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Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van
Van Lanschot Bankiers, de oudste onafhankelijke
bank van Nederland met een geschiedenis die

Bericht van Stichting
Administratiekantoor
Springpaarden Fonds Nederland

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,
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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
perfecte paardenverzekering samen te stellen.

VRIENDEN VAN SFN
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.

De jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
van SFN B.V. werd dit jaar gehouden op 25
mei 2011 te ‘s-Hertogenbosch. De vergadering
werd voorgezeten door de voorzitter van de
Raad van Commissarissen, de heer H.T.E.M.
Rottinghuis. Verder waren namens de directie
aanwezig de heren Gerrit Jan Swinkels en Erik
de Boer en de voltallige directie van Stichting
Administratiekantoor
Springpaarden
Fonds
Nederland, dat alle uitstaande aandelen van SFN
B.V. houdt en dat daartegenover de certificaten
SFN heeft uitgegeven.
De belangrijkste onderwerpen die op de agenda
stonden, waren het verslag over het boekjaar
2010 en de uiteenzetting van de directie over
strategie en verwachtingen van SFN B.V.
In het verslag geeft de directie een beeld van
de ontwikkelingen die de paarden van het SFN
doormaken. Vanzelfsprekend komen de goede
resultaten van VDL Groep Utascha SFN aan de
orde, maar ook het feit dat er van twee paarden
afscheid werd genomen omdat zij niet aan de
verwachtingen voldeden en dat er in 2010 een
veelbelovend paard is aangekocht. Hiermee gaf
de directie invulling aan het streven van het SFN
de prestaties van de paarden kritisch te volgen,
de stal vers te houden en voortdurend te streven
naar verbetering. De jaarrekening 2010 van SFN

B.V., die door Ernst & Young Accountants LLP
is voorzien van een goedkeurende verklaring,
gaf - zoals te verwachten is bij de gehanteerde
grondslagen voor de financiële verslaglegging een verlies te zien. Dit verlies is ten laste van de
reserves van het SFN gebracht. Nadat een enkele
toelichting was verkregen werd het jaarverslag
door de aandeelhouder goedgekeurd en werd de
Raad van Commissarissen en de directie decharge
verleend onder dankzegging voor de betoonde
inspanningen. Het doet genoegen te kunnen
constateren dat het SFN nu een toonaangevende
naam in de wereld van het Nederlandse
springpaard is geworden.
Vervolgens besprak de directie de strategie en de
verwachtingen voor 2011. Het streven van het
SFN blijft gericht een tiental paarden in bezit te
hebben, maar verwezenlijking van dit streven is en
blijft een lastige zaak omdat het SFN als stelregel
hanteert dat aangekochte paarden de potentie
moeten hebben tot de toppers in de springsport
te gaan behoren.
Tot slot besprak de directie de uitdrukkelijke
doelstelling van het SFN goed contact te houden
met de certificaathouders en zorg te dragen
voor een goede informatievoorziening. Hierna
sloot de heer Rottinghuis de vergadering onder
dankzegging voor een ieders aanwezigheid.

CHIO Rotterdam en het SFN

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.

© foto’s en teksten: Jacob Melissen

In verband met het EK dressuur, dat
plaatsvindt van 17 t/m 21 augustus, wordt
het CHIO dit jaar van 24 t/m 28 augustus
georganiseerd. De tweede helft van
augustus is het Kralingse bos (Rotterdam)
in de ban van de paardensport. De
landenwedstrijd is op vrijdag 26
augustus. Ook dit jaar bent u deze dag van
harte welkom om gast te zijn van het SFN.

De uitnodigingen voor het bijwonen van
het CHIO zijn inmiddels verzonden.
Het dagprogramma op 26 augustus begint
volgens het voorlopige schema al om 09.00 uur.
De 1e manche van de landenwedstrijd vangt
- later dan voorgaande jaren - om 17.15 uur
aan. Alle informatie over het CHIO vindt u op
www.chio.nl.

