
>

Met Springpaarden Fonds 
Nederland op de eerste rij

INHOUDSOPGAVE

Pagina 1
Met SFN op de eerste rij
Wedstrijdkalender
Pagina 2
Kadans Webster SFN struikelt in 
stapmolen 
Pagina 3
Stal SFN weer uitgebreid 
Pagina 4
Vergadering van Aandeelhouders 
van SFN B.V.
VDL Groep Utascha SFN weer in 
training 

>

>

>

Nieuwsbrief 

springpaarden fonds
nederland

September 2008

Hong Kong - Letterlijk op de eerste 
rij zaten ‘De Reisgenoten’ van het 
Springpaarden Fonds Nederland tijdens 
de Olympische Spelen in Hong Kong. 
Zij hebben genoten van schitterende 
sport en zagen niet alleen met eigen 
ogen Anky van Grunsven haar derde 
individuele gouden medaille winnen 
bij de dressuur. Ook konden zij vanaf 
de eerste rij alle wedstrijden volgen 
waarin de Nederlandse springruiters 
in actie kwamen. De dertig mensen die 
waren ingegaan op het aanbod van het 
Springpaarden Fonds, in samenwerking 
met Van Lanschot Bankiers, bewaren de 
meest prettige herinneringen aan deze 
trip.

“We zijn geen van allen mensen die met 
groepsreizen meegaan. Maar deze reis was 
in meerdere opzichten een enorme ervaring. 
In de eerste plaats was alles, maar dan ook 
werkelijk alles, tot in de perfectie geregeld. 
Het hotel was van een dermate niveau dat 
Willem-Alexander en Maxima er ook de 
nachten hebben doorgebracht toen zij de 
ruiterspelen in Hong Kong bezochten. 
De shuttleservice van en naar de venue 
was perfect. De excursies die we gemaakt 
hebben kun je alleen maken wanneer 
mensen zich van tevoren tot in detail op de 
hoogte hebben gesteld van wat mogelijk is. 

We zaten letterlijk op de eerste rij tijdens de 
wedstrijden. “Het belangrijkste van alles is 
dat een reis als deze met een groep mensen 
die een passie delen zoals de paardensport 
plotseling geen groepsreis meer is, maar een 
trip met een groep vrienden”, aldus één van 
de deelneemsters aan de trip. 

Opvallend was dat bijna alle medereizigers nu 
al te kennen hebben gegeven een volgende 
reis - net als nu op eigen kosten - met het 
Springpaarden Fonds Nederland mee te 
willen gaan. 

Uitstapje
Op de dag na de landenwedstrijd voor 
de springruiters waren alle leden van het 
Nederlandse springteam door het SFN 
uitgenodigd voor een uitstapje. Na eerst 
met een sampas bootje een rondvaart 
te hebben gemaakt door de verslonsde
binnenwateren van Hong Kong werd een stop 
gemaakt in een restaurant, waar de sfeer van 
het koloniale verleden van Hong Kong nog 
steeds voelbaar aanwezig was. Rob Ehrens, 
de bondscoach, en Frits van ‘t Groenewout, 
commentator van NOS Sport, vertelden over 
hun ervaringen in Hong Kong. Daarna werd 
een rondvaart gemaakt door de zeehaven 
van Hong Kong, met aan weerszijden de 
imposante skyline van deze metropool. Het 
was typerend voor de sfeer op deze dag 

dat ook de ruiters en hun bondscoach dit 
uitstapje als uiterst prettig hebben ervaren. 

Huldiging
Door de KNHS was er in het Regall Riverside
Hotel een ‘Holland Hinneken House’ ingericht 
als tegenhanger van het Holland Heineken 
House in Peking. Hier waren ‘De Reisgenoten’
ook van harte welkom en hier maakten zij 
in informele sfeer de huldiging mee van 
Anky van Grunsven. Ook alle andere actieve 
Nederlandse ruiters en offi cials waren hierbij 
aanwezig, waardoor er een ontspannen 
sfeer ontstond, die niet onder moet hebben 
gedaan voor die in Peking. Misschien was 
het in Hong Kong iets minder luidruchtig.
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KALENDER
De wedstrijdkalender van VDL Groep Utascha SFN, Kadans Webster SFN en VDL Groep For Holland SFN 
kunt u vinden op de website van het fonds: www.springpaardenfonds.nl. 



