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Nieuwsbrief
CHIO beleeft lustrumeditie
Het Rotterdamse CHIO viert van 18 tot
en met 22 juni haar zestigjarige bestaan, op de vertrouwde locatie in het
Kralingse Bos. Ter gelegenheid van het
lustrum van het CHIO verschijnt er een
boek dat de geschiedenis van dit concours hippique belicht. Vooruitlopend
hierop nemen we u graag even mee
terug in de tijd.
In 1937 verhuisde de Rotterdamsche Manège
van de Tuindersstraat naar Kralingse Hout,
waar ze de beschikking kreeg over een
manege met veel buitenterrein. In dat jaar
werd voor het eerst een tweedaags concours
georganiseerd, met deelnemers uit heel
Nederland. Ook in 1939 en 1940 organiseerde
de Rotterdamsche Manège concoursen en
na de Tweede Wereldoorlog kreeg dit een
vervolg. In 1947 werd een aantal Belgische
ruiters uitgenodigd mee te doen en in 1948
was er al sprake van een heus internationaal
concours. De grote initiatiefnemer hiertoe
was de heer Job Dura, die destijds voorzitter
was van de Sociëteit gevestigd in de
Rotterdamsche Manège: ‘De Jockeyclub’.
Job Dura haalde de directeur van de
Rotterdamsche Manège, de heer Ad Klebe,
over om dit initiatief van de grond te krijgen
en daarmee was het eerste CHIO een feit.

Ruiters van het eerste uur
Vroeger waren het vooral militairen en
leden van vermogende families die als ruiter
of amazone aan de wedstrijden deelnamen.
Als eerste Nederlander won Harry Wouters
van den Oudenweijer met het paard Abadan
in 1969 de Grote Prijs van Rotterdam. Pas
in 1988 lukte het - de toen nog onbekende
ruiter - Jos Lansink om op Felix eenzelfde
prestatie neer te zetten. In 2004 zegevierde
Gert-Jan Bruggink met Joel in deze
prestigieuze wedstrijd, waardoor hij zich net
als Lansink in 1988 verzekerde van deelname
aan de Olympische Spelen.
Een andere publieksfavoriet is Anky van
Grunsven. Zij heeft op het CHIO meer
dressuurprijzen gewonnen dan ieder andere
landgenoot.
Ontwikkeling prijzengeld
In de loop van de jaren is er wel duidelijk iets
veranderd. In 1948 won de Turkse ruiter Ziya
Azak met Rizgar de Grote Prijs en verdiende
daarmee 150 guldens.
Op vrijdag 20 juni 2008 staat de Samsung
Super League wedstrijd op het programma
en bedraagt de hoofdprijs voor het team
40.000 Euro. De winnaar van de Grote Prijs
op zondag mag zelfs 50.000 Euro mee naar
huis nemen.

Juni 2008

INHOuDSOPgAVE
> Pagina 1
CHIO beleeft lustrumeditie
Kalender
> Pagina 2
Daan Dura
Het geld wordt goed besteed
Uitnodiging CHIO Rotterdam
> Pagina 3
Kadans Webster SFN
KWPN Paardendagen
> Pagina 4
VDL Groep Utascha SFN

Koninklijke betrokkenheid
Prins Bernhard heeft de eerste 10 concoursen
als ruiter meegemaakt. Ter ere daarvan
ontving hij in 1957 uit handen van de heer
Dura een bokaal met de historische woorden:
“In deze vaas staan de namen van alle
paarden gegraveerd, waarmee u in
Rotterdam deelnam, ook de paarden waar
u van af bent gevallen...”. De dochters van
de Prins hebben zijn belangstelling voor de
paardensport duidelijk overgenomen.
Zo won Prinses Beatrix in 1957 het
kampioenschap Jachtpaarden op Foxtrot.
Tegenwoordig behoort de koninklijke
familie tot de kring van vaste bezoekers van
het evenement en slaat Koningin Beatrix
bijna geen landenwedstrijd over.

