bij dat deze paarden onder toezicht
van professioneel management worden
opgeleid c.q. begeleid”, aldus Oomen, die er
wel op wenst te wijzen dat een tussentijdse
waardeaanpassing, eenmaal in de drie jaar,
doorgevoerd zou kunnen worden. “Ik pleit
niet voor een indexering, want dan ga je er
vanuit dat alle paarden een identieke stijging
in waarde doormaken en dat is niet juist. Aan
de andere kant moeten we ook eerlijk zijn en
dan constateren we dat 90% tot 95% van
de eigenaren de aankoopwaarde verzekert
en het daarbij laat. Alleen bij dekhengsten

“Neem nu VDL Groep Utascha SFN. Dit paard
heeft de afgelopen maanden een behoorlijke
waardevermeerdering doorgemaakt. Stel dat
het paard iets overkomt, gaat de directie dan
op zoek naar een paard van vergelijkbare
leeftijd en kwaliteit, maar ook conform
werkelijke waarde, of start men weer met een
jong talentvol paard? Mijn advies is, blijf altijd
relatief in de buurt van de aanschafwaarde,
omdat verwachtingswaarde nog geen
verkoopwaarde is en de waarde van een paard
wordt bovendien nog altijd bepaald door de
combinatie. Ik zeg dit vanuit de zorgplicht
die we als verzekeraar richting consument
hebben. Daarom durf ik keihard te zeggen dat
het SFN haar paarden verzekerd heeft op een
wijze die marktconform is. Ik ben er dan ook
voor de volle honderd procent van overtuigd
dat de directie door de certificaathouders
over de verzekering van paarden met een
dergelijke verzekerde waarde nooit en te
nimmer iets verweten kan worden”, aldus
Oomen.

Specialist
Hippo Zorg BV werkt onder een
volmachtsmoduleis die voorheen onderdeel
uitmaakte van ASR verzekeringen (voorheen
Fortis ASR), maar nu onderdeel uitmaakt
van W.A. Hienfeld BV, specialist in niche
producten. De jaarlijkse inkomsten bedragen
ruim € 11.000.000,-. Van de 22 werknemers
(19 fte’s) die Hippo Zorg in dienst heeft, zijn
vier inspecteurs in de buitendienst werkzaam.
Omdat de ondersteuning van Hippo Zorg
aan SFN gerelateerd is aan de inkomsten
ondersteunt Hippo Zorg het SFN over 2009
met een bedrag van ruim € 12.000,-.
Net als glas- en hagelschadeverzekeringen
zijn paardenverzekeringen vrijgesteld van
toezicht/controle door de AFM. “Hippo Zorg is
desondanks een financiële dienstverlener. Wij
vinden daarom dat wij moeten voldoen aan
de eisen die de AFM stelt, en wij conformeren
ons daar dan ook aan. Op die wijze maken
wij duidelijk een degelijk en bonafide bedrijf
te zijn”, aldus Jack Oomen.

Fondspaarden laten sterke indruk achter in Lanaken

Vijf paarden van het Springpaarden
Fonds Nederland hebben op het WK
voor jonge springpaarden in Lanaken
zonder uitzondering een goede indruk
achtergelaten. Het gaat om Kadans
Webster SFN, Varanka SFN, BMC Floreen
SFN, Chesta Z SFN en Rapide Viando SFN.
Kadans Webster SFN met Ruben Romp
en Varanka SFN met Michael Greeve
drongen door tot de finale op zondag
en beëindigden het kampioenschap als
31ste en 32ste. Dit kampioenschap was
een goede mogelijkheid om ervaring
op te doen, want het gebeurt niet vaak
dat ze op deze jonge leeftijd in zo’n
indrukwekkende entourage dienen te
presteren.
Dit is het WK van de immense aantallen
paarden. Er gingen maar liefst 214 paarden
van start in het WK voor vijfjarigen. Er prijkten
245 namen op de startlijst van de zesjarigen
en er kwamen 181 paarden aan de start bij de
zevenjarigen. In alle drie de leeftijdsgroepen
plaatsten slechts veertig paarden zich voor de
finale op zondag, waaronder dus Webster en
Varanka.

Varanka SFN met
Michael Greeve

Kadans Webster SFN
met Ruben Romp

Voor de commentaren van de ruiters en de
wedstrijduitslagen verwijzen wij u graag
naar de rubriek Nieuws op de SFN website
www.springpaardenfonds.nl.

Royal Horse Show in Dublin is reisdoel
Mede gelet op de positieve reacties
die wij ontvingen naar aanleiding van
de reis die wij organiseerden naar
de Olympische Spelen in Hong Kong,
hebben we gemeend opnieuw een reis op
het programma te moeten zetten. Doel
van de reis is deze keer the Royal Dublin
Horse Show, die in 2010 van 4 tot en met
8 augustus in Dublin zal plaatsvinden.
Dit concours is één van de mooiste CSIO’s ter
wereld, met een geheel eigen authentieke

sfeer. Als men de poort van Ballsbridge heeft
gepasseerd, waant men zich in een ander
tijdperk, dat van 1920.
Naast de landenwedstrijd, die op vrijdag
wordt verreden en die tevens de finale is
van het seizoen, zijn de rubrieken voor
jachtpaarden en pony’s ook zeer de moeite
waard.
We hopen natuurlijk dat VDL Groep Utascha
SFN daar onder Eric van der Vleuten aan de
start kan verschijnen. Met Eric is overlegd
dat deelname aan deze wedstrijd het

doel is waarnaar hij en Utascha toe zullen
werken. Zie voor nadere informatie over
deze reis en het (voorlopige) programma
de bijlage bij deze Nieuwsbrief. Mocht u
interesse hebben de reis mee te maken,
neem dan vóór 29 januari aanstaande
contact op met Patricia van Schenkhof,
p.vanschenkhof@vanlanschot.com of met
Mieke Ghijsen, m.ghijsen@vanlanschot.com.
Gelet op het exclusieve karakter van deze reis
en het beperkte aantal plaatsen, raden wij u
aan zo spoedig mogelijk te reageren.