Met Springpaarden Fonds Nederland op de eerste rij
Olympische Spelen in Hong Kong

VERVOLG

Overweldigende aanblik
Op de enige rustdag tijdens de Olympische 
Ruiterspelen in Hong Kong werd ‘s avonds 
een diner aangeboden door AON in het 
restaurant van een club, waarvan alleen de  
top van het bedrijfsleven in deze stad lid kan 
zijn. De exclusieve locatie is ondergebracht 
op de bovenste etages van het oude gebouw 
van de Bank of China Downtown Hong 
Kong. Na afloop kregen ‘De Reisgenoten’ 
van het SFN een overweldigende aanblik van 
Hong Kong bij nacht. Vanaf het terras op de 
vijftiende etage van het evenveel 
verdiepingen tellende gebouw - een kleintje 
gezien de omringende gebouwen - was de 
hartslag van deze stad bij nacht nog voelbaar. 
De gastheer van deze avond was de heer 
Bernie Fung, die directeur is van AON Azië. 
Het diner werd mogelijk gemaakt dankzij de 
inspanningen van de heer Lex Geerdes, die 
in de Benelux de CEO is van AON, en Tinus 
Krikke, die verantwoordelijk is voor de Far 
East Business van AON in de Benelux.

Eigen weg
De dag nadat Eric Lamaze het individuele 
goud had gewonnen gingen ‘De Reisgenoten’
van het SFN weer hun eigen weg. Enkelen 
hadden vertraging door de tyfoon die Hong 
Kong voluit raakte, maar dit werd eerder als 
spannend ervaren dan als lastig. Sommigen 
namen het vliegtuig terug naar Amsterdam. 
Anderen zagen Hong Kong als het ideale 

vertrekpunt voor een vakantie op Bali of in 
Vietnam. 

Oranje of geen oranje?
Er zijn mensen die zich nooit als supporter 
zullen gedragen, omdat het gedrag van 
veel supporters hen tegen de borst stuit. 
Het ‘show your colours’ is dan ook niet aan 
hen besteed. Behalve tijdens de Olympische 
Spelen. Dan hult iedere Nederlander zich in 
het oranje. Niet omdat het moet of dat het zo 
hoort, maar omdat het een psychologische 
ondersteuning is aan de sporters die de 
eer van Nederland en Oranje hoog moeten 
houden. Daarom was het goed om te zien 
dat bijna allen die de reis meemaakten zich 
in het oranje hadden gehuld. Dat reisgenoot 
Johan Heins ook nog in technisch

opzicht een bijdrage leverde aan de goede 
vierde plek van het lichtelijk gehandicapte 
Nederlandse team (wegens het ontbreken
van Dubbeldam en Zoer) versterkte de 
betrokkenheid van ‘De Reisgenoten’ in 
positieve zin. Last minute invallers Hoorn 
en Houtzager waren o zo dicht bij een 
medaille, maar presteerden toch beter dan 
redelijkerwijs van hen verwacht mocht
worden. Houtzager werd achtste en Hoorn 
werd negende. Met drie in Nederland 
gefokte paarden die hun ruiters naar goud, 
zilver en brons wisten te dragen wordt de 
potentie van het Springpaarden Fonds 
Nederland alleen maar duidelijker. In Londen 
2012 willen we als SFN een wezenlijke 
bijdrage proberen te leveren aan de 
successen van het Nederlandse springteam.

Dank je wel
In het verhaal over de reis van 
certificaathouders van het Springpaarden 
Fonds Nederland dient in ieder geval een 
woord van dank en respect opgenomen 
te worden over de begeleiding van ‘De 
Reisgenoten’ door Patricia van Schenkhof en 
Stefanie Colnot-Gemmeke. Beide dames van 
de afdeling evenementen van Van Lanschot 
Bankiers hebben met het organiseren en 
begeleiden van deze reis een visitekaartje 
afgegeven waar de directie van het SFN trots 
op is. Hun werk, inzet en betrokkenheid
overtrof in alle opzichten de hoge 
verwachtingen die ‘De Reisgenoten’ en de 
directie op voorhand van deze reis hadden. 
Dames: chapeau!

