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Beegien SFN

Nieuwsbrief
SFN paarden voldoen aan
verwachtingen van certificaathouders
BAARN - Op het landgoed Drakenburg
te Baarn hield het Springpaarden Fonds
Nederland haar tweede presentatie
voor de certificaathouders van de in
haar bezit zijnde paarden. Emile
Hendrix, één van de vijf selecteurs,
voorzag de paarden van commentaar.
Zijn heldere open uiteenzettingen over
ieder paard afzonderlijk ondervond
veel weerklank bij de ruim honderd
aanwezigen. In zijn openingsspeech
verwees de voorzitter van de Raad van
Commissarissen
Henk
Rottinghuis
voorzichtig naar de mogelijkheden om
aan het huidige SFN binnen afzienbare
tijd een vervolg te geven.
Hester Klompmaker presenteerde Beegien
SFN, die op de KWPN paardendagen als
vierde eindigde in het KNHS kampioenschap
bij de zesjarigen. De zoon van Contendro
II uit een Quick Star moeder toonde zijn
springkwaliteiten en fokker ed Santing, die
tevens mede-eigenaar is, toonde zich zeer
tevreden over de progressie die dit paard
heeft gemaakt. “een paard met een winners
mentaliteit”, aldus Klompmaker.
Aquila SFN, Ovidius x Lauriston, eindigde
op de zevende plek in de eindstand van de
KNHS kampioenschappen voor zevenjarigen.
emile Hendrix over dit paard: “Aquila
SFN springt met het voorbeen op geheel
eigen wijze, maar is snel en heeft reflexen.
Daarnaast is het een paard met een zeer
lichtvoetige galoppade en dat zien we graag

bij een springpaard”.
Het paradepaardje van het SFN is nog steeds
BMC Utascha SFN en de inmiddels elfjarige
dochter van Lux uit Indoctro werd aan de
hand voorgesteld. “De merrie is net terug
uit Calgary en door omstandigheden heb
ik haar de afgelopen week amper gereden.
Ze heeft de reis nog in de benen en jullie
weten allemaal wel hoe ze springt”, vertelde
Jeroen Dubbeldam. Dubbeldam vertelde
verder dat het hem speet niet met Utascha
naar Londen te zijn geweest. “Achteraf
was de tijd misschien net te kort om de
combinatie te worden die je moet zijn om op
de Olympische Spelen te kunnen presteren.
Kijk naar Beezie Madden, die Simon van
mij kocht. Ook voor haar was de tijd net
te kort om met Simon een topcombinatie
te vormen”, aldus Dubbeldam, die voor
het indoor seizoen van plan is om met
Utascha deel te gaan nemen aan een aantal
wereldbeker wedstrijden en hoopt richting
het komende eK in aanmerking te komen
voor een plaats in het team.
Over zijn andere SFN paard BMC Zenith
SFN, acht jaar en afstammend van rash r
uit een moeder van Fuego du Prelet, was
Dubbeldam zeer lovend. “Zo af en toe is
hij nog iets speels, maar hij heeft geleerd
om zich steeds beter te concentreren op
de werkzaamheden in de ring. Voor mij
een paard met een super instelling en veel
vermogen”.
Zie vervolg op pagina 2.
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BMC Zenith SFN met J. Dubbeldam

SFN-KALENDER

Springpaarden Fonds Nederland is in 2013 aanwezig bij de volgende evenementen:
Indoor Brabant (14 - 17 maart)
Met op 15 maart de SFN bijeenkomst

CHIO Rotterdam (19 - 23 juni)
Met op 21 juni de SFN bijeenkomst

19 - 25 augustus
EK springen in Herning (Den)

Informatie over de SFN paarden in het bijzonder en SFN in het algemeen vindt u op de website van het fonds: www.springpaardenfonds.nl

NIEUWS

SFN Paarden succesvol op Kampioenschappen
voor jonge paarden
Ermelo - Beegien SFN en Aquila SFN hebben
onder Hester Klompmaker en Nathalie
van der Mei deelgenomen aan de KNHS
kampioenschappen voor zes- en zevenjarige
springpaarden, die tijdens de KWPN
paardendagen werden verreden. Na een
drietal wedstrijden (bij de zesjarigen namen
123 paarden deel aan de eerste rubriek)
eindigde Klompmaker met Beegien SFN
op de vierde plaats in het kampioenschap.
In het kampioenschap voor zevenjarige
paarden gingen in de eerste wedstrijd 64
combinaties van start. Na drie wedstrijden
bleken Aquila SFN en Nathalie zevende te
zijn geworden in deze titelstrijd. Door deze
resultaten plaatsen beide paarden zich voor
deelname aan de wereldkampioenschappen,
die in Lanaken werden verreden.