KALENDER
Springpaarden Fonds Nederland is aanwezig bij het CHIO Rotterdam (18 t/m 22 juni 2008)
De wedstrijdkalender van VDL Groep Utascha SFN en Kadans Webster SFN kunt u vinden op de website van het fonds:
www.springpaardenfonds.nl

AAN HET WOORD
Als jonge vent van 14 jaar liep hij er in 1948 al rond

Daan Dura stond aan wieg van Rotterdamse CHIO
Eén van de namen waar je niet om heen
kunt wanneer er over het Rotterdamse
CHIO wordt gesproken is Daan Dura.
Als jonge vent van 14 jaar liep hij er in 1948
al rond. Misschien niet geheel uit vrije wil,
maar meer omdat zijn vader een hoofdrol
vervulde in de vroegste organisatie. Vanaf
1958, na omzwervingen in Zuid-Afrika en
Australië, raakte Daan Dura zeer intensief
betrokken bij de Rotterdamse organisatie.
“Het is altijd een vriendenclub geweest die
de kar heeft getrokken om Rotterdam op de
kaart te zetten als sportstad”, vertelt Dura,
die ieder jaar wanneer de paarden springen
nog steeds te vinden is op het schitterende
terrein in Kralingen. “De sport is altijd heel
belangrijk geweest, maar net zo belangrijk
vond ik de shownummers, zoals De Cadre
Noir, de Carrousel van Barcelona en
natuurlijk de Spahi’s. Jammer dat dit aspect
van het programma is verdwenen, maar heb
er vanuit financieel oogpunt bekeken wel
begrip voor”, zegt Dura.
Veel zakelijker
Maar het belangrijkste verschil tussen
vroeger en nu is volgens Daan Dura toch te
vinden in de wedstrijdpiste. “Toen was het
Rotterdamse CHIO voor veel ruiters een uitje
waar ze met volle teugen van genoten.

Er waren ontvangsten en er was gezelligheid.
Nu is het veel zakelijker. Het Rotterdamse
CHIO is één van de vele evenementen
geworden die er in Europa worden
gehouden. Dat houdt in dat de organisatie
zich zakelijker moet opstellen, omdat de
ruiters ook zakelijker zijn geworden. Was
toen gezelligheid troef, nu is het in de piste
net zo’n harde strijd om het bestaan als er
buiten.”

C H I O R otterdam

uitnodiging
Het geld wordt goed besteed
De gelden die zijn ingelegd door de
certificaathouders
worden
geheel
en al besteed aan de aankoop, de
training en het uitbrengen van
paarden.
De
(sociale)
activiteiten
die rond het Springpaarden Fonds
Nederland worden georganiseerd, worden
bekostigd uit de gelden die door de

sponsoren van het fonds jaarlijks worden
ingebracht.
Het is niet uitgesloten dat in de
toekomst nog meer sponsoren aan
het SFN worden verbonden waarbij
de exclusiviteit van het fonds in acht
wordt genomen.

De directie van Springpaarden
Fonds Nederland heeft alle
certificaathouders
uitgenodigd
aanwezig
te
zijn
bij
het
middagprogramma van het CHIO
Rotterdam op vrijdag 20 juni
aanstaande. Het programma van
die middag ziet er als volgt uit:
14.00 uur
15.00 uur
17.30 uur

Ontvangst
Landenwedstrijd
Dinerbuffet

De “Fonds” paarden

Kadans Webster SFN

Met Kadans Webster SFN gaat het heel
goed. Nol Boerekamps levert met de
opvallende vos het ene na het andere
foutloze rondje af.
Daarnaast wordt het nu vijfjarige paard
steeds weer zeer hoog gewaardeerd
wanneer juryleden punten geven voor de
wijze van springen en ‘het gaan tussen de
hindernissen’. Meerdere negens werden
reeds door juryleden aan deze combinatie
toegekend. Bij het jureren van het springen
wordt door de jury niet alleen gekeken naar
de wijze waarop het paard springt, maar
ook hoe goed het paard springt. Daarnaast
gaat het er dan om hoe het paard zich
tussen de hindernissen in gedraagt. Laat het
paard zich gemakkelijk verzamelen of biedt

het paard juist aan om te verruimen. Hoe is
de galop van het paard en toont het paard
verzet wanneer er iets meer verzameld moet
worden, of gaat het als vanzelf.
In diverse wedstrijden was de combinatie
Kadans Webster SFN met Nol Boerekamps
in de kop van het klassement te vinden.
Wel wordt er meestal terrein prijs gegeven
in de tweede wedstrijd, waarin tijd een
belangrijke rol speelt. “Ik mag Kadans
Webster SFN van het Springpaarden Fonds
Nederland blijven rijden om hem op te
leiden als springpaard. In dat opleiden past
het niet om er plat op te gaan liggen en zo hard
mogelijk te gaan, in de hoop een oranje lint
te winnen. Daarom doe ik het dan ook rustig
aan en laat het paard volledig in zijn waarde”,
aldus Boerekamps.

