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

Kennismaking met aanwinst Bengel SFN
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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

Het jaar 2010 was voor het SFN een prima
jaar. De uitzending van VDL Groep Utascha
SFN naar de Wereld Ruiterspelen in Kentucky
maakte duidelijk dat het Springpaarden
Fonds Nederland op de goede weg is.
De
toenemende
mediabelangstelling
onderstreept de waarde van dit fonds voor de
Nederlandse springsport.
Daarnaast worden wij als directie regelmatig
benaderd om informatie te verstrekken over
de opzet van het fonds.

perfecte paardenverzekering samen te stellen.

VRIENDEN VAN SFN

Wij zijn als directie u als uiterst betrokken
certificaathouders dankbaar voor uw positieve
inbreng. De gedreven selecteurs zeggen wij
dank voor hun tomeloze inzet om de goede

Directie SFN

Fonds Nederland maakt het mogelijk om

voor de Nederlandse Springequipe. Samen met

Tweepersoons Jensen bed te koop

andere Certificaathouders vormt u de
Vrienden van SFN. Een exclusief gezelschap
dat zeer betrokken is bij het fonds, haar
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
copyright van Springpaarden Fonds Nederland.
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke
toestemming van Springpaarden Fonds Nederland
worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt, in
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig
andere manier.
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De directie van het SFN heeft sinds de
overwinning van Eric van der Vleuten in
de Grote Prijs van Mierlo de beschikking
over een tweepersoonsbed dat daar
beschikbaar werd gesteld door de firma
Jensen. Wij willen u als certificaathouders
graag als eerste in de gelegenheid stellen
deze prijs te verwerven door een bod op
dit bed uit te brengen. De winkelwaarde
van het bed dat van vele, zo niet alle,
denkbare snufjes is voorzien, wordt door
de slaapkamerspecialist binnen de directie
ingeschat op € 12.500. Voor nadere
gegevens over dit Supreme Dynamique
bed verwijzen wij u graag naar de website
van Jensen, www.jensenbed.nl. Via
Producten/Beddencollectie/Verstelbare
bedden/Dynamique komt u op de juiste
pagina.
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VDL Groep Utascha SFN
genomineerd als KWPN Paard
van het Jaar
Henk Nooren trekt zich terug
als selecteur

Terugkijkend op 2010 geeft dat alles ons
een gevoel van dankbaarheid en daarop
gebaseerd gaan wij vol vertrouwen met u
allen 2011 binnen.
Wij wensen u een ﬁjne Kerst en een in
alle opzichten voorspoedig 2011.

U als Certificaathouder van Springpaarden

talentvolle jonge springpaarden te behouden
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paarden te vinden. Ook zijn wij verheugd dat
onze ruiters samen met de mensen op hun
stal zich inspannen om onze paarden via een
gedegen opleiding voor te bereiden op een
glanzende carrière in de sport. Daarnaast
vervult de betrokkenheid van Van Lanschot
Bankiers bij het SFN ons met warmte.

U kunt tot uiterlijk 31 december
aanstaande uw bod uitbrengen door een
e-mail te sturen aan e.boer520@chello.nl
onder vermelding van “bod op bed”.

De
nieuwste
aanwinst
van
het
Springpaarden Fonds Nederland is de
4-jarige merrie Bengel, die werd gefokt
door G.F. Os te Uden.
De vader van Bengel is de hengst Jupilot
die werd gefokt door de oud-springruiter
Jan van Vught uit Mierlo. De bruine
Jupilot werd in 1991 geboren, heeft een
stokmaat van 1.71 m en werd onder andere
door Niek Groenewoud in de nationale
springsport uitgebracht. In 1994 heeft
de hengst deelgenomen aan het KWPN
verrichtingsonderzoek en hij sloot dat
onderzoek af als gedeeld 13de van de 18
deelnemende hengsten. Ondanks zijn uiterst
interessante afstamming telde het KWPN
tussen het jaar van goedkeuring en 2008
slechts 204 dekkingen, waaruit 168 veulens
werden geboren.

SFN-KALENDER

Internationaal gesprongen
Jupilot is een zoon van E-Pilot. Ook E-Pilot
is een goedgekeurde KWPN dekhengst
die uiteindelijk op grond van zijn eigen
prestaties werd goedgekeurd. De moeder
van Jupilot is de merrie Brenda, die Triton
als vader heeft. Deze hengst heeft onder Piet
Raijmakers internationaal gesprongen. Nog
verder terugkijkend in de moederlijn zien
we dat de moeder van Brenda uit één van
de beste sportverervende merriestammen
van Nederland komt en wel de Karla-stam.
Brenda gaat via Reina, Barla, Marla en Ykarla
terug op de in 1948 geboren Karla.

