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SFN-KALENDER
Springpaarden Fonds Nederland is in 2013 aanwezig bij de volgende evenementen:
15 maart - Indoor Brabant
21 juni - CHIO Rotterdam
19 juli tot en met 22 juli - Reis aan het vijf sterren CSI van San Patrignano (op eigen kosten)

Nieuwsbrief 
Chuck Blue is de nieuwe aanwinst van 
het SFN
Op Valentijnsdag werd door het SFN de 
op 9 mei 2007 geboren Chuck Blue 
gekocht van de gebroeders Van Horen 
uit het Limburgse Beringe, die deze ruin 
zelf hebben gefokt. Chuck Blue is een 
zoon van Mr. Blue uit de ster merrie 
Reviola, die de Grannus-zoon Garmisch 
als vader heeft. Chuck Blue SFN is mede 
dankzij de prestatierijke moederlijn 
zeer interessant gefokt. 

Mr. Blue, in de ranking van de WBFSH 2012 
op de 19de plek, boekte vele internationale 
successen onder Bert Romp en werd na 
verkoop naar de USA succesvol uitgebracht 
door Elise Haas, die met hem onder andere in 
1999 de Grote Prijs van Jumping Amsterdam 
wist te winnen. De vader van Mr. Blue is de 
hengst Couperus, die door de Nederlandse 
staat werd geschonken aan de president van 
Indonesië. Vader van Couperus was de Lucky 
Boy xx-zoon Naturel. In de moederlijn van 
Mr. Blue vinden we de in fokkerijkringen - 
dankzij de prestatievererving - legendarische 
Carla-stam. 

In de moederlijn van Chuck Blue SFN lijken 
de prestatiegenen al vanaf het begin van 
de jaren zestig verankerd. Moeder Reviola 
heeft Garmisch als vader. Deze zoon van 
de beroemde Grannus heeft een moeder 
met minstens zo’n legendarische vader en 
wel Jasper, die als Little One onder Hugo 
Simon indrukwekkende prestaties heeft 
laten zien. De moederlijn voert ons terug op 
Nimmerdor, op Almé en op Xebec xx. 

De selecteurs vinden de ongeveer 1.67 m. 
metende bruine ruin een paard met snelle 
refl exen en veel vermogen. In zijn type oogt 
de zesjarige wellicht iets gewoon, maar als 
de hindernissen op hoogte zijn gebracht 
toont Chuck Blue SFN over veel elasticiteit 
te beschikken. Op advies van de selecteurs 
wordt de nieuwe aanwinst ondergebracht 
bij Ruben Romp. In het verleden zijn met 
Ruben, die Kadans Webster SFN naar de 
Nederlandse titel stuurde bij de Young 
Riders, zeer goede ervaringen opgedaan, die 
vroegen om een continuering.

SFN nodigt u 
uit voor Indoor 
Brabant 
Geheel volgens de traditie organiseert 
het SFN op vrijdag 15 maart tijdens 
Indoor Brabant weer een bijeenkomt 
waarvoor alle direct bij het SFN betrokken 
worden uitgenodigd. U heeft als het 
goed is inmiddels een uitnodiging voor 
deze bijeenkomst ontvangen. Graag 
wijzen we u nu ook al op onze even 
traditionele bijeenkomst tijdens het CHIO 
van Rotterdam. Deze bijeenkomst staat 
gepland voor vrijdag 21 juni, wanneer de 
landenwedstrijd op het programma staat, 
die dit seizoen onder de titel Furusiyya FEI 
Nations Cup wordt verreden.
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Sinds februari kunt u het SFN ook volgen op 
onze Facebook pagina “SFN Springpaarden 
Fonds Nederland”. Wij trachten u hier snel 
op de hoogte te houden van alle nieuwtjes 

rondom het SFN, haar paarden en haar 
ruiters. Neemt u eens een kijkje en Like onze 
pagina!

Springpaarden Fonds 
Nederland op Facebook

Informatie over de SFN paarden in het bijzonder en SFN in het algemeen vindt u op de website van het fonds: www.springpaardenfonds.nl 
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Na uiterst succesvol verlopen reizen 
naar Hong Kong, Dublin en het 
afgelopen jaar Londen kwamen er 
diverse verzoeken bij de directie van 
het SFN binnen om ook in 2013 een reis 
naar een hippisch top evenement te 
organiseren (op eigen kosten). 

Het oog viel deze maal op het internationale 
vijf sterren concours in het Italiaanse San 
Patrignano, wat gelegen is op ca. 15 
kilometer van Rimini. In 2005 vormde San 
Patrignano het decor voor de Europese 
Kampioenschappen, waar het Nederlandse 
team brons veroverde en Jeroen Dubbeldam 
met Nassau ook individueel zilver wist te 
winnen. 

Het bijzondere van San Patrignano is dat 
dit concours plaatsvindt in één van de 
grootste afkick centra voor drugsverslaafden 
in Europa. Het werd in 1978 gesticht door 
Vincenzo Muccioli. Uitgangspunt was en is 
dat de zorg voor de verslaafden gratis moet 
zijn. Er verblijven permanent ongeveer 1.500 

verslaafden en er zijn ruim 350 mensen 
werkzaam. Op het domein San Patrignano 
zijn een wijngaard, een timmerwerkplaats, 
een smederij, een melkfabriek, een stoeterij 
en vele andere ambachtelijke bedrijfjes te 
vinden. In deze bedrijfjes worden verslaafden 
geschoold in een ambacht en verlaten ze na 
een zekere periode schoon en als vakman San 
Patrignano. Dit vijf sterren CSIO is door zijn 
locatie uniek en bijna alle werkzaamheden 
worden door bewoners van San Patrignano 
verricht. 