KWPN Paardendagen
De KWPN Paardendagen zullen dit
jaar van 21 tot en met 23 augustus
worden gehouden en het doel van
Van der Vleuten en Boerekamps is om
daar met de “Fonds” paarden actief
en succesvol te zijn.
Tijdens de KWPN Paardendagen die op
de terreinen van de KNHS in Ermelo
worden gehouden staan ook de
KNHS/KWPN kampioenschappen voor
vier-, vijf-, zes- en zevenjarige
springpaarden op het programma.
VDL Groep Utascha SFN werd daarin
vorig jaar als zesjarige achtste en Kadans
Webster SFN werd als vierjarige zesde.

SPONSOREN

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.

Allen & Overy is één van de meest vooraanstaande
advocatenkantoren ter wereld en werd opgericht
in 1930. Allen & Overy Amsterdam heeft een
gevestigde reputatie als kwalitatief hoogstaand
kantoor, met een gedegen kennis van de lokale
markt, ruime ervaring in het Europese recht en
met een internationaal bereik. Allen & Overy wordt
algemeen door cliënten en deskundigen gezien als
een topkantoor in de juridische markt.

Ernst & Young is betrokken bij ondernemingen en
organisaties die nationaal of internationaal actief
zijn. Met kwaliteit als uitgangspunt dragen onze
specialisten bij aan hun succes. Accountancy,
fiscaal advies, transaction advisory services en
juridisch advies zijn hierbij de vier pijlers van onze
dienstverlening. Daarnaast biedt Ernst & Young
ondersteuning op een aantal specifieke terreinen.

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

De “Fonds” paarden

VDL groep utascha SFN
VDL groep utascha SFN en Kadans
Webster SFN zijn tot op dit moment
de
twee
paarden
waarin
het
Springpaarden Fonds Nederland een
meerderheidsbelang heeft. Na de lichte
peesblessure die utascha vorig jaar
opliep tijdens een wedstrijd in
Zwitserland heeft zij veel rust
gehad en gekregen. Herstel van pezen
vraagt nu eenmaal veel tijd.
Wanneer weer te vroeg wordt begonnen
kan het paard heel gemakkelijk opnieuw een
blessure aan de pees oplopen. Nadat van
veterinaire zijde het groene licht was
gegeven,
werd
Utascha
langzaam
opgetraind en nam zij deel aan een paar
wedstrijden voor zevenjarige paarden.
Dat pakte allemaal bijzonder goed uit.
De ene na de andere foutloze rit kon
worden genoteerd.
In de opleiding van VDL Groep Utascha
SFN paste het om haar mee te nemen naar
een internationale wedstrijd in het Franse
Hardelot. Eén van de eerste buitenwedstrijden
van het seizoen, met een zeer goede
bodem. In de drie wedstrijden waarin zij
uitkwam “vrat zij de hindernissen op”,
aldus haar ruiter Eric van der Vleuten.

“Ik heb in mijn carrière heel veel jonge
paarden gereden, maar geen enkel paard
heeft mij dit gevoel gegeven dat ik nu voel.
Wat een kracht, wat een souplesse, een
enorme instelling en heel veel techniek!”,
reageerde Van der Vleuten na aﬂoop van
dit driedaagse concours. Op het oog
leek er met Utascha niets aan de hand,
maar om mogelijke problemen voor te
zijn liet Van der Vleuten de pees opnieuw
scannen. Die scan wees uit dat er rond de
pees nog enige ruis waarneembaar was.
Dat was de reden waarom VDL Groep
Utascha SFN niet in Mierlo werd
uitgebracht. Tegelijkertijd werd besloten de,
in paardenpezen gespecialiseerde, veterinair
Hans van Schie te consulteren. Van Schie,
die in Wassenaar praktijk houdt, was vele
jaren de teamveterinair van het Nederlandse
dressuurteam en is een paar jaar geleden
gepromoveerd op zijn onderzoek naar
pezen. “Het gaat er niet alleen om dat
Utascha voor de volle honderd procent
fit en gezond is, maar ook dat we er voor
zorgen dat de blessure bij dit paard
zodanig wordt behandeld dat die verdwijnt”,
aldus Van der Vleuten, die er het volste
vertrouwen in heeft dat dit het geval zal zijn.

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.
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