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Op dit moment telt de SFN stal negen 
paarden. De twee onlangs aangeschafte 
paarden Aquila SFN, die door Nathalie 
van der Mei bereden gaat worden, en 
Beegien SFN, die bij Willem Greve is 
ondergebracht, stellen wij u op pagina 
2 en 3 uitvoerig voor.

In de media heeft het SFN in het brandpunt 
van de belangstelling gestaan door Utascha 
over te brengen naar de stal van Jeroen 
Dubbeldam. Het zij zo. Uit de brief van 
de voorzitter van de RvC Henk Rottinghuis 

(verderop in deze nieuwsbrief een verwijzing 
waar u deze brief kunt vinden) blijkt duidelijk 
dat selecteurs en directie zeer weloverwogen 
te werk zijn gegaan, daarbij de volledige 
steun genietend van de RvC.

Ook mogen we zeker niet de voortreffelijke 
prestatie vergeten van Ruben Romp met 
Kadans Webster SFN. Zij werden Nederlands 
Kampioen bij de Young Riders in Mierlo. 
Tevens is de uitstekende prestatie van Jeroen 
Dubbeldam met onze aankoop BMC Zenith 
SFN, die als vierde eindigde in de KNHS/
KWPN kampioenschappen voor zevenjarigen, 
memorabel. 

SFN-KALENDER

SPONSOREN

VRIENDEN VAN SFN

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van 

Van Lanschot Bankiers, de oudste onafhankelijke 

bank van Nederland met een geschiedenis die 

terug gaat tot 1737. De bank richt zich op een 

tweetal doelgroepen: de vermogende particulier 

en het middelgrote (familie)bedrijf. 

Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige 

dienstverlening, waarin integrale advisering, 

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.

U als Certificaathouder van Springpaarden 

Fonds Nederland maakt het mogelijk om 

talentvolle jonge springpaarden te behouden 

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 

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 foto kopieën, opnamen of enig 

andere manier. 

© foto’s en teksten: Jacob Melissen 

Springpaarden Fonds Nederland is in 2012 aanwezig bij de volgende evenementen:

Informatie over de SFN paarden in het bijzonder en SFN in het algemeen vindt u op de website van het fonds: www.springpaardenfonds.nl 
 

Balans 2011

vrijdag 20 april 2012
Indoor Brabant (19 t/m 22 april)
 

vrijdag 22 juni 2012
CHIO Rotterdam (20 t/m 24 juni)  

De stemming in Madrid

Hoop en vrees, vreugde en verdriet, zekerheid 
en angst. Begrippen die volledig tegengesteld 
aan elkaar zijn, maar in de sport, net als in het 
echte leven, o zo dicht bij elkaar blijken te liggen. 
Zo ook in Madrid, waar het EK voor springruiters 
werd verreden. De eerste doelstelling van de 
Nederlandse ruiters was de Olympische nominatie 
af te dwingen. Dat lukte en daarover mocht het 
Nederlandse kamp zich verheugen. De wijze 
waarop het team in de landenwedstrijd goud 
uit handen gaf en uiteindelijk vierde werd, was 
teleurstellend. Net zoals het jammer was dat Gerco 
Schröder niet in staat bleek om de fantastische 
uitgangspositie die hij na de eerste manche van 
de individuele titelstrijd had opgebouwd vast te 
houden en van virtueel individueel goud terugviel 
naar de vierde plek. 

Ook de zware val van VDL Groep Utascha SFN op 
zondagmiddag op de eerste hindernis drukte de 
stemming. De som der delen van dit EK bestond 
voor het Oranje kwartet uit Euforie, Teleurstelling 
en Schrik en de uitkomst daarvan was uiteindelijk 
Ontgoocheling. Na de val van Utascha werd de 
merrie ogenblikkelijk grondig onderzocht door 
teamveterinair Arie Hoogendoorn. Hij behandelde 
de merrie adequaat, waardoor de thuisreis 
diezelfde avond aanvaard kon worden. Thuis 
op stal in Mierlo leek Utascha geen nadelige 
gevolgen van de val te hebben opgelopen. Toch 
werd de merrie uit voorzorg in de uiterst goed 
geoutilleerde dierenkliniek in Someren uitvoerig 
gescand. Ook uit dit gedegen onderzoek bleek dat 
de merrie geen nadelige gevolgen aan de val heeft 
overgehouden. 