Beegien SFN met H. Klompmaker

SFN paarden voldoen aan verwachtingen
van certificaathouders (vervolg voorpagina)
Tim Hendrix bracht de bloedgemaakte merrie
Varanka SFN, Gran Corrado x Hamlet, de
ring binnen. Na haar voortreffelijke optreden
in de Grote Prijs van Amsterdam werd het
door blessures stil rond Varanka. “Probleem
is dat paarden topfit moeten zijn om te
presteren en helaas heeft Varanka na een
heel goede start begin dit jaar last gekregen
van blessures. We hopen nu dat zij daarvan
volledig is hersteld en dat we weer met haar,
zij het gedoseerd, aan het werk kunnen
gaan”.
Chantal Regter reed Rapide Viando SFN,

Utascha SFN

Heartbreaker x Concorde, de piste binnen.
De vos toonde zich van zijn allerbeste zijde.
“Ik ben ongelooflijk blij met dit paard, dat
het hout niet wil aanraken. Daarnaast is hij
snel en wendbaar en gelukkig voorzichtig en
daarbij heeft hij ruim voldoende vermogen.
Voor mij een topper”, aldus de charmante
amazone.
Hendrix wees de certificaathouders en
ook op dat ze mogelijk een paar paarden
zouden missen tijdens de presentatie. “In
de afgelopen paar jaar hebben we afscheid

genomen van Chesta Z, Kadans Webster
en onlangs van BMC Floreen. Alle drie
de paarden hebben bij hun ruiters, Yves
Houtackers, Ruben Romp en Ben Schröder,
een uitstekende opleiding genoten. Toch
vonden wij als selecteurs dat de paarden net
niet over de allerlaatste kwaliteiten beschikten
om succesvol voor Nederland deel te nemen
aan internationale kampioenschappen. Dat
is en blijft wel de doelstelling van het SFN”,
aldus Hendrix.

Henk Rottinghuis

SFN paarden lopen zich in de kijker
Lanaken - De zesjarige Beegien SFN en
de zevenjarige Aquila SFN hebben eind
september deelgenomen aan het WK voor
jonge springpaarden, dat onder ideale
weersomstandigheden in het Belgische Lanaken
werd verreden. Het is het WK van de grote
getallen, want in de drie leeftijdscategorieën
kwamen in totaal ruim 700 paarden aan de
start. Constatering één is dat de twee SFN
combinaties niet wisten door te dringen tot de

Aquila SFN met N. Mei

finale op zondag. Constatering twee is dat de
twee SFN combinaties in de drie wedstrijden
waarin ze wel van start zijn gegaan, twee
kwalificaties en de “troostfinale”, gewoon heel
goed hebben gepresteerd. Ook moet worden
vastgesteld dat deze beide combinaties amper
negen maanden bestaan en dat er een groot
verschil bestaat tussen de wedstrijden waaraan
tot nu toe werd deelgenomen en het WK.
“Ze hebben gedurende deze wedstrijden een

schat aan nieuwe ervaringen opgedaan. De
ambiance van Zangersheide is voor jonge
paarden niet alleen zeer indrukwekkend, maar
ook is het nieuw om in een beperkte ruimte
met veel paarden je voor te bereiden op het
werk dat in de piste wacht. De wijze waarop
de paarden sprongen heeft indruk gemaakt”,
aldus Egbert Schep, die als selecteur de
prestaties van de beide SFN paarden op de
voet volgde.

Floreen SFN met B. Schröder

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.

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

BMC Floreen SFN verkocht
naar Canada
Tubbergen - In de ogen van de selecteurs en van
haar ruiter Ben Schröder bleef de ontwikkeling
van de inmiddels negenjarige BMC Floreen, Fly
High x Gletscher, achter bij de verwachtingen.
Het is de doelstelling van het SFN om paarden te
bezitten die uit kunnen groeien tot paarden die
aan internationale kampioenschappen kunnen
deelnemen. Die toekomst leek voor Floreen net
niet haalbaar. Toen zich een koper uit Canada

meldde die een paard zocht voor een Young Rider
werd besloten de onderhandelingen te openen.
Ondertussen is Floreen in Canada gearriveerd.
Directie en selecteurs zijn Ben Schröder erkentelijk
voor de zeer goede wijze waarop hij Floreen heeft
opgeleid. Kijkend naar de inkoopprijs, de kosten in
de afgelopen jaren en de opbrengst uit verkoop,
heeft het SFN net als op eerder verkochte paarden
ook op Floreen winst gemaakt.

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.
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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SFN naar Olympisch Londen
Londen - Een grote groep certificaathouders
van het SFN is naar Londen geweest en heeft
de Nederlandse ruiter successen op de
Olympische Spelen van zeer nabij meebeleefd.
Ze zagen niet alleen de dressuurruiters met het
team bons winnen en Adelinde Cornelissen
zilver, ook maakten ze live mee dat het
toppresterende Nederlandse springteam na
barrage om goud en zilver de tweede plaats

veroverde. Tevens waren de SFN’ers er getuige
van dat Gerco Schröder met Eurocommerce
London in wederom een barrage om zilver en
brons het individuele zilver binnensleepte.
Natuurlijk werd er een bezoek gebracht aan
het Holland Heineken Huis, om de fantastische
resultaten van de hippische sporters mee te
vieren.

