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Indoor Brabant 24 t/m 27 maart (25 maart SFN dag) 
Zie voor het volledige programma www.indoorbrabant.nl

CH Mierlo 22 t/m 25 april ( 25 april SFN dag) 
Zie voor het volledige programma www.chmierlo.nl

CHIO Rotterdam 24 t/m 28 augustus (26 augustus SFN dag) 
Zie voor het volledige programma www.chio.nl

EK dressuur 17 t/m 21 augustus (op de terreinen van het CHIO) 
Zie voor het volledige programma www.ekdressuur2011.nl

Europese kampioenschap springen.
Dit wordt gehouden van 13 tot en met 18 september in Madrid.

De certificaathouders van het SFN zijn zo 
langzamerhand gewend geraakt aan het 
gegeven dat zij worden uitgenodigd voor 
twee belangrijke wedstrijden. De vrijdag 
van Indoor Brabant, dit jaar 25 maart 
en de vrijdag van het CHIO Rotterdam, 
dit jaar op 26 augustus wanneer de 
landenwedstrijd wordt verreden. Om het 
eerste lustrum glans te geven heeft de 
directie besloten om dit jaar iets extra’s te 
doen.

Met de organisatoren van het Concours 
Hippique Mierlo hebben wij een afspraak 
kunnen maken om u daar op paasmaandag 
25 april in een aan de ring gelegen hospitality 
unit te ontvangen. De reden dat we voor 
Mierlo hebben gekozen, is gelegen in het feit 

dat deze wedstrijd voor VDL Groep Utascha 
SFN een thuiswedstrijd is. U hebt van ons al 
per post uitnodigingen voor Indoor Brabant 
en NK Mierlo ontvangen.

Goed thuis
Deze combinatie voelt zich op het terrein aan 
de St. Sebastiaanweg in Mierlo zeer goed 
thuis. In 2009 wonnen ze op zaterdag hun 
eerste Grote Prijs en wel de Grote Prijs van 
Mierlo. In 2010 wonnen ze de VDL Groep 
prijs, het derde onderdeel van het Nederlands 
kampioenschap en beëindigden zij het 
Nederlands Kampioenschap als derde. Echter 
in de uitschrijving staat vermeld dat iedere 
ruiter slechts eenmaal op het ereschavot kan 
plaatsnemen en daarom werden zij uit de 
uitslag van het NK geschrapt. 

Van Lanschot al 
lang sponsor
Het overlijden op tachtig jarige leeftijd van de 
legendarische Nederlandse springruiter Antoon 
Ebben, die met Kairouan en Jumbo Design 
zeer aansprekende resultaten wist te behalen, 
was voor velen aanleiding om nog eens 
herinneringen op te halen aan vervlogen tijden. 
Een minnares van de springsport en Internet 
mailde de volgende link www.britishpathe.
com/record.php?id=73231. Niet alleen is 
daarop Toon Ebben te zien met Kairouan 
tijdens Indoor Brabant 1969, maar het filmpje 
toont helemaal aan het eind ook zonneklaar 
aan dat Van Lanschot Bankiers de hippische 
sport toen al een warm hart toedroeg. Op 
deze site van British Pathé zijn ook vele andere 
fragmenten van hippische evenementen uit de 
tijd dat het bioscoopjournaal een belangrijke 
informatiebron, was te vinden.

SFN-KALENDER

SPONSOREN

VRIENDEN VAN SFN

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. 

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 

Springpaarden Fonds Nederland is in 2011 aanwezig bij de volgende evenementen:

Het terrein van Concours Hippique Mierlo 

Springpaarden Fonds Nederland
viert eerste lustrum

25 maart 2011
Indoor Brabant
 

25 april 2011
CH Mierlo

26 augustus 2011
CHIO Rotterdam
 De wedstrijdkalender en -uitslagen van de SFN-paarden vindt u op de website van het fonds: www.springpaardenfonds.nl

 

Dit jaar zijn de Europese kampioen-
schappen, die in Madrid worden 
gehouden, het belangrijkste doel van 
de Nederlandse springruiters. Op dat 
EK moeten zij zich kwalificeren voor de 
Olympische Spelen. 

Van de landen die daar deelnemen, hebben 
Duitsland, Frankrijk, België en gastland Groot-
Brittannië zich al geplaatst voor Londen 
2012. Nederland dient zich op het EK bij de 
beste vijf landen te rijden in een geschoonde 

uitslag. Dat wil zeggen dat, als deze reeds 
geplaatste landen zich boven Nederland 
plaatsen, ons land dus maximaal negende 
mag worden. Binnen de kaders van het SFN 
past het volledig om dienstbaar te zijn aan de 
Nederlandse springsport. Daarom wachten wij 
vol vertrouwen de verdere ontwikkeling van 
VDL Groep Utascha SFN en Eric van der Vleuten 
af. In 2011 is daarom ook het belangrijkste doel 
van het SFN deel te nemen aan het EK, om daar 
een bijdrage te leveren aan kwalificatie voor de 
Olympische Spelen.