Tijdens de vergadering van de Raad van 
Commissarissen en de directie van het 
SFN heeft de RvC afscheid genomen van 
Erik de Boer, die namens Van Lanschot 
Bankiers zitting had in de directie van 
het SFN. 

In zijn dankwoord memoreerde Henk 
Rottinghuis de grote inzet van Erik de Boer 
vanaf het allereerste moment, toen het SFN 
nog in een embryonaal stadium verkeerde. 
“Het is aan de inzet van Erik te danken dat het 
SFN binnen Van Lanschot Bankiers een plek 
heeft veroverd. Daarnaast is zijn kennis van de 
mores van het bankwezen een grote steun 
geweest voor de overige leden van de directie. 
In de loop der jaren nam zijn enthousiasme 
voor de paardensport alleen maar toe en 
volgde hij net zo gespannen als de echte 
insiders de verrichtingen van de SFN paarden. 

Opvallend was dan ook dat hij het altijd over 
‘mijn paarden’ had als hij de paarden uit de 
SFN stal bedoelde”, aldus Rottinghuis. 

In zijn afscheidswoord aan de RvC memoreerde 
Erik de Boer de enorm goede sfeer binnen de 
directie en de grote gedrevenheid van de 
gehele directie om het SFN tot een succes te 
maken. “De beginperiode was een zeer 
enerverende tijd. Ik vond het pionieren en als ik 
terugkijk op deze periode, dan vind ik dat we 
met elkaar iets moois hebben neergezet. 
Tweemaal heeft een paard van het SFN 
meegedaan aan een internationaal FEI 
kampioenschap. Dat was meer, veel meer, dan 
waar we op hebben gerekend toen we van 
start gingen. Ik ben dankbaar dat ik daaraan 
een kleine bijdrage heb mogen leveren en 
hoop nog lange tijd getuige te zijn van 
toppresterende SFN paarden”, aldus De Boer.

Afscheid Erik de Boer
Kerstwens
De Raad van Commissarissen, de 
selecteurs en de directie van het SFN 
wensen u en allen die u dierbaar zijn 
een heel fijne kerst en een in alle 
opzichten zeer voorspoedig 2012. 
Dankzij onze paarden zien we de 
toekomst sportief gezien zonnig 
tegemoet en hopen in de aanloop 
naar en ook tijdens de Olympische 
Spelen in Londen de doelstelling van 
het SFN volledig waar te maken. 

Utascha SFN met Eric van der Vleuten

BMC Zenith SFN met Jeroen Dubbeldam



Het op 5 april 2005 geboren hengst-
veulen Aproximus SOW is een nieuwe 
aanwinst van het Springpaarden Fonds 
Nederland. De vos werd gefokt door 
Stoeterij Oud Wierden BV te Wierden en 
was in eigendom van onze selecteur 
Egbert Schep. De letters SOW zijn dan 
ook de afkorting van de stal van de 
fokker. 

Vader van de nu zesjarige ruin is de hengst 
Ovidius en moeder is de Lauriston-dochter 
Maxime O. In het verslag van het KWPN over het 
verrichtingsonderzoek staat te lezen: “Ovidius 
springt graag, heeft een zeer goede instelling 
en laat zich goed bewerken. Hij springt vlug, 
met veel afdruk en goed terug. Ovidius bukt 
goed en heeft een goede spronginzet. Het 
voorbeen wordt goed gevouwen, maar is af 
en toe ongelijk. Ovidius toont ruim voldoende 
bascule. Hij toont veel tot zeer veel vermogen 
en is voorzichtig. Ovidius heeft zeer veel 
aanleg als springpaard en geeft zijn ruiter 
een zeer goed gevoel”. De hengst Lauriston 
kwam als zevenjarige naar Nederland en 
het KWPN schreef over deze hengst in 1993  
in de toelichting naar aanleiding van een 
advieskeuring het volgende: “Lauriston is een 
7-jarige zoon van de hengst Latus van Landgraf 

