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Op maandag 18 mei is in zijn  
woonplaats Rotterdam op 74-jarige 
leeftijd Paul Nouwen overleden.  
Nouwen, die vanaf het eerste moment 
zeer positief stond ten opzichte van het 
Springpaarden Fonds Nederland, hoefde 
dan ook geen seconde na te denken 
voordat hij ‘ja’ zei tegen de functie 
van voorzitter van de Raad van 
Commissarissen. 
  
Uiterst humorvol, relativerend tot op het bot 
en altijd kijkend met een net iets andere blik, 
hanteerde Paul Nouwen de voorzittershamer 
in de vergaderingen van de Raad van  
Commissarissen van het Springpaarden 
Fonds. Daarbij kon hij zich volledig  
vinden in de doelstellingen van het SFN en 
de wijze waarop daaraan door de directie 
inhoud werd gegeven. Op 9 mei verwoorde  
hij dat in de Wijk als volgt. “Deze  
bijeenkomst is een perfecte aandeelhouders-
vergadering, want u kunt met eigen ogen 
zien hoe uw geld wordt besteed. Wat in 
mijn ogen net zo belangrijk is: u kunt zelf 
zien hoe goed uw geld is geïnvesteerd. Dat 
kunt u weten, want u heeft verstand van 
paarden, en bij hoeveel andere bedrijven 
kunt u dat? Die produceren producten waar 
u helemaal geen verstand van heeft”, aldus 
Nouwen.

Graag gezien
In de hippische wereld was Nouwen een 
graag geziene persoonlijkheid. Hij vertelde 
altijd met veel plezier over zijn eigen  
ervaringen als jockey. Nouwen voelde zich 
nog steeds nauw betrokken bij het wel en 
wee van de draf- en rensport en was dan 
ook regelmatig op de renbaan te vinden.  
Paul Nouwen was, voordat hij de over-

stap maakte naar de ANWB, directeur van  
Nationale Nederlanden en in een tijd dat 
de dressuursport zich qua belangstelling 
het beste liet vergelijken met kaatsen en  
fierljeppen besloot hij een dressuurcompetitie 
financieel fors te gaan ondersteunen. Deze 
competitie is bekend geworden onder 
de naam Nationale Nederlanden  
Dressuurcompetitie. Een competitie die het 
voor heel veel combinaties gemakkelijker 
maakte om de stap naar een hoger niveau in 
de dressuursport te zetten.

Met het heengaan van Paul Nouwen is een 
inspirerende persoonlijkheid overleden, die 
in al zijn functies zijn liefde voor het paard 
en de sport met paarden in alle facetten op 
eigen wijze bleef uitdragen.

Mierlo was dit jaar het decor voor de  
Nederlandse kampioenschappen Junioren, 
Young Riders en Senioren. Op zaterdag  
hadden de paarden die in het NK senioren 
van start gingen een rustdag en konden 
de ruiters hun tweede paard starten in de 
Grote Prijs. Die Grote Prijs werd gewonnen 
door Eric van der Vleuten met VDL groep 
Utascha SFN die in de barrage niet alleen de 
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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 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. 
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snelste combinatie was maar ook nog eens  
foutloos bleef. Vooral de wijze waarop  
Utascha sprong en won was indrukwekkend.  
Utascha is het oudste paard van het SFN en zal 
nu regelmatig in iets zwaardere wedstrijden 
worden ingezet. De overige paarden  
blijven hun “kilometers” maken in lichtere 
wedstrijden om de talenten alle tijd te geven 
om te rijpen. 

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

SFN-KALENDER

De directie van Springpaarden 
Fonds Nederland heeft alle 
certificaat houders uitgenodigd 
aanwezig te zijn bij het middag/
avondprogramma van het CHIO 
Rotterdam op vrijdag 19 juni 
aanstaande. Het programma ziet 
er als volgt uit:

14.00 uur Ontvangst 
14.30 uur Landenwedstrijd
17.30 uur Dinerbuffet 
19.30 uur Einde programma

CHIO Rotterdam VDL groep Utascha SFN ook sterk in 
Eindhoven
Tijdens het internationale concours in  
Eindhoven heeft Eric van der Vleuten 
VDL groep Utascha SFN drie maal aan de 
start gebracht. “In de eerste wedstrijd op  
donderdag heb ik zeer rustig gereden  
waardoor we een strafpunt kregen voor 
het overschrijden van de tijd. In de tweede 
wedstrijd die met barrage werd verreden 
plaatste ik me voor die barrage dankzij een 
foutloze rit. Na overleg met Emile heb ik  
besloten niet in de barrage van start te gaan 
om Utascha te sparen voor de Grote Prijs die 

op zaterdag werd verreden. In deze Grote 
Prijs, die best pittig was, bleven we tot de 
een na laatste hindernis foutloos. Dat was 
de tweede hindernis van een dubbelsprong 
en ik kwam misschien iets groot over de 
steilsprong waardoor we net de breedte niet 
haalden van de oxer. Een heel licht touche 
was voldoende om de achterste paal te doen 
laten vallen”, aldus van der Vleuten die via 
Outdoor Gelderland naar het Rotterdamse 
CHIO gaat. 



Meet en Greet op 9 mei sprankelend 
Terugblik

Stralend weer kenmerkte de eerste meet en greet van het SFN op 9 mei, die plaats-
vond op het schitterende domein van Johan en Hettie Heins in de Schiphorst bij 
de Wijk. Alle paarden van het SFN waren aanwezig. Zij maakten, voorzien van het 
deskundige commentaar van Emile Hendrix en bondscoach Rob Ehrens, een aantal 
sprongen. Het werd een perfecte presentatie onder ideale omstandigheden, in een 
schitterende ambiance, waar alle aanwezigen met volle teugen van hebben genoten.  