Door een ongelukkige struikeling in de 
stapmolen is Kadans Webster, die bij 
Arnold Boerekamps in training staat, 
enige tijd uit de roulatie geweest. “Ik weet 
niet precies hoe het is gebeurd, maar 
Webster heeft zich licht geblesseerd in de 
stapmolen. Daar loopt hij al bijna twee 
jaar iedere dag in en er is in al die tijd 
nooit iets voorgevallen. Het was extra 

vervelend omdat het plaatsvond tijdens de 
voorbereidingen op de kampioenschappen 
voor 5-jarige paarden in Ermelo, die we nu 
dus aan onze neus voorbij hebben moeten 
laten gaan”, vertelt Arnold. 
Ondertussen is de vijfjarige nakomeling van 
Hors la Loi grotendeels hersteld en hij zal 
onder Nol Boerekamps binnenkort weer in 
de wedstrijdring te bewonderen zijn.

Kadans Webster SFN struikelt in stapmolen



Stal Springpaarden Fonds Nederland weer uitgebreid
VDL Groep For Holland SFN

De selecteurs van het Springpaarden Fonds Nederland hebben weer een paard 
gevonden dat in hun ogen heel veel potentie als springpaard heeft. De naam van 
het paard alleen al spreekt boekdelen: For Holland. De nu vierjarige hengst stamt 
af van For Pleasure waarmee Markus Ehning zeer succesvol is in de sport. Ehning 
brengt zelf ook een nakomeling van For Pleasure uit in de sport die getooid is met 
de naam For Germany. Dat was de reden voor de eigenaren Joop Aaldering en Kyra 
Swelheim om dit paard om te dopen in For Holland. Daarom gaat vanaf nu deze 
nakomeling van For Pleasure als VDL Groep For Holland SFN door het leven.

SFN gaat het goed bij Mathijs van Asten. 
“De vierjarige hengst is redelijk brutaal, maar 
zonder dat dit zich uit als gemeen gedrag”, 
zegt Van Asten. “Ik moet hem echter af en 
toe duidelijk maken wat wel mag en wat 
niet maar dat is logisch bij een vierjarige 
hengst.” 

KWPN hengstenkeuring
Vanaf begin september wordt VDL Groep 
For Holland voorbereid op de KWPN 
hengstenkeuring. Hij zal daar zowel aan de 
hand als onder het zadel moeten worden 
getoond (vermoedelijk 8 december). Daarna 
behoort deelname aan de KNHS/KWPN 
hengstencompetitiewedstrijden tot de
mogelijkheden. 

Zodra de data die op deze selectie 
betrekking hebben bekend zijn, 
zullen wij u zo snel mogelijk via 
www.springpaardenfonds.nl 
informeren.

Deze in Nederland door René Lips te Made 
gefokte vierjarige hengst VDL Groep For 
Holland SFN die geregistreerd is in het 
Westfaalse stamboek heeft een afstamming 
die bol staat van de springgenen. René Lips 
is een broer van de bondscoach van de 
eventing ruiter Martin Lips en dus een oom 
van Tim Lips die verrassend goed presteerde 
tijdens de Olympische Spelen in de Eventing 
wedstrijden. 

Winsom
For Pleasure die vorig jaar in Aken afscheid 
nam van de sport heeft een winsom van 
bijna twee miljoen euro. Eerst werd hij in de 
sport uitgebracht door Lars Nieberg en later 
door Markus Ehning. Vader van For Pleasure 
is de legendarische Furioso II die van de al 
even legendarische Furioso xx afstamt. De 
Hannoveraanse merrie Gigantin, de moeder 
van For Pleasure, heeft de beroemde Grannus
als vader die wereldwijd een enorm stempel 
op de fokkerij van topspringpaarden heeft 
gedrukt. De moeder van For Holland is de 
merrie Wanda de Lanbry en achter deze 
moeder vinden we als vader Galoubet, die 
afstamt van de hengst Almé. Galoubet A is de 
vader van een enorme grote groep zeer goed 
springende paarden waarvan drievoudig
wereldbeker finale winnaar en Olympisch 
kampioen 2004 Baloubet du Rouet er slechts 
één is. 