I, één van de grootste springpaardenverervers 
van dit moment. Ook in de moederlijn 
komen we grote springpaardenverervers 
tegen. Achtereenvolgens zijn dat Granit en 
Agram. Latus treedt inmiddels opmerkelijk in 
de voetsporen van zijn vader. Op de Duitse 
springindex neemt hij met 154 punten een 
tweede plaats in. Drie jaar geleden was reeds 
een advieskeuring uitgebracht, die toen 
negatief uitviel. Op dat moment achtte de 
commissie geen termen aanwezig de hengst 
aan te wijzen. Nadien is de hengst uitgebracht 
in de sport. In het Bundeschampionat voor 
6-jarige springpaarden behaalde Lauriston een 
9.7 voor springmanieren. Daarbij viel zijn grote 
souplesse op. In december 1992 is de hengst 
in Duitsland beoordeeld. De hengst bleek zich 
ten opzichte van de jaren daarvoor goed te 
hebben ontwikkeld”. 

Alhoewel het ongeluk schijnt te brengen, net 
als bij een schip, om de eenmaal gegeven 
naam van een paard te wijzigen, heeft de 
directie gemeend toch een wijziging van die 
naam door te moeten voeren. Mede gelet op 
het gegeven dat het achtervoegsel SOW SFN 
en een mogelijk voorvoegsel van een eventuele 
sponsor niet fraai staat. Wij hebben voor de 
naam Aquila gekozen. De motivatie voor deze 

naam is als volgt. De Romeinse dichter Ovidius 
heeft zijn naam geleend aan de vader van 
onze nieuwe aankoop. Om die relatie in ere 
te houden, hebben we gekozen voor Aquila, 
want deze Italiaanse stad is de hoofdstad van 
de Abruzzen, de landstreek waarin Ovidius 
op 20 maart 43 voor Christus werd geboren. 
Aquila betekent in het Italiaans ook adelaar en 
we hopen dan ook dat deze naam passend is 
bij onze nieuwe aankoop.

De nieuwste aankoop van het SFN 
heeft van zijn fokker de naam Beegien 
meegekregen. De donkerbruine ruin 
Beegien werd geboren op 13 april 
2006 en zijn fokker is Ed Santing uit 
Wapenveld, die vanaf het eerste moment 
als certificaathouder enthousiast bij het 
SFN is betrokken. 

Vader van Beegien is de hengst Contendro II, 
die in 2003 op de hengstenkeuring in Holstein 
werd goedgekeurd als zoon van de inmiddels 
al legendarische Contender. Contender is de 
vader van tal van internationale springpaarden, 
zoals Carlo van Nick Skelton, Checkmate van 
Meredith Michaels en de onlangs overleden 
goedgekeurde hengst Cantos HBC. Op de 
WBFSH ranking van 2011 neemt Contender 
de 15de plaats in. 

Moeder van Beegien is de merrie Van Ed, die 
de eveneens legendarische Quick Star als vader 
heeft. Op diezelfde WBFSH ranking hoeft 
de hengst Quick Star slechts twee hengsten 

boven zich te dulden, Darco en Baloubet du 
Rouet. Beegien nam als vijfjarige deel aan de 
KWPN Paardendagen en werd daar door Juulia 
Jylas gereden. Zij plaatsten zich met gemak 
voor de wereldkampioenschappen voor jonge 
springpaarden die in Lanaken werden verreden. 
Daar behaalden zij de finale. Eerder dit jaar was 
Beegien SFN de selecteurs al opgevallen tijdens 
het internationale twee sterren concours De 
Wolden, waar hij als tweede eindigde in een 
wedstrijd voor vijfjarigen.

