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Op 26 mei 2010 hield Springpaarden Fonds 
Nederland B.V. haar jaarlijkse Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders. Van de 
directie waren de heren Gerrit Jan Swinkels 
en Erik de Boer aanwezig. De Raad van 
Commissarissen werd vertegenwoordigd 
door zijn voorzitter de heer mr. 
Henk Th.E.M. Rottinghuis. De enige 
aandeelhouder van de vennootschap, 
Stichting Administratiekantoor 
Springpaarden Fonds Nederland, werd 
vertegenwoordigd door haar twee 
bestuursleden. 

Zoals u weet, heeft de Stichting tegenover de 
haar gehouden aandelen in de B.V. certifi caten 
van aandelen uitgegeven. De Stichting oefent 
haar taak als aandeelhouder dan ook uit ten 
behoeve van u als certifi caathouder.Tijdens de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
van Springpaarden Fonds Nederland B.V. 
werden het directieverslag, het verslag van de 
Raad van Commissarissen en de Jaarrekening 
2009 besproken en goedgekeurd. De 
jaarrekening was door de externe accountant 
van een goedkeurende verklaring voorzien en 
werd als voorgelegd vastgesteld. De directie 
en de Raad van Commissarissen werden 
decharge verleend. 

Na haar voortreffelijke debuut in 
de tweede Meydan FEI Nations Cup 
wedstrijd van het seizoen, die in Rome 
werd verreden, is de kans groot dat 
bondscoach Rob Ehrens ook voor de 
wedstrijd in Rotterdam een beroep doet 
op VDL Groep Utascha SFN. In Rome had 
Nederland van de elf deelnemende landen 
de eerste startpositie geloot. Eric van der 
Vleuten vertrok met VDL Groep Utascha 
SFN als allereerste ruiter van het oranje 
kwartet. De pas negenjarige dochter van 
Lux kwam nergens in de buurt van het 
hout en realiseerde een indrukwekkende 
foutloze ronde.

Het moment waarop deze tekst is 
geschreven, ruim twee weken voor 18 juni,
de dag waarop in het Kralingse Bos in 
Rotterdam de Nations Cup wedstrijd op het 

Bericht van het Stichting Administratie-
kantoor Springpaarden Fonds Nederland
Vergadering van Aandeelhouders van 
Springpaarden Fonds Nederland B.V. 
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programma staat, is de samenstelling van 
de Nederlandse equipe die in deze wedstrijd 
van start gaat nog onzeker. Toch mag het 
Springpaarden Fonds Nederland er hoop op 
hebben dat haar eerste aankoop tijdens het 
Rotterdamse CHIO in actie komt.

Prestaties
“Als we kijken wat Utascha nu al heeft 
gepresteerd, dan mogen wij ons in onze  
handen wrijven. Vorig jaar won ze als 
achtjarige op zaterdag de Grote Prijs 
van Mierlo en dit jaar zegevierde ze in 
het derde onderdeel van het Nederlands 
kampioenschap, dat in Mierlo werd verreden, 
en feitelijk beëindigde ze haar eerste NK als 
derde. Door de reglementen, die stellen 
dat een ruiter slechts met één paard in de 
eindstand van het NK kan voorkomen, viel ze 
uit dit klassement, want Eric legde met VDL 
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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 

Groep Kaïd beslag op de tweede plaats. In 
2009 won Utascha SFN de Grote Prijs in het 
Belgische Wieze, werd ze derde in de Grote 
Prijzen van Assen en Nördlingen en eindigde 
ze als 12de in de Grote Prijs van Helsinki.In
2010 werd de merrie derde in de Grote Prijs
van Birmingham, derde in een 1.55 m. 
wedstrijd in Den Bosch en derde in een 1.50 
m. wedstrijd in Nantes In Antwerpen werd 
ze vierde in een 1.50 m. rubriek. In Zuidlaren 
eindigde ze in de Grote Prijs met één fout 
en de snelste tijd in de barrage als zesde en 
in Eindhoven werd ze in de Grote Prijs 8ste. 
In Gotenburg maakte ze in de Grote Prijs in 
het basisparcours een springfout en eindigde 
ze als negende en nu in Rome waren Eric 
en Utascha de enige combinatie in het 
oranje kwartet die in de landenwedstrijd 
foutloos wist te blijven”, vertelt Gerrit 
Jan Swinkels, voorzitter van directie SFN. 

De wedstrijdkalender en -uitslagen van de SFN-paarden vindt u op de website van het fonds: www.springpaardenfonds.nl 

18 juni 2010
CHIO Rotterdam
 

6 en 8 augustus 2010
Dublin Horse Show 
 

Springpaarden Fonds Nederland is in 2010 aanwezig bij de volgende evenementen 2010:

Ben Schröder met BMC Floreen SFN

Zie vervolg op pagina 3

Michael Greeve met Varanka SFN



Spraakmakend
“Voor ons is het natuurlijk fantastisch dat 
de allereerste aankoop zich zo nadrukkelijk 
in de kijker rijdt, alhoewel ik mij ook nog 
uit het jaar 2007 heel goed kan herinneren 
hoe spraakmakend deze merrie toen al was. 
Eerst wierp ze Eric tijdens een rondje op de 
galopbaan thuis in Mierlo uit het zadel, die 
daarna een paar weken niet kon rijden en 
toen bezorgde ze in Rotterdam zijn zoon 
Maikel ook nog een gebroken sleutelbeen 
met een paar onbezonnen bokkensprongen 
tijdens de ereronde”, herinnert Swinkels zich. 
 