Madrid belangrijke halte op weg 
naar Londen 2012

AGENDA MEyDAN FEI NAtIONS CUP
La Baule  FRA  12.05.2011 - 15.05.2011  13 mei landenwedstrijd

Rome  ITA  26.05.2011 - 29.05.2011  27 mei landenwedstrijd

St. Gallen  SUI  02.06.2011 - 05.06.2011    3 juni landenwedstrijd

Falsterbo  SWE  07.07.2011 - 10.07.2011    8 juli landenwedstrijd

Aken  GER  12.07.2011 - 17.07.2011  14 juli landenwedstrijd

Hickstead  GBR  28.07.2011 - 31.07.2011  29 juli landenwedstrijd

Dublin  IRL  03.08.2011 - 07.08.2011    5 augustus landenwedstrijd

Rotterdam  NED  25.08.2011 - 28.08.2011  26 augustus landenwedstrijd

Indoor Brabant van 24 t/m 27 maart 2011

Agenda



tijdens de Nederlandse kampioenschappen 
springen, die van 22 tot en met 25 april in 
Mierlo worden gehouden, wil het SFN even 
stilstaan bij haar eerste lustrum. U hebt 
voor paasmaandag al een uitnodiging 
mogen ontvangen. In deze nieuwsbrief 
blikken we terug op de achterliggende 
periode. 

In de aanloopfase werd er door de hippische 
wereld uiterst kritisch naar het initiatief gekeken. 
Nu vijf jaar later merkte de voorzitter van onze 
Raad van Commissarissen, Henk Rottinghuis, 
tijdens zijn verkiezingstournee voor de FEI in vele 
landen een grote interesse in dit fonds en de 
toepasbaarheid van dit idee in andere landen. 
Dat blijkt minder eenvoudig dan het lijkt. In 
weinig landen lopen zoveel getalenteerde jonge 
springpaarden rond. In heel weinig landen zijn 
er zoveel paardenhandelaren actief, die na hun 
springcarrière ook grote verantwoordelijkheid 
tonen ten opzichte van de sport die hen 
zoveel heeft gebracht. In weinig landen is 
de springsport zo populair dat mensen de 
bereidheid hebben om te investeren in de sport 
die hen zo lief is. Daarnaast is de hippische sport 
en de paardenfokkerij binnen KNHS- en KWPN-
verband zeer goed gestructureerd. Nederland 
neemt wat dat betreft, in positieve zin, echt een 
uitzonderingspositie in. 

trots
Wij mogen, terugkijkend naar 2006, trots zijn 
op wat tot zover is bereikt. Wij zijn goed op weg 
de doelstellingen van het fonds te realiseren. De 
negenjarige merrie VDL Groep Utascha SFN 
heeft in vier landenwedstrijden slechts eenmaal 
een foutje gemaakt en daarmee een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het feit dat het Oranje 
ruiterkwartet niet degradeerde uit de Super 
League van de mondiale springsport. “Ons doel 
is in de loop van het komende buitenseizoen 
eigenlijk maar één wedstrijd en dat is het EK in 
Madrid. We kunnen nu wel al gaan dromen van 
de Olympische Spelen, maar tijdens die wedstrijd 
in Madrid zullen we ons moeten plaatsen voor 
de Olympische Spelen. Feitelijk komt het er voor 
mij en Utascha op neer dat alle andere 
wedstrijden ondergeschikt zijn aan dat EK”, 
aldus Eric van der Vleuten, die hoopt in Spanje 
het eerste lustrum van het SFN extra glans te 

geven. “Ik hoop in Madrid een prestatie neer te 
zetten die het Oranje gevoel, dat binnen het SFN 
heerst, nog meer voeding geeft.” 

Voorbeeldig
Mogelijk loopt Kadans Webster SFN dit jaar 
ook zijn eerste Europese kampioenschap, 
want Ruben Romp heeft alle kans om zich in 
het Young Riders team te rijden. “Ik heb het 
met Kadans Webster SFN heel bewust rustig 
aan gedaan. Het paard is acht jaar jong, maar 
heeft zich voorbeeldig ontwikkeld. Kracht en 
vermogen zijn in ruime mate voorhanden, 
dus daar zal het niet aan liggen. Voor mij is 
dit de laatste maal dat ik in een Young Riders 
kampioenschap mag starten en ik wil deze 
periode in mijn ruitercarrière graag zeer positief 
afsluiten”, aldus Ruben. “Alhoewel het SFN in 
eerste instantie niet is opgericht om voor een 
jonge ruiter als ik een toppaard ter beschikking 
te stellen, ben ik er wel enorm mee ingenomen 
dat ik als toekomstig senior ruiter zo’n kwalitatief 
goed paard ter beschikking heb, waarmee ik 

hopelijk in de toekomst aansprekende resultaten 
zal weten te boeken.” 

Goed gevoel
Ook Ben Schröder heeft een paard van het 
SFN in zijn stal en vanaf het moment dat Ben 
voor de eerste maal op BMC Floreen SFN stapte 
overheerste het goede gevoel. “Vanaf dag één 
wist ik dat het een heel goed paard was, maar 
ook realiseerde ik mij dat deze merrie veel tijd 
nodig had om opgeleid te worden. Ze was nooit 
echt goed gereden en dat merkte ik als ik de 
merrie wilde verzamelen. Ik heb twee jaar heel 
veel dressuurmatig werk met haar gedaan en af 
en toe nam ik haar mee naar een wedstrijdje 
in de buurt. Eind vorig jaar was ze zover dat 
ze eens aan het echte werk mocht ruiken. In 
Zuidbroek ging het prima. In Zwolle minder, 
maar tijdens Jumping Amsterdam presteerde ze 
in de eerste twee wedstrijden top. In de derde 
bleek ze