Tussen Ermelo en Zangersheide werd Beegien 
door de selecteurs van het SFN getest en dat 
leidde tot de afspraak dat Ed Santing medio 
oktober Beegien voor een periode van twee 
tot drie weken zou stallen bij Johan Heins, 
waar dit paard dan nauwkeurig getest zou 
kunnen worden. Deze drieweekse periode 
werd onlangs afgesloten en daarna hebben 
de selecteurs aan de directie geadviseerd om 
Beegien aan te kopen voor het SFN. “We 
hebben het paard drie weken kunnen testen. 
Beegien is in mijn ogen een zeer getalenteerd

springpaard”, aldus Johan Heins. In goed 
overleg tussen de directie en de selecteurs is 
afgesproken om Beegien SFN ter beschikking 
te stellen van voormalig Rabo Talent van het 
Jaar Willem Greve te Markelo. 

NIEUWS NIEUWS

Rapide Viando 
SFN naar Willie 
van der Ham
Het is geruime tijd stil geweest rond 
Rapide Viando SFN. Het paard werd 
aan een blessure behandeld door 
Frans van Toor en Hans van Schie 
van dierenkliniek de Raaphorst in 
Wassenaar.

Ook de revalidatie, die werd gemonitord 
door De Raaphorst  kostte de nodige tijd. 
Onlangs is  Viando (Heartbreaker x Concorde) 
van zijn revalidatieadres opgehaald. De 
stalamazone van onze selecteur Willie van 
der Ham, de getalenteerde Chantal Regter, 
zal dit paard de komende maanden in alle 
rust trainen, om hem te zijner tijd weer uit 
te kunnen brengen in de sport.

Aquila is nieuwe aankoop van het SFN Nieuwste aankoop heet Beegien SFN

Op de vrijdag van het CHIO Rotterdam 
werd door de fokkers van VDL Groep 
Utascha SFN, de familie Bruers uit het 
Brabantse Alphen, het dit jaar geboren 
volle zusje van Utascha, genaamd 
Gutascha, gepresenteerd. 

De directie van het SFN had met de familie 
afgesproken dat de certificaathouders van 
het fonds de eerste koop op dit veulen 
hadden. In een boeiende verhandeling 
vertelde Johan Knaap, directeur van het 
KWPN, waar zijn organisatie voor staat. 
Daarna besprak Henk Dirksen, als inspecteur 
verbonden aan het KWPN en gespecialiseerd 
in de fokkerij van springpaarden, het veulen 
en haar foktechnische achtergronden. 
De moederlijn van Utascha en Gutascha voert 
via Natascha terug op de merries Falve, Walve 
en Malve. Op het EK in Madrid bleken nog 
twee springpaarden te lopen die op deze 
Malve teruggaan, en wel Triple X III van Ben 

Maher en de voor Portugal startende Coltaire 
Z. Daarnaast is begin oktober de driejarige 
hengst Dirocco, v. Zirocco Blue,  aangeleverd 
voor het verrichtingsonderzoek van het 
KWPN in Stegeren. Ook deze hengst gaat in 
de moederlijn  terug op de merrie Walve en 
haar moeder Malve. Johan Heins en 
Christiaan Hendriksen verwierven het 
gezamenlijke eigendom van Gutascha. Wij 

hopen dat de merrie volledig aan haar 
verwachtingen gaat beantwoorden, waar-
door zij over vijf jaar door het SFN kan 
worden aangekocht. Op 31 september jl. 
werd Gutascha door vader en zoon Bruers in 
prima conditie afgeleverd in het Drentse 
Veeningen, waar zij in stal Eurohill zal worden 
opgefokt.

Gutascha naar Heins en Hendriksen

Brief Henk Rottinghuis 

De overgang van Utascha naar Jeroen 
Dubbeldam heeft bij velen geleid tot 
verhitte gemoederen. Henk Rottinghuis, 
voorzitter van de Raad van Commis-
sarissen, heeft u als certificaathouder 
een brief geschreven. Graag verwijzen 
wij naar de website van het SFN. Daar 
treft u onder de volgende link de brief 
van de heer Rottinghuis aan: http://
www.springpaardenfonds.nl/content.
asp?kid=10000067&bid=10010174

Beegien SFN met Willem Greve

Aquila SFN met Nathalie van der Mei