Door mee te gaan naar dit evenement dat 
voor het eerst in 1997 werd georganiseerd 
beleeft u absolute topsport en maakt u kennis 
met de zeer gemotiveerde bevolking van San 
Patrignano, waardoor deze is uitgegroeid tot 
één van de topconcoursen van Europa. 

Onze selecteur Emile Hendrix is al vele jaren 
als directeur-sportif verbonden aan dit 
evenement. “Het was voor mij toen ik voor 
het eerst door de poorten van San Patrignano 
ging unieke ervaring. Ik zag gedreven mensen 

werken met een missie. Ik zag mensen zonder 
toekomst en zelfrespect langzaam maar 
zeker hun leven weer in eigen hand nemen 
en met vertrouwen en hoop kijken naar 
een nieuwe toekomst. Ik zag ook direct de 
parallellen tussen het leven in San Patrignano 
en mijn leven. Ik werk met paarden en dat 
houdt in één stapje voorwaarts en soms 
twee stapjes terug, maar wel consequent 
doorwerken en altijd het doel voor ogen 
houdend. We hebben in ruim 15 jaar met 
zeer gedreven mensen van dit concours een 
internationaal top concours gemaakt, waar 
de gehele Europese top graag aanwezig is. 
Ik wil jullie graag laten kennismaken met een 
unieke leefgemeenschap en met absolute 
topsport in de grandeur van Bella Italia”, 
aldus Hendrix. 

NIEUWS

Met het SFN naar San Patrignano



Programma

Vrijdag 19 juli  Ochtend Aankomst Rimini 
   U reist naar Rimini op eigen gelegenheid. Vanzelfsprekend kan Signature ook voor u uw vlucht en 

lokaal vervoer regelen
 13:30 uur Ontvangst met lunch op het terras van Restaurant La Dolce Vita in Grand Hotel Rimini 
 15:00 uur Inchecken en opfrissen 
 16:00 uur Vertrek naar Vincenzo Muccioli Challenge CSI 5*
 17:00 uur - 22:00 uur  Wedstrijden en diner 

Zaterdag 20 juli  09:00 uur  Ontbijt 
 10:00 uur  Vrije tijd
 13:00 uur Lunch op het strand (voor diegene die interesse hebben) 
 16:00 uur  Vertrek naar San Patrignano 
   Hier krijgen we een rondleiding over het landgoed en eindigen we in de unieke wijnkelders met een 

wijnproeverij
 20:00 uur  Diner op een bijzondere locatie

Zondag 21 juli 09:00 uur Ontbijt
 10:00 uur Excursie naar San Marino met lunch
 16:00 uur Vertrek naar Vincenzo Muccioli Challenge CSI 5*
 17:00 uur – 22:30 uur Wedstrijd (grote fi nale dag) en diner

Maandag 22 juli  Ochtend Ontbijt en terugreis

Inschrijven
U kunt meer informatie verkrijgen of uzelf inschrijven via hanneke@signature.nu / 06-51584780 of patricia@signature.nu / 06-51357497
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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 Certifi caathouder van Springpaarden 

Fonds Nederland maakt het mogelijk om 

talentvolle jonge springpaarden te behouden 

voor de Nederlandse Springequipe. Samen met 

andere Certifi caathouders 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 

Hans Horn trekt zich terug als selecteur 
van Springpaarden Fonds Nederland

Begin januari heeft Hans Horn de 
directie van het Springpaarden Fonds 
Nederland laten weten om een punt te 
willen zetten achter zijn betrokkenheid 
met het SFN. De veel in Italië verblijvende 
Horn is gevraagd door de Italiaanse 
Hippische Sportbond (FISE) om met 
ingang van 1 januari 2013 de taak van 
bondscoach van de springruiters op 
zich te nemen. Tevens werd Horn 
benaderd door zijn oud-werkgever, de 
Olympische ruiter Vittorio Orlandi, om 
mee te werken om in Italië een met het 
SFN te vergelijken springpaarden fonds 
te realiseren. 

“Ik wil ten koste van alles voorkomen in een 
confl ict of interest te raken. Dat zou in de 
toekomst mogelijk kunnen zijn en daarom 
heb ik besloten om een punt te zetten achter 
mijn activiteiten voor het SFN. In goede 
harmonie en in gezonde discussies met 
de collega selecteurs, directie en Raad van 
Commissarissen van het SFN heb ik mede 
vorm mogen geven aan een uniek experiment 
in de hippische wereld”, aldus Hans Horn. 

De Raad van Commissarissen en directie van 
het SFN vinden de stap van de heer Hans 
Horn geheel in lijn met de integere houding 
die hij sinds de oprichting van het SFN steeds 
heeft ingenomen. “Wij zijn Hans Horn veel 
dank verschuldigd voor zijn tijd en expertise 

die hij de afgelopen jaren in het SFN heeft 
gestoken. Wij wensen Hans heel veel succes 
in zijn nieuwe functie als bondscoach van 
de Italiaanse springruiters”, aldus Gerrit-Jan 
Swinkels, voorzitter van de directie van het 
SFN en Henk Rottinghuis, voorzitter van de 
RvC.

Na overleg tussen de RvC en directie is 
besloten de selecteurs te verzoeken met 
een voordracht te komen om de vacante 
positie in te vullen. Deze voordracht is 
ondertussen ontvangen en de besprekingen 
bevinden zich momenteel in een afrondende 
fase. Zodra overeenstemming is bereikt 
zal dit worden gecommuniceerd via de 
website van het springpaarden fonds www.
springpaardenfonds.nl en via de Facebook 
pagina van het SFN. 

Aquila SFN met Nathalie van der Mei

Zenith SFN Beegien SFN Utascha SFN

Viando SFN Bengel SFN Varanka SFN
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