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nederland

Nieuwsbrief
Zo blijft u op de hoogte
Met zeven paarden in de stal van het
Springpaarden Fonds Nederland gaan
er niet zoveel weekeinden voorbij of de
paarden van het fonds komen ergens
wel op een wedstrijd aan de start.

Wij streven ernaar rond de eerste van
de maand een overzicht te produceren
van de wedstrijden waaraan onze paarden
deelnemen. Wij zullen u zo snel
mogelijk
daarna
via
de
website
www.springpaardenfonds.nl informeren
over de behaalde resultaten.
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Indoor Brabant 2009 met VDL Groep Houd 9 mei vrij
voor het SFN
Utascha SFN
U hebt als certificaathouder een uitnodiging
ontvangen om op vrijdag 20 maart naar
Indoor Brabant te komen. Zoals het er nu
uitziet, is de kans groot dat VDL Groep
Utascha SFN daar samen met Eric van der
Vleuten deelneemt. De wedstrijd waarin
zij dan zal starten begint volgens het
wedstrijdschema van Indoor Brabant om
14.00 uur. Mocht u zeker willen weten dat u
onze combinatie in deze wedstrijd niet mist,
overtuig u er dan van op de website van
Indoor Brabant www.indoorbrabant.nl dat
het tijdschema niet is veranderd.

Het Springpaarden Fonds Nederland is trots
op haar nu zeven paarden tellende springstal.
U kent de paarden en de ruiters die hen
berijden nog niet. Ook zullen de mensen die de
paarden dagelijks verzorgen u onbekend zijn.
Daarom hebben wij besloten om op 9
mei aanstaande een kennismakingsdag te
organiseren bij Johan Heins in De Wijk
(Drenthe). Alle paarden en bijna alle mensen
die bij het Springpaarden Fonds Nederland
zijn betrokken, zullen daar aanwezig zijn. Het
wordt een dag die u absoluut niet mag missen.
Lees meer over deze kennismakingsdag op
pagina 4 van de Nieuwsbrief.

Kennismakingsdag De Wijk
9 mei 2009

CHIO Rotterdam
19 juni 2009

SFN-KALENDER
Indoor Brabant
20 maart 2009

De wedstrijdkalender van de paarden kunt u vinden op de website van het SFN: www.springpaardenfonds.nl

NIEUWS
Peter Geerink blijft Rapide Viando SFN rijden

En de zesde is Rapide Viando SFN

Peter Geerink
Peter Geerink is geboren op 2 juni 1963
en heeft in zijn carrière dertig maal deel
uitgemaakt van het Nederlandse kwartet
dat in een landenwedstrijd van start ging.
Acht maal won het Nederlandse team met
Geerink in de gelederen. In wereldbeker
wedstrijden is Geerink 42 maal gestart en
dat leidde tweemaal tot winst. In 1997 stond
Geerink mede dankzij de voortreffelijke
prestaties die hij leverde met Royal Bravour
op de 15e plaats van de FEI wereldranglijst
en werd hij uitgeroepen tot Ruiter van het
Jaar op Indoor Brabant.

Doorbraak

Peter Geerink blijft de nu zevenjarige
ruin Rapide Viando SFN die afstamt
van de hengst Heartbreaker rijden.
De hengst Heartbreaker werd onder
Geerink vierde in de Grote Prijs van
Aken en boekte vele nationale en
internationale successen.
De nakomelingen van deze hengst
presteren zo goed dat Heartbreaker
op de KWPN hengstenkeuring in 2009
werd gehuldigd en Keur werd verklaard.
Een eer die slechts voor een uitermate
kleine groep hengsten is weggelegd.
Viando werd gefokt door H.A. Langeslag uit
het Noord-Brabantse Berlicum. De moeder
van Viando is de merrie Phantum die
Concorde als vader heeft. Deze hengst
heeft in Nederland niet alleen geschiedenis
geschreven als sportpaard maar ook als
fokhengst. Net als bij de eerdere aankopen
van het SFN staat ook de pedigree van
Viando bol van de springgenen. Nimmerdor,
uitgeroepen tot KWPN hengst van de eeuw,
is de vader van Heartbreaker en achter de
moeder van Heartbreaker vinden we Silvano
die onder Henk Nooren internationaal met
succes werd uitgebracht. Als we nog verder
terugaan in de moederlijn van Viando,
treffen we de hengst Ramiro aan die door

de oud-minister van landbouw, Fons van
der Stee, naar Nederland werd gehaald
om een bijdrage te leveren aan de fokkerij
van springpaarden. Op de website staat de
stamtafel van Viando gepubliceerd.