Vlegel
De moeder van Bengel is de merrie Vlegel en
zij heeft de internationaal in de springsport
acterende Hors la Loi II als vader. De moeder
van Vlegel is de merrie Kalanca, die onder de
naam Voetske in de nationale springsport is
uitgebracht. Hier dienen we even iets recht
te zetten. Eric van der Vleuten was er van
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overtuigd dat hij deze merrie had gereden,
maar het geheugen speelde hem even parten.
Eric heeft de Couperus-dochter Gamine voor
de familie Diks gereden en het was Wim Diks
zelf die Voetske op nationale wedstrijden tot
1.35 m heeft gereden. Daarna hebben Aniek
en Romy nog met Voetske gereden.

Fraaie combinatie
Als we kijken hoe Bengel is gefokt, moeten
we vaststellen dat zij in haar pedigree over
een hele fraaie combinatie van Duits, Frans
en Nederlands bloed beschikt, waaraan
de Nederlandse KWPN fokkerij haar
toonaangevende positie in de fokkerij van
springpaarden te danken heeft. Op advies
van de selecteurs is Bengel SFN voorlopig bij
Rogier Linssen in Kessel ondergebracht.

Springpaarden Fonds Nederland is in 2011 aanwezig bij de volgende evenementen:
25 maart 2011
26 augustus 2011
Indoor Brabant
CHIO Rotterdam
De wedstrijdkalender en -uitslagen van de SFN-paarden vindt u op de website van het fonds: www.springpaardenfonds.nl

Terugblik 2010

Nieuws
Beloning voor goede prestaties

VDL Groep Utascha SFN genomineerd
als KWPN Paard van het Jaar

Eén zwaluw...

Op grond van haar prestaties in het jaar
2010 is de KWPN gefokte merrie VDL Groep
Utascha SFN door het KWPN geselecteerd
om mee te doen aan de verkiezing KWPN
Paard van het Jaar 2010. In de ranking
van de World Breeding Federation of
Sporthorses (WBFSH) nam VDL Groep
Utascha SFN in 2009 nog de 624ste plaats
in, maar ze klom op naar de 35ste plaats
in 2010. Daarmee neemt zij de achtste
plaats in van KWPN gefokte paarden in
deze mondiale ranking en kijkend naar de
leeftijd, dan staan er slechts vijf paarden
boven haar van pas negen jaar oud.

Er is een spreekwoord dat zegt dat één
zwaluw nog geen zomer maakt, en zo is
het maar net. Het zou dan ook volstrekt
verkeerd zijn om VDL Groep Utascha SFN
nu al als zodanig te beschouwen, waardoor
we zouden kunnen gaan denken dat het
Springpaarden Fonds Nederland haar
doelstellingen reeds heeft gehaald.
Natuurlijk mogen we - en waren we dat ook er trots op zijn dat ons paard door Rob Ehrens
werd geselecteerd om mee te gaan naar de
Wereldkampioenschappen in Kentucky. Maar
nu is het vooral een kwestie van doorwerken
richting het EK in Madrid 2011 en de ultieme
droom: Londen 2012. Maar ook doorwerken
richting de Olympische Spelen van 2016. Pas
dan weten we of we onze doelstellingen gaan
halen.

Ben Schröder met BMC Floreen SFN

Speler van formaat

Te weinig constant

Op dit moment hebben we wel één ding al
weten te bereiken. Het SFN is in de ogen van
hippisch Nederland een speler van formaat
geworden. De kritiek en de scepsis waarmee het
SFN bij de introductie werd verwelkomd, heeft
plaatsgemaakt voor waardering en respect. Dat
hebben we voor een belangrijk deel inderdaad
te danken aan Utascha, die met zes foutloze
rondes in de Meydan Nations Cup competitie
2010 een belangrijke bijdrage leverde aan het
feit dat Nederland ook in 2011 weer aan deze
competitie deel mag nemen. Op grond van
deze prestaties was haar uitzending naar de
WEG dan ook onomstreden.

Aan de start van het JIM verscheen ook Varanka
SFN met Michael Greeve. Deze nu achtjarige
merrie is nog net iets te weinig constant. In de
eerste kwalificatiewedstrijd op vrijdag sprong
de merrie volgens het boekje, maar in de
tweede kwalificatie tikte zij drie balken uit de
lepels. “In potentie beschikt deze merrie over
dezelfde kwaliteiten als Utascha. Vermogen,
bloed, souplesse en techniek. Alleen lijkt er iets
te zijn waardoor ze wat langzamer herstelt.
Haar eerste wedstrijddag is altijd top en op de
tweede dag heeft ze steeds een terugslag”,
aldus Johan Heins.

