springpaarden fonds
nederland

SPONSOREN

Varanka SFN met Tim Hendrix

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
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en het middelgrote (familie)bedrijf.
Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige
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dienstverlening, waarin integrale advisering,
persoonlijke service en maatwerk centraal staan.
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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

Aquila SFN met Nathalie van der Mei

Fonds Nederland maakt het mogelijk om

Floreen SFN met Ben Schroder

talentvolle jonge springpaarden te behouden
voor de Nederlandse Springequipe. Samen met
andere Certificaathouders vormt u de

Beegien SFN en Aquila SFN

CHIO Rotterdam 22 juni

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 fotokopieën, opnamen of enig
andere manier.
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Voor de amazones Hester Klompmaker
met Beegien SFN en Nathalie van der Mei
met Aquila SFN blijft het eerste doel dit
jaar deel te nemen aan de Nederlandse
Kampioenschappen voor zes- en zevenjarige
paarden, die in het kader van de KWPN
Paardendagen worden verreden. Het tweede
doel is om zich daar te kwalificeren voor
de Wereldkampioenschappen voor Jonge
Springpaarden, die al vele jaren hun domicilie
hebben op de schitterende terreinen van
Studbook Zangersheide in Lanaken (België).
De in Buitenpost wonende Klompmaker is
positief over de ontwikkelingen die Beegien
bij haar heeft doorgemaakt: “We vormen
steeds meer een combinatie en Beegien is
een prettig paard om te rijden. Het lijkt een
belofte te zijn”.

Ook Nathalie van der Mei is positief over de
progressie die Aquila doormaakt: “In het
rijden was Aquila niet de gemakkelijkste,
maar stevig dressuurwerk heeft dat sterk
verbeterd. Aquila is een paard dat nog steeds
net iets te veel zijn best wil doen. Zo springt
hij nog regelmatig met te veel vermogen te
hoog over de hindernissen, maar ook dat
wordt beter. Een paard als Aquila dient te
leren met zijn krachten om te gaan en er niet
mee te smijten, zoals hij nu nog wel eens
doet”, aldus Van der Mei, die kortgeleden
haar eerste Z overwinning met Aquila SFN
binnenhaalde.

Net als in voorgaande jaren staat de
vrijdag (22 juni) tijdens het CHIO
Rotterdam, dat dit jaar van 20 tot en
met 24 juni duurt, in het teken van
de landenwedstrijd. Natuurlijk hopen
wij u dan weer te mogen begroeten
in de langs de piste gelegen hospitality
unit.
Het programma alsmede de uitnodiging
voor deze dag heeft u reeds mogen
ontvangen. Het Oranje kwartet van
Rob Ehrens voert het klassement in de

Nations Cup competitie momenteel
aan. Utascha SFN en Jeroen leverden
in Sankt Gallen een cruciale bijdrage
aan de zege die daar werd behaald.
Voor Utascha SFN en Dubbeldam zal de
wedstrijd in Rotterdam, als zij daar in de
landenwedstrijd van start mogen gaan,
cruciaal zijn richting de Olympische
Spelen. Daarbij lijkt nu de verwachting
gerechtvaardigd dat de Nederlandse
equipe die in Rotterdam van start gaat op
hoofdlijnen de equipe is die bondscoach
Ehrens gaat opstellen in Londen.

Programma
Olympische
Ruiterspelen
Londen:
28 en 29 juli
30 juli
31 juli
2 en 3 aug
4, 5, 6 aug
7 aug
8 aug
9 aug

eventing dressuur
eventing cross country
eventing springen
dressuur Grand Prix
springen landenwedstrijd
dressuur Grand Prix
springen individueel
dressuur Kür
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Springpaarden Fonds Nederland is in 2012 aanwezig bij de volgende evenementen:
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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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Tegenvallend optreden van
SFN paarden in Mierlo
Tijdens de Nederlandse Kampioen
schappen voor springruiters die eind
april in Mierlo werden verreden
kwamen drie paarden uit de stal van
het SFN aan de start. Ondanks het feit
dat BMC Utascha SFN met Jeroen
Dubbeldam de openingswedstrijd wist te
winnen was het verdere verloop van dit
kampioenschap teleurstellend.
Dubbeldam besloot Utascha niet meer
aan de start te brengen in de tweede
manche van het derde onderdeel. Ook
Ben Schröder en BMC Floreen SFN
presteerden onder de maat. Tim Hendrix,
die Varanka SFN heel goed in vorm leek
te hebben, moest accepteren dat de
dochter van Gran Corrado in de openings
wedstrijd tot tweemaal toe langs de
sloot liep, wat diskwalificatie inhield.
Soms zit het mee en soms zit het tegen. In
Mierlo zat het duidelijk tegen en dat terwijl
in de eerste vier maanden van het jaar deze
paarden zeer goed hadden gepresteerd. Zo
heeft Varanka zich in Drachten zeer goed
laten zien door derde te worden in de
Grote Prijs. Als beloning voor deze prestatie
mochten zij naar Jumping Amsterdam. In
de Grote Prijs daar gooide een foutje op de
allereerste hindernis geweldig roet in het
eten, want verder bleven ze op dat zware
parcours - voor beiden hun debuut op dit
niveau - heel gemakkelijk foutloos. Ook
daarna werden een aantal goede prestaties
neergezet, waardoor Varanka en Tim met
vertrouwen naar Mierlo konden afreizen.