Eric van der Vleuten met VDL Groep Utascha SFN

Bondscoach Rob Ehrens heeft in de
eerste drie wedstrijden die meetellen
voor de FEI Nations Cup Top League
Eric van der Vleuten met VDL Groep
Utascha SFN als vaste waarde
ingezet. Met resultaat, want na
drie wedstrijden in deze competitie
gaat Nederland voor het eerst in de
geschiedenis van deze reeks aan de
leiding in het klassement.
VDL Groep Utascha SFN noteerde in La
Baule 8 en 0 strafpunten, in Rome hetzelfde
aantal en in Sankt Gallen realiseerde de
combinatie een dubbel foutloos parcours.
In alle drie de wedstrijden en in alle zes
rondes leverden Van der Vleuten en
VDL Groep Utascha SFN een belangrijke
bijdrage aan de uiteindelijke teamprestatie.
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Romp helpt Young Riders aan zege
De Nederlandse equipe heeft tijdens
het Youngster Festival in Hagen de
landenwedstrijd gewonnen. Met een
sterke prestatie hielp slotruiter Ruben
Romp Nederland aan de overwinning.
In het in het Teutoburgerwald gelegen Hagen
staat in juni altijd het Youngster Festival op de
wedstrijdkalender, met een landenwedstrijd voor
de Young Riders. Bondscoach Sven Harmsen had
een beroep gedaan op Wouter Vos met Chelsea,
die in beide omlopen foutloos wist te blijven.
Dominique Roelofsen noteerde met S.Umonia
een foutloze eerste manche en kreeg in de
tweede ronde een springfout. Jody van Gerwen
tekende in de eerste manche met Waldemar
voor het weg te strepen resultaat door twee
balken af te tikken. In de tweede ronde

revancheerde zij zich door foutloos te blijven.

Sterke indruk
Ruben Romp, die met Kadans Webster SFN
als laatste ruiter de baan in moest, kon in de
eerste ronde er voor zorgen dat Nederland
samen met de Britten aan de leiding zou
komen. Dan moesten zij wel foutloos blijven
en dat deden ze. In de tweede manche had
Nederland de overwinning al in handen
voordat Ruben moest starten, want Nederland
stond op maximaal vier strafpunten, terwijl de
Britten al op acht stonden. Ruben noteerde
een foutje op de tweede hindernis, maar
maakte ook nu weer een sterke indruk. Die
goede vorm werd op de eerste wedstrijddag
al duidelijk, want toen wonnen zij in een veld
met 53 deelnemers de openingsrubriek.

Springpaarden Fonds Nederland is in 2011 aanwezig bij de volgende evenementen:
25 maart 2011
25 april 2011
26 augustus 2011
Indoor Brabant
CH Mierlo
CHIO Rotterdam
De wedstrijdkalender en -uitslagen van de SFN-paarden vindt u op de website van het fonds: www.springpaardenfonds.nl
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Kadans Webster brengt SFN-stal eerste Nederlandse titel

BMC Zenith SFN nieuwste aankoop
Springpaarden Fonds Nederland

Kadans Webster SFN en Ruben Romp
hebben voor een primeur gezorgd. Zij
hebben de SFN-stal de eerste nationale titel
bezorgd. Dat gebeurde eind april tijdens
de Nederlandse Kampioenschappen voor
Young Riders in Mierlo.

De op 10 mei 2004 als hengstveulen
geboren Zenith is de nieuwste aankoop
van het SFN. BMC Zenith SFN is een zoon
van het internationale springpaard Rash
R, uit de keur merrie Sascha, die de Frans
gefokte Fuego du Prelet als vader heeft.
Vader van deze hengst is de Almé-zoon
Jalisco B en in de moederlijn van Fuego
vinden we het nog altijd zeer geprezen
bloed van Uriël.

Ruben Romp op
Kadans Webster SFN

Een ijkpunt in de carrière van een combinatie
is een kampioenschap. Voor onze paarden
die nog niet de leeftijd van acht jaar hebben
bereikt,
zijn
dat
de
KNHS/KWPN
kampioenschappen in Ermelo op de KWPN
Paardendagen. Zijn de paarden ouder, dan
vormen de Nederlandse Kampioenschappen
dat ijkpunt, want daar wordt op sportieve
gronden vastgesteld of een paard de ambities
van het SFN waarmaakt. Overigens is dat geen
wet van Meden en Perzen, want het vertrouwen
dat selecteurs en directie hebben in Eric van
der Vleuten en VDL Groep Utascha SFN is na
het terugtrekken in het eerste onderdeel van
het NK voor senioren ongeschonden.