Fenomeen
Eric van der Vleuten is een heel gelukkig 
mens omdat hem dit paard ter beschikking 
is gesteld. “In alles wat we tot nu toe 
samen hebben gedaan, is alles steeds een 
fractie beter gegaan dan waarop je normaal 
gesproken mag hopen. Naar mijn mening 
heeft VDL Groep Utascha SFN alles in zich 
om tot een fenomeen uit te groeien. Het 
gegeven dat wij ons samen verder kunnen 
blijven ontwikkelen zonder angst voor een 
plotselinge verkoop geeft mij heel veel rust. 
We kunnen er alleen maar op hopen dat ze 

honderd procent gezond blijft, maar dat 
geldt steeds weer voor alle paarden. Ik hoop 
dat de bondscoach ons samen in Rotterdam 
van start laat gaan, omdat ik weet dat 

de mensen die zich in de hospitality unit 
bevinden en zich allemaal mede-eigenaar 
voelen van dit paard zullen duimen voor twee 
foutloze ritten!”, aldus Van der Vleuten.

VDL Groep Utascha SFN 
overwint op indrukwekkende 
wijze een hindernis tijdens de  
landenwedstrijd van Rome. Aan 
deze foutloze ronde heeft deze 
combinatie het te danken dat de 
kans groot is dat zij in Rotterdam 
wordt opgenomen in het Oranje 
kwartet. 

 

 

Het CHIO-programma van vrijdag 18 juni 
Tijd Nr. Rotterdam piste
08.30 uur 10 Internationaal springen tabel A/A 1.40 twee fasen
  11 Internationaal springen tabel A 1.50 direct op tijd
    Landenparade
14.30 uur 14 Meydan FEI Nations Cup™: Internationaal springen CSIO (landenwedstrijd)
    Show
18.30 uur 17  KNHS CHIO Rotterdam Cup: nationaal dressuur finale Kür op Muziek 

junioren
  18  KNHS CHIO Rotterdam Cup: nationaal dressuur finale Kür op Muziek 

young riders
 20.30 uur 19 Internationaal dressuur Intermediaire I Kür op Muziek
  20 Nationaal dressuur Grand Prix Kür op Muziek

Tijd Nr. InterChem Stadion
10.00 uur 12  KNHS CHIO Rotterdam Cup: nationaal dressuur finale junioren
13.00 uur 13  KNHS CHIO Rotterdam Cup: national dressuur finale young riders
16.00 uur 15 Internationaal dressuur Intermediaire I 
18.00 uur 16 Internationaal dressuur Grand Prix Special

Wij willen u graag nog actueler op de 
hoogte houden van de prestaties die de 
paarden uit de SFN-stal leveren. Dat kan 
door u kosteloos te abonneren op de ‘SFN 
Mailcoach’ die bijna wekelijks per e-mail 
aan de direct geïnteresseerden in het SFN 
kan worden toegezonden. Daarin zullen 
wij u niet alleen op de hoogte houden van 
de resultaten die onze paarden boeken, 
maar ook waar u ze in actie kunt zien. 

Met de ruiters van de paarden is de afspraak 
gemaakt dat zij iedere maandag de SFN-
directie op de hoogte stellen aan welke 
wedstrijd zij met hun paard het volgende 
weekeinde zullen deelnemen.
  

Verrassing
Deze e-mail berichten zullen ook geplaatst 
worden op www.springpaardenfonds.nl. 
Waarom deze service? Er kunnen zich steeds 
verrassingen voordoen waarvan de directie 
van het SFN het leuk vindt u zo snel mogelijk 
op de hoogte te brengen. Een verrassing 
die zich zou kunnen voordoen is dat de 
bondscoach op donderdag besluit een SFN-
paard deel te laten nemen aan een Nations 
Cup competitie. Dan zou het toch jammer 
zijn als u dat niet wist en er pas op maandag 
achter komt hoe een SFN-paard in een 
Nations Cup wedstrijd heeft gepresteerd. Uit 
personele overwegingen is het namelijk niet 
altijd mogelijk à la minute een bericht op de 
website te plaatsen.

Aanvulling
Deze ‘SFN Mailcoach’ komt zeker niet in de 
plaats van de ‘SFN Nieuwsbrief’ maar dient 
ter aanvulling en kan, indien er ‘hot news’ 
is, zelfs dagelijks worden verzonden. Het 
spreekt vanzelf dat de redactie haar uiterste 
best doet om er zorg voor te dragen dat 
uitsluitend relevante informatie via de ‘SFN 
Mailcoach’ wordt verspreid. 
  
Wij vragen u vriendelijk om uw e-mailadres(sen)  
waarop u deze ‘SFN Mailcoach’ wenst te 
ontvangen per e-mail te sturen aan  
info@springpaardenfonds.nl.

Nog actueler op de hoogte met ‘SFN Mailcoach’
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