Goede sportpaarden
Verder terug in de pedigree van de moederlijn
vinden we de Anglo Lys de Darmen die 
ook in de bloedlijnen van zeer veel goede 
sportpaarden terug te vinden is, bijvoorbeeld
als vader van de moeder van Ninja la 
Silla. Op zich opvallend maar tegelijkertijd 
typerend voor de hedendaagse fokkerij van
springpaarden is dat deze nieuwe aanwinst 

dan weliswaar in Duitsland is gefokt maar 
bijna helemaal terug gaat op de mooiste 
bloedlijnen uit de Franse fokkerij gekoppeld
aan het beste van de Hannoveraanse
fokkerij. 

Redelijk brutaal
De selecteurs hebben in goed overleg met 
elkaar vastgesteld dat de zeer getalenteerde 
Mathijs van Asten de ruiter is die mogelijk 
het beste past bij deze hengst. Sinds eind 
juni staat dit paard dan ook in een van de
stallen van Mathijs van Asten in het Limburgse
Ysselsteyn. Met VDL Groep For Holland



Na de twee behandelingen die hij 
verrichtte werd ook telkens aan Eric 
van der Vleuten een trainingsschema 
meegegeven, waarin de voorzichtige 
opbouw centraal stond. Midden augustus 
zijn Van der Vleuten en Utascha SFN 
weer bij Van Schie geweest voor een 
laatste controle. Volgens Van Schie is de 
peesblessure geheel hersteld, waardoor 

er tot medio oktober langzamerhand 
intensiever getraind kan worden, zodat 
eind oktober de combinatie niets in de weg 
behoeft te staan om de wedstrijdring weer 
binnen te rijden. Voor alle zekerheid zal 
dr. Van Schie medio oktober nog eenmaal 
worden bezocht om het defi nitieve groene 
licht te krijgen, voordat er in wedstrijden zal 
worden gestart.
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Op 15 juli jl. hield Springpaarden Fonds 
Nederland B.V. haar eerste Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders. Naast 
de directie en de heer Paul Nouwen als 
vertegenwoordiger van de Raad van 
Commissarissen was daarbij aanwezig de 
enige aandeelhouder van de vennootschap, 
Stichting Administratiekantoor Springpaarden
Fonds Nederland vertegenwoordigd door 
haar twee bestuursleden.  Zoals u weet, 
heeft de Stichting de door u gehouden 
certifi caten van aandelen uitgegeven 
waarmee feitelijk de fi nanciering van de BV 
heeft plaatsgevonden. 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. werd eerst de benoeming van 
de heer G.J. Swinkels tot lid van het bestuur 
van de vennootschap formeel bevestigd.
Vervolgens werden de jaarrekeningen

2006 en 2007 van de vennootschap 
aan de orde gesteld. De jaarrekeningen
werden door de externe accountant van 
een goedkeurende verklaring voorzien. Naar 
aanleiding van de jaarrekeningen werd een 
enkele vraag gesteld, die door de directie naar 
tevredenheid werd beantwoord, waarna 
deze als voorgelegd werden vastgesteld. Ook 
werd het directieverslag over de jaren 2006 
en 2007 besproken. Vervolgens besprak de 
directie van de vennootschap mededelingen 
over de plannen voor de communicatie
met certifi caathouders en de 
toekomstverwachtingen. 

Tot slot deelt het bestuur van de Stichting 
mede dat de statuten van de Stichting 
werden gewijzigd bij notariële akte op 23 
april 2007 conform het in het prospectus 
opgenomen concept van de statuten van de 
Stichting, met dien verstande dat het bestuur 
van de Stichting uit twee leden bestaat.

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, 
fi scaal advies, transaction advisory services en 
juridisch advies zijn hierbij de vier pijlers van onze 
dienstverlening. Daarnaast biedt Ernst & Young 
ondersteuning op een aantal specifi eke 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.

Vrienden van SFN

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. 

Vergadering van Aandeelhouders van SFN B.V.

Blessures kosten tijd en een blessure aan een pees van een jong springpaard in 
opleiding kost heel veel tijd. Heel veel tijd omdat het behandelen er op gericht 
is dat de blessure volledig herstelt. Niets is meer frustrerend dan het steeds 
maar weer opnieuw de kop op steken van een blessure en juist het te vroeg 
inzetten kan leiden tot het opnieuw opduiken van de blessure. Eind april werd 
besloten om Utascha te laten behandelen door de oud-teamveterinair van de 
dressuurpaarden dr. Hans van Schie.

VDL Groep Utascha SFN weer in training