Jeroen Dubbeldam
Het in de springsport uitermate gewaardeerde
bloed van Almé vinden we ook in de moederlijn
van Rash R terug. De moeder van Rash R, de
merrie Zarah, heeft Rebel Z als vader en zijn
moeder is de merrie Argentina Z, die weer
Almé als vader heeft. Deze Argentina Z is een
dochter van de als stammoeder van Stoeterij
Zangersheide te beschouwen Heureka Z.

Springgenen

Foutloos
Ruben Romp begon de Nederlandse
Kampioenschappen voor Young Riders (16
t/m 21 jaar) op goede wijze. De winnende
combinatie was Hendrik-Jan Schuttert met
de schimmelmerrie Cerona Z (v. Celano) en
hij legde het fraaie parcours foutloos af in de
snelle tijd van 68,69 sec. Ruben noteerde met
de twee jaar jongere Kadans Webster SFN een
foutloos parcours in de tijd van 70.91 sec.,
waardoor zijn achterstand op Schuttert in
punten 0.98 bedroeg. Daarmee nam Ruben
de voorlopige achtste positie in het klassement
in.

Springvermogen
In de tweede wedstrijd, die ook op tijd werd
verreden, werd het springvermogen meer
getest en worden opgelopen strafpunten bij
het totaal van de eerste wedstrijd opgeteld.
Sjaak Sleiderink wist de 12-jarige merrie
BMC Laksha de Breve foutloos rond te rijden
en nam daardoor de leiding over in het
tussenklassement (0.11 p.), voor de ook dit
jaar weer zeer sterk rijdende Stephanie van
den Brink, die haar beide paarden Verdi en
Wapper foutloos rondstuurde en daarmee de
tweede (0.40 p.) en derde plaats (0.47 p.) in

deze merrie, afstammend van Kojak, springt
inmiddels in de klasse ZZ. Zenith werd door zijn
toenmalige eigenaar G. Meulink te Lemelerveld
voorgesteld op de KWPN hengstenkeuring. De
hengst drong door tot de tweede bezichtiging.
Dit jaar werd Zenith, die ondertussen voor
50% in eigendom was van onze selecteur Willy
van der Ham, succesvol uitgebracht in de sport
door de Britse ruiter David McPherson.

de tussenstand innam. Dankzij het foutloze
rijden van Ruben bleef deze combinatie in
de wachtkamer met een vierde plek in het
tussenklassement.

Scherpe wending
Op paaszondag stond er een zeer zwaar
springparcours voor de jeugdige combinaties
op het programma en werden er in de eerste
manche vele fouten gemaakt. Van de 33
combinaties bleven er vier foutloos en ook
Ruben liep tegen een fout aan. Het was een
zware oxer, waarvan de eerste balk licht werd
aangetikt en die prompt viel. In de tweede
manche van de finalewedstrijd waren de
hindernissen nog net iets hoger en breder en
stond er een echte test voor een NK. Ruben
wist dat Stephanie van den Brink met Wapper
een springfout had gemaakt, waardoor hij,
als hij foutloos zou rijden, in ieder geval op
het podium kon plaatsnemen. Tijdens het
parcourslopen hadden vader Bert Romp en
de trainer van Ruben, Jos Lansink, hem er op

gewezen dat hij na hindernis één direct een
scherpe wending naar hindernis twee moest
rijden, om op die wijze binnen de tijd te
blijven. Die wending lukte perfect en zij bleven
foutloos, waardoor brons zeker was gesteld.
Hun totaal was daardoor 4.98 p.

Wilhelmus
Daarmee was de druk ook groot voor
Stephanie van den Brink met Wapper en
Anouk Kort met Tjambika. Stephanie liet alle
balken liggen, maar reed niet de scherpe
wending van de eerste naar de tweede en
noteerde een strafpunt voor de tijd. Daarmee
klom Ruben op naar het zilver en Stephanie
eindigde op een totaal van 5.47 p. De laatste
starter, Anouk Kort, noteerde op de allerlaatste
hindernis een springfout en een strafpunt voor
het overschrijden van de tijd, waardoor zij als
derde eindigde met een totaal van 6.94 p.
Voor het eerst klonk voor een paard van het
SFN na het behalen van een Nederlandse titel
het Wilhelmus!