Veel indruk
Viando nam op vijfjarige leeftijd deel aan
de KWPN kampioenschappen voor vijfjarige
springpaarden. Met Geerink won hij
op de eerste dag. Hij beëindigde dit
kampioenschap, na drie rondes, als 15de.
Ook op zesjarige leeftijd nam hij deel aan
dit kampioenschap maar nu met mede
eigenaar Theo ter Huurne. Deze keer
plaatste de vosruin met bles en vier witte
benen zich niet voor de finale. Tijdens Expo
on Horse 2008 maakte de combinatie
Viando en Peter Geerink veel indruk door
twee van de drie wedstrijden voor de zesen zevenjarige paarden winnend af te
sluiten. Ook in Zwolle, de eerste wedstrijd
waaraan werd deelgenomen onder de vlag
van het SFN, imponeerde de combinatie
de toeschouwers. Het was dat Geerink net
iets te kort naar een oxer wendde en hij
met zijn linkerbeen een staander omtikte
waardoor een fout werd gemaakt, anders
zou de combinatie ook in deze finale hoog
zijn geëindigd.

Peter Geerink die als zelfstandig ondernemer
zijn bedrijf voert, beleefde zijn grote
doorbraak toen het in Coevorden gevestigde
bedrijf Lease Bouw Holland hem financieel
in staat stelde op topniveau de sport te
bedrijven. Met het overlijden van de directeur/
eigenaar van dit bedrijf kwam daar een
einde aan. Daarna nam Norit de sponsor
fakkel over, maar ook daaraan kwam
inmiddels een einde.

Topruiter
Geerink heeft bewezen een topruiter te
zijn. Zo won hij in het wereldbeker seizoen
1996/1997 maar liefst vier auto’s. Ook won
hij in totaal zes wereldbeker kwalificaties
en talloze Grote Prijzen. In 2003 maakte
Geerink met Joint Venture deel uit van het
Nederlandse team dat tijdens de Samsung
Super League wedstrijd in Rotterdam
zegevierde. Geerink is met zeer veel paarden
op het hoogste niveau in de sport actief
geweest. Het waren hoofdzakelijk hengsten.
Zo werd hij met Heartbreaker, de vader
van Rapide Viando SFN, vierde in de Grote
Prijs van Aken. Andere hengsten waarmee
hij successen behaalde, waren naast Royal
Bravour en Heartbreaker onder andere
Padinus, Larino, Iroko en Fedor. Internationaal
debuteerde de ruiter uit Gelselaar met de in
de fokkerij legendarische hengst Calvados.

Zesjarige merrie onder de hoede van Ben Schröder

BMC Floreen SFN is de zevende

Ben Schröder
Op 17 april 1971 werd de voormalig
Nederlands kampioen (1999 met
Agrovorm’s Athletico) Ben Schröder in
Almelo geboren. Deze tweelingbroer
van Wim Schröder had al op vroege
leeftijd het paardenvirus te pakken.
Op de boerderij kon hij naar hartelust
oefenen met de pony’s van zijn ouders.
Ben was nog geen tien jaar oud toen
hij zijn eerste springparcours reed.
Op dit moment runt Ben (op de plek
waar vroeger de koeien van zijn ouders
stonden) zijn eigen springstal BWG
Stables.
Ben woont samen met zijn vrouw Vera in het
Twentse Tubbergen. In januari 2006 werden Ben
en Vera de trotse ouders van zoon Lars en in juli
2007 werd dochter Sanne geboren. Ben is na het
behalen van zijn metselaarsdiploma vijf jaar in
dienst geweest bij Stal Maathuis in Geesteren. Hij
was hier verantwoordelijk voor het uitbrengen en
trainen van handelspaarden.

Het zevende springpaard dat aan de stal van het Springpaarden Fonds Nederland
is toegevoegd, is de zesjarige merrie BMC Floreen SFN. Zij heeft nog amper in de
sport gelopen, maar maakte veel indruk op de selecteurs toen zij aan hen werd
voorgesteld. Qua afstamming is de merrie zeer interessant. Vader is Fly High die
een zoon is van For Pleasure. Deze hengst is ook de vader van VDL Groep For
Holland SFN die bij Mathijs van Asten is ondergebracht. Maar het interessante
aan de afstamming van vader Fly High is aan weerszijden de moederlijn. Moeder
Loraine heeft dezelfde moeder als vader For Pleasure, en wel de merrie Gigantin
die Grannus als vader heeft. Hem komen we ook weer tegen in de afstamming van
de merrie Varanka SFN.
BMC Floreen SFN heeft dus een afstamming
waarin de oude waarden van de Duitse
springpaardenfokkerij vast verankerd zijn.
Rechtstreeks in de bloedlijn van vader Fly
High de volbloed Furioso, achter Fly High
ook tweemaal het zo gewilde bloed van
Grannus. Aan moederszijde vinden we het
nog steeds populaire bloed van Graf terug
in Grande. Het bloed van Waldhorn die een
zoon is van de invloedrijke volbloedhengst
Waidmannshail en het nog steeds niets aan
invloed inboetende bloed van Gotthard
stromen ook door de aderen van de merrie.
Op de website staat de stamtafel van Floreen
gepubliceerd.