Jeroen Dubbeldam kwam ook aan de start
van Jumping Amsterdam en plaatste zich
voor de barrage. In deze barrage eindigden
ze als achtste. Feitelijk voor deze combinatie
de eerste echte krachtmeting. Daarna kwam
de Grote Prijs van Bremen, die ze meer dan
overtuigend wisten te winnen. In Doha, de
opening van de GCT reeks, bleven ze in beide
manches foutloos, maar drongen ze niet
door tot de barrage wegens een minieme
overschrijding van de tijd en eindigden ze als
achtste. Dus ook alle reden voor hen om met
vertrouwen af te reizen naar de Nederlandse
Kampioenschappen in Mierlo.
Ben Schröder reed met BMC Floreen SFN in
de voorbereidingen op Mierlo de wedstrijden
in Neeroeteren en Vidauban en werd resp.
tweede en negende in de Grote Prijzen van
deze wedstrijden. Daarop gebaseerd was
hun vertrouwen op een sterk optreden in
Mierlo.

Zenith SFN met Jeroen Dubbeldam

Terugblik 2011
In 2011 heeft de tienjarige VDL Groep
Utascha SFN zich meer dan voorspoedig
ontwikkeld. De merrie werd in vier
landenwedstrijden ingezet, waarvan
Rome, Sankt Gallen en Aken winnend
voor Nederland werden afgesloten. In
Rotterdam eindigde het Oranje kwartet
met Utascha erin als vierde. Het is mede
aan haar prestaties te danken dat
Nederland in deze wedstrijden reeks de FEI Top League - als tweede eindigde.
Daarnaast eindigde de combinatie in de
Grote Prijs van Amsterdam als tweede
en werd derde in de Grote Prijs van
Indoor Brabant. Op grond van haar
voortreffelijke prestaties werd Utascha
SFN door de bondscoach uitgezonden
naar de Europese Kampioenschappen
in Madrid. Daarmee werd wederom één
van de doelstellingen van het SFN paarden die op het hoogste niveau in de
mondiale springsport kunnen presteren
voor Nederland te behouden - gehaald.
In het komende jaar (2012) zal de inzet
van Utascha erop gericht zijn om
deelname aan de Olympische Spelen in
Londen te realiseren.
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Helaas gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat
de hooggespannen verwachtingen, door
de goede prestaties in de aanloop naar
het NK, bij het SFN dit jaar in Mierlo niet
waargemaakt konden worden.

Rapide Viando SFN werkt aan come back
Chantal Regter en Rapide Viando SFN
werken samen hard aan een come back.
De combinatie kwam aan de start tijdens
het twee sterren concours van Outdoor
Gelderland in De Steeg en noteerde in drie
wedstrijden geen enkele springfout. Met een
zesde, negende en in de finale een tiende
plek sloten zij hun debuut op internationaal

Verder is vermeldenswaard dat Kadans
Webster SFN onder Ruben Romp de
Nederlandse titel veroverde bij de Young
Riders. Van dit paard werd in de loop van het
jaar afscheid genomen.
Bij Varanka SFN, die was ondergebracht bij
Johan Heins, werd een ruiterwissel toegepast
en zij wordt nu gereden door Tim Hendrix.
De verrichtingen in Hengelo, Zuidbroek en
Drachten (2012) zorgden er voor dat deze
combinatie door de bondscoach werd uit

niveau af. Vooral de wijze waarop het
van Heartbreaker afstammende paard
gemakkelijk foutloos wist te blijven maakte
indruk.

Utascha SFN met Jeroen Dubbeldam

genodigd voor Jumping Amsterdam (2012)
en daar zeer overtuigend presteerde in de
Grote Prijs. Voor beiden hun debuut op een
1.60m. wedstrijd.
BMC Floreen SFN heeft onder Ben Schröder
in het afgelopen jaar goede dingen laten
zien.
Een verhaal apart is Rapide Viando SFN. Dit
paard werd aan het einde van het indoor
seizoen 2009 geplaagd door een blessure
hoog in de hoef. Het heeft geruime tijd
gekost voordat Viando volledig van deze
blessure was hersteld. Viando wordt nu
uitgebracht in de wedstrijdsport door de
stalamazone van Willy van der Ham: Chantal
Regter.
In het afgelopen jaar werden drie paarden
aangekocht. BMC Zenith SFN is onder
gebracht bij Jeroen Dubbeldam en dit lijkt
op dit moment een paard met potentie
voor de Olympische Spelen van 2016.
Aquila SFN werd eveneens aangekocht en
is ondergebracht bij Nathalie van der Mei.
Daarnaast werd de merrie Beegien SFN
gekocht. Deze merrie is, net als Bengel
SFN, ondergebracht bij Hester Klompmaker.
Voor deze paarden is het doel om in 2012
met succes deel te nemen aan de strijd
om de VION Cup, die tijdens de KWPN
Paardendagen zal worden verreden.