Het was Olympisch Kampioen Jeroen
Dubbeldam die de directie er op attent maakte
dat hij dit paard graag zou willen berijden,
omdat hij Zenith een zeer goed paard vindt.
Dubbeldam zag dit paard in actie tijdens een
internationaal concours in het Duitse Hagen
a.T.w. Na overleg tussen directie en Van der

Ham werd het paard, na in Nederland terug
te zijn gekomen, bij Dubbeldam in Weerselo
ondergebracht. Nadat Jeroen het paard een
week had gereden, kwamen de selecteurs
kijken en werden de onderhandelingen
geopend. Voor de goede orde. Willy van der
Ham had voordat Dubbeldam de opmerking
richting directie maakte zijn mede-selecteurs
reeds op de hoogte gesteld van het feit dat hij
mogelijk een paard bezat dat interessant voor
het SFN zou kunnen zijn!
Op advies van de selecteurs wordt Jeroen
Dubbeldam van de ruiter van het paard BMC
Zenith SFN. De directie van het SFN is uiterst
gelukkig met de aankoop van dit paard en
de bereidheid van Jeroen Dubbeldam om dit
paard aan zijn stal toe te voegen.

BMC Zenith SFN

Kijkend naar de pedigree van BMC Zenith SFN,
dan zitten de springgenen zeven generaties
terug verankerd op het bloed van de in 1966
geboren Hyperion, de legendarische volbloed
Lucky Boy xx, Voltaire, Mytens xx, Ladykiller xx
en Furioso xx. Mede door het grote aandeel
volbloed in de afstamming van Zenith lijkt
dit een paard te zijn dat over voldoende
bloed beschikt om de zwaarste internationale
wedstrijden aan te kunnen.

Eerste veulen
BMC Zenith SFN werd gefokt door de heer H.
Voort te Den Ham en voor Sascha was Zenith
haar eerste veulen. Het tweede veulen uit

Romp ook sterk in Wierden
Voor de Nederlandse jeugd is het Dutch
Youngster Festival, dat begin juni in
Wierden werd verreden, een belangrijke
wedstrijd. Bondscoach Sven Harmsen
had in het Young Riders team dat aan
de start van de landenwedstrijd kwam
ook een beroep gedaan op Ruben Romp
met Kadans Webster SFN.

Daarnaast kwamen voor Nederland aan de
start: Jody van Gerwen (7 en 4 strafpunten)
met Tantalus, die in beide omlopen voor
het weg te strepen resultaat zorgde.
Ank van Dongen met Tomahawk (0 en
4), Charlotte Verhagen met Willemijn
(1 en 4) en Ruben (4 en 0) zorgden er
voor dat Nederland in deze wedstrijd,

samen met Duitsland, met 13 strafpunten
als tweede eindigde, achter de winnende
Belgen.
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Volle zuster VDL Groep Utascha SFN te koop
De directie van het Springpaarden Fonds
Nederland B.V. heeft met de fokkers van
VDL Groep Utascha SFN, de familie Bruers
uit het Brabantse Alphen, een afspraak
gemaakt over het dit jaar in hun stal
geboren merrieveulen Gutascha (Lux x
Indoctro). De familie Bruers heeft besloten
om deze Gutascha, een volle zuster van
ons paradepaardje VDL Groep Utascha
SFN, eerst exclusief te koop aan te bieden
aan de certificaathouders van het SFN.
“Wij vinden dat het SFN voor onze stal en
fokkerij van enorme waarde is. Daarom
vonden wij het idee van de directie dit
veulen eerst aan de certificaathouders van
dit fonds te koop aan te bieden een heel
goed idee. Al was het maar om sport en
fokkerij nauwer met elkaar te verbinden”,
aldus Cees Bruers.
De directie is, voordat besloten werd op het
schitterende aanbod van de familie Bruers
in te gaan, eerst met de in de fokkerij van
springpaarden gespecialiseerde inspecteur van
het KWPN Henk Dirksen bij de familie Bruers op
bezoek geweest om het veulen te bekijken. De
officiële veulenrapportage van Henk Dirksen
treft u aan in het kader. Deze inspectie viel zoals
u kunt lezen positief uit, waarna de directie
van het SFN heeft besloten om het aanbod
van de familie Bruers te aanvaarden. Omdat
de heer Dirksen en de directie van het SFN zich
realiseren dat tussen het moment van eerste
inspectie en de eventuele verkooppresentatie
ruim twee maanden zit, gaat hij twee weken
voor deze presentatie het veulen nogmaals
nauwgezet inspecteren.