Brabant
Hierna is Ben naar Brabant verhuisd en heeft daar

Vol vertrouwen

negen jaar bij Margaretha Hoeve in Dinteloord

BMC Floreen SFN is gefokt door Gert
Scholten in Nortrup, een dorp dat iets ten
noorden van Osnabrück en ten zuiden van

gewerkt. Familie Van der Vorm is voor een groot
deel verantwoordelijk geweest voor de nationale
en internationale ervaringen die Ben in zijn
carrière als springruiter heeft opgedaan. Toen Ben
bij Stal de Wiemselbach werkzaam was heeft hij een
aantal zeer getalenteerde hengsten uitgebracht,
zoals Lupicor H, Niveau en Numero Uno.

BMC Team
Sinds september 2005 maakt Ben Schröder
samen met de springruiters Jeroen Dubbeldam en
Jurgen Stenfert deel uit van het succesvolle BMC
Team.
Op de website van het fonds staan onder de
rubriek Ruiters de overige indrukwekkende
prestaties van Ben.

Cloppenburg is gelegen in het Artland.
BMC Floreen SFN werd daar geboren op
6 maart 2003. In overleg met de selecteurs is
besloten de merrie onder de hoede te
brengen van Ben Schröder. De directie en
selecteurs van het Springpaarden Fonds
Nederland gaan vol vertrouwen de
samenwerking met Ben Schröder aan.

Naam
De fokker had dit veulen geen naam
gegeven en de directie van het Springpaarden
Fonds Nederland heeft besloten om,
zoals de Duitse traditie het wil, een naam te
geven die begint met de eerste letter van
de naam van de vader. De directie kwam uit
op de naam Floreen. Dit is de naam van een
Friese gouden munt waarmee in het begin
van de 16de eeuw voor het eerst in Friesland
grondbelasting werd betaald.

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.

Tot ziens op 20 maart bij Indoor Brabant

Verzamelen op 9 mei in De
Wijk (Schiphorst)
Op zaterdag 9 mei komen alle paarden
van
het
Springpaarden
Fonds
Nederland met hun ruiters en
verzorgers naar De Wijk (Schiphorst)
waar de springstal van Johan Heins te
vinden is aan de Hessenweg 30.
Wij stellen u graag in de gelegenheid om de
paarden niet alleen eens van heel dichtbij
te bekijken, maar ze ook aan te raken. De
paarden zullen eerst zonder zadel aan
de hand worden gepresenteerd. Zo krijgt
u een goed idee hoe onze paarden er
werkelijk uitzien. Natuurlijk worden ze ook
onder het zadel voorgesteld en zullen er een
paar sprongetjes worden gemaakt. Daarna
kunt u in een informele sfeer in een één op
één situatie met de ruiters praten, maar ook
met de grooms die de dagelijkse zorg voor

de paarden hebben. De directie had al langer
het plan om deze speciale ‘kiss & cry’ dag te
houden maar wilde wachten totdat de SFN
stal enig volume had. Nu we zeven paarden
hebben, is dat moment aangebroken. Er zal
veel te zien zijn en ook aan onderwerpen van
gesprek zal het niet ontbreken. Uiteraard
duimen wij voor mooi weer zodat we naar
buiten kunnen. Mocht het weer echter niet
meezitten, dan vindt het hele programma in
de binnenmanege plaats.

U ontvangt in verband met deze dag
nog een schriftelijke uitnodiging.
We hopen u op 9 mei te mogen
verwelkomen vanaf 14.00 uur.

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

Vrienden van SFN
U als Certificaathouder van Springpaarden
Fonds Nederland maakt het mogelijk om

14.00
14.30
15.15
16.00
16.45

-

14.30
15.15
16.00
16.45
18.00

uur
uur
uur
uur
uur

talentvolle jonge springpaarden te behouden
voor de Nederlandse Springequipe. Samen

18.30 uur

Ontvangst gasten
Presentatie zeven paarden aan de hand
Meet & Greet met ruiters en grooms
Presentatie zeven paarden onder het zadel
Ruiters en grooms met paard aan de hand en
gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje
Diner (optioneel)

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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