Paar weken rust
Goed werk
Maar wij kijken even terug. Tijdens Jumping
Indoor Maastricht begon het beeld dat ons
voor de oprichting van het SFN voor ogen stond
helderder te worden. Er kwamen maar liefst drie
paarden aan de start die achter hun naam de
letters SFN hebben staan. Ben Schröder heeft
de afgelopen twee jaar met BMC Floreen SFN
heel goed werk gedaan. De merrie had bij
aankoop iets weg van een fokmerrie. Weinig
bespiering, een dikke buik en in uitstraling was
het moeilijk het lijf van een atleet te herkennen.
Ze sprong zeer patent, galoppeerde krachtig en
toonde een goede techniek. Maar ze was niet
gemakkelijk te rijden.

Het derde paard dat voor het SFN aan de start
van het JIM kwam, was VDL Groep Utascha
SFN. Na Kentucky heeft de merrie een paar
weken rust gehad en de eerste echte wedstrijd
waar ze mee naartoe ging was Oldenburg.
Daar tikte de merrie drie palen uit de lepels.
In Maastricht liep ze een foutloze eerste
kwalificatiewedstrijd en eindigde dankzij een
vlot gereden foutloze barragerit als zevende. In
de Grote Prijs was er even een kleine hapering
in de samenwerking tussen ruiter en paard.
Op de middelste van de driesprong wilde
Utascha iets op links uitbreken. Eric corrigeerde
goed, maar door die kleine ingreep was het
ritme even verstoord, waardoor de merrie de

achterste paal van de oxer licht toucheerde die
prompt viel.

Nieuwe blessure
Rapide Viando SFN staat nog steeds bij Peter
Geerink en leek helemaal hersteld te zijn van een
blessure. Maar nu stak plotsklaps een nieuwe
blessure de kop op, waardoor deze zoon van
Heartbreaker weer enige tijd rust moet houden.

Paarden die door de lezers van het blad In de
Strengen in voorgaande jaren werden gekozen
tot KWPN Paard van het Jaar waren paarden
met namen als Totilas, Okidoki, Hickstead, Jazz,
Nassau, Manno, Concorde en vele anderen. Uit
welke andere toppaarden de lezers van het blad
In de Strengen kunnen kiezen om het KWPN
Paard van het Jaar te nomineren is nu nog niet
bekend. Gezien de drie gouden medailles die
Totilas onder Edward Gal op het WK won, de
zege in de wereldbekerfinale, de Nederlandse
titel en de zeges in Aken kan hem de titel KWPN
Paard van het Jaar 2010 bijna niet ontgaan.

Beloning
Lichte wedstrijden
De laatste aankoop van het fonds, Bengel
SFN, neemt deel aan lichte wedstrijden in de
regio van Rogier Linssen. Het doel van deze
combinatie is om komend jaar van start te gaan
in wedstrijden voor jonge paarden, met als
uiteindelijke doel deelname aan de KNHS/KWPN
kampioenschappen voor vijfjarigen.

Progressie
Het zesde paard van het fonds is Kadans Webster
SFN. Ook dit paard is nu zeven en Ruben Romp
neemt vaak deel aan kleine wedstrijden, waarbij
de progressie duidelijk aanwezig is. “Ik denk dat
het mogelijk moet zijn, gelet op de kwaliteiten
van dit paard, dat Ruben zich met Webster
nadrukkelijk in de kijker weet te rijden van de
bondscoach richting het EK voor Young Riders”,
aldus de trainer/coach, tevens werkgever van
Ruben, Jos Lansink.

De keuze van het KWPN om VDL Groep Utascha
SFN mee te laten strijden in deze competitie ziet
de directie van het SFN vooral als een beloning
aan het adres van haar selecteurs en haar ruiter
Eric van der Vleuten!

Eric van der Vleuten met VDL Groep Utascha SFN

Henk Nooren trekt zich
terug als selecteur
Gezien zijn vele activiteiten heeft Henk
Nooren, in overleg met de voorzitter
van de Raad van Commissarissen
Henk Rottinghuis, besloten zich
terug te trekken als selecteur van het
Springpaarden Fonds Nederland.

De Raad van Commissarissen en de
directie van het SFN respecteren deze
beslissing en danken Henk Nooren voor
zijn grote inzet en betrokkenheid die hij
sinds de oprichting van het SFN heeft
tentoongespreid. In overleg met de RvC,
de overige vijf selecteurs en de directie
van het SFN is besloten om voorlopig
de plaats die door het vertrek van Henk
Nooren is ontstaan niet in te vullen.