Veulenrapport KWPN:
Harderwijk, 20 juni 2011
Ik heb het veulen Gutascha bekeken op de
leeftijd van ruim drie weken. Ik heb een zeer
correct gebouwd veulen gezien dat voor
haar leeftijd zeer goed is ontwikkeld. Het
veulen beschikt over een correct en hard
fundament en toont sterke verbindingen.
Het veulen verraadt bloed en ras en heeft
een hele aansprekende voorhand. In
beweging is de stap ruim voldoende net als
de draf. De galop is best, waarbij het veulen

Gutascha, de volle zuster van VDL Groep Utascha SFN

sterk opwaarts galoppeert met veel balans
en souplesse. Ik heb ook de inmiddels
16-jarige moeder Natascha bekeken,
die op grond van de prestaties van haar
eerste twee nakomelingen al het predicaat
prestatiemerrie
wist
te
verwerven.
Natascha keur, preferent en prestatie is
een zeer goed gemodelleerde merrie met
sterke verbindingen en grote partijen.
In haar hoofd verraadt ze veel bloed te
voeren. Ze beschikt over drie zeer goede
basisgangen, waarbij de galop opvallend
is met een goed achterbeengebruik en veel
balans. Daarnaast was bij de fokker ook
de driejarige merrie Dutascha aanwezig,
die ook een volle zus is van Utascha. Ook
deze merrie heb ik bekeken en ik kom
tot de conclusie dat, als deze merrie zou
worden aangebonden op één van onze
KWPN keuringen, deze merrie goed zou
kunnen scoren. Deze driejarige merrie is
bloedgemaakt, toont veel ras en adel, is
daarnaast zeer correct gebouwd en lijkt
over een lichaam te beschikken dat sport
verraadt. De bewegingen in stap, draf en

galop kunnen zonder meer als zeer goed
worden gekwalificeerd.
Terug naar het veulen. Naar mijn
overtuiging is Gutascha, gezien haar zeer
goede sportgerichte afstamming, een
veulen met heel veel potentie. Kijkend
naar de prestaties van de kinderen van
de moeder is dit veulen zonder meer
een zeer interessant veulen, zeker voor
de KWPN fokkerij en mogelijk voor de
sport. De inspectie van veulen, moeder
en volle zus heeft plaatsgevonden in de
weides waar de paarden liepen. Tussen het
moment van inspectie en de uiteindelijke
verkoop zit ruim twee maanden. Omdat
we met levende have te maken, hebben
ga ik twee weken voor de veiling naar de
familie Bruers om het veulen nogmaals te
inspecteren om er van overtuigd te zijn dat
er geen wijzigingen in het uiterst positieve
beeld wat ik van dit veulen heb gekregen,
zijn opgetreden.
Henk Dirksen,
inspecteur van het KWPN

NIEUWS

Volle zuster VDL Groep Utascha SFN te koop
Op vrijdag 26 augustus wordt u allen
uitgenodigd om voorafgaande aan de
landenwedstrijd op het CHIO Rotterdam het
veulen te bewonderen. Om 14.30 uur zullen
in de overdekte manege moeder en dochter
onder het genot van een hapje en een drankje
aan u worden gepresenteerd. Tevens zullen
KWPN directeur Johan Knaap en KWPN
inspecteur Henk Dirksen aanwezig zijn om u
nadere foktechnische informatie te verstrekken.

De directie heeft, op grond van door het
KWPN en KNHS verstrekte informatie, getracht
duidelijk te maken dat dit veulen over een
meer dan uitstekende pedigree beschikt
waarin sport diep verankerd zit. Daardoor is
Gutascha zonder meer een uiterst interessante
fokmerrie, mocht ze net niet over de sportieve
kwaliteiten beschikken waarover haar volle zus
beschikt.

Moederlijn
Verkoop bij inschrijving
Na bezichtiging van het veulen wordt u in
de gelegenheid gesteld schriftelijk uw bod bij
de directie uit te brengen. Bent u niet in de
gelegenheid in Rotterdam aanwezig te zijn,
dan kunt u uw bod tot uiterlijk 20 augustus
schriftelijk uitbrengen door dat te sturen aan
Springpaarden Fonds Nederland B.V., per adres
Jacob Melissen, Molenhoek 16, 7933 TG Pesse.
Er wordt aan de koop door de directie van het
SFN één voorwaarde verbonden. Op vijfjarige
leeftijd dient de merrie ter verkoop aan het SFN
worden aangeboden voor de maximale prijs
van € 250.000,-. Mocht koper op driejarige
leeftijd advies wensen door welke hengst de
merrie gedekt zou moeten worden, dan is het
KWPN graag bereid dit advies te geven.

Moeder van VDL Groep Utascha SFN

Voor fokkers is de moederlijn van een paard
feitelijk belangrijker dan de vader. In de
moederlijn lijken de genen vaster verankerd
te zijn. Kijkend naar de moederlijn van
Utascha dan gaan we een halve eeuw terug.
In 1953 werd de merrie Salve geboren, die
door het toenmalige VLN met de predicaten
kroon en kern werd gewaardeerd. Zij werd
gedekt door Amor, de enige hengst waarvoor
in Nederland een standbeeld werd opgericht
en dat u nog altijd voor hengstenstation de
Radstake in Varsseveld kunt bewonderen.
Uit deze paring werd in 1971 geboren de
keur preferente merrie Malve. Deze merrie
is de moeder van Amiro, die Z2 dressuur
loopt en de overgrootmoeder van de Z1
dressuurpaarden Upton, Laneche en Marco,

de Z2 dressuurpaarden Olve C en Liberty en
van het ZZ-L dressuurpaard Oh La La. Haar
voor fokkers meest interessante nakomeling
is echter de in 1980 geboren merrie Walve,
die door het KWPN keur en preferent
werd verklaard. Deze merrie Walve is de
moeder van de in de klasse Z springende
paarden Dalve en Octro, de grootmoeder
van
het
internationale
springpaard
Olargo B en een aantal Z springpaarden.
Ook is zij de overgrootmoeder van de Z
springpaarden Coltair Z, die in 2009 en in
2010 in Portugal kampioen werd, King’s
Wing, Talve, Nalve en Passe Partout en van
de internationale springpaarden Real Eagle,
Don Porfirio, Signorita en Ravanta, terwijl
daarnaast Morenowing en Nearco in de
Lichte Tour dressuur lopen.

Internationaal uitgebracht
De merrie Walve had als vader de hengst
Almé, die in het kader van de verbetering van
de springpaardenfokkerij door Leon Melchior
en de toenmalige minister van landbouw
Fons van der Stee naar Nederland werd
gehaald. En met succes. De merrie Walve
werd naar de hengst Renville gebracht,
die onder Bert Romp, de vader van Ruben,
met succes in de internationale springsport
werd uitgebracht. Uit deze paring kwam de
merrie Falve voort, die na gedekt te zijn door
Indoctro het leven schonk aan de nu keur en
preferente prestatie merrie Natascha, die na
gedekt te zijn door Lux in 2001 de merrie
Utascha bracht. De merrie Falve schonk het
leven aan twaalf veulens, waarvan de in 1993
geboren dochter Natascha keur, preferent
en prestatie is, terwijl de in 2000 geboren
zoon van Carthago de derde bezichtiging
haalde op de KWPN hengstenkeuring. Het
Lux-veulen waaraan Natascha dit jaar het
leven schonk is haar negende veulen. Haar
eerste veulen, T, is Z2 springen. Haar vierde
veulen Zorlanda-B is Z1 springen en Atascha,
geboren in 2005, is nu L startgerechtigd.
Nadat de paring met Lux erg succesvol was
gebleken, bracht de fam. Bruers in 2007
de merrie Natascha opnieuw naar Lux en
daaruit werd de merrie Dutascha geboren,
die inmiddels PROK gekeurd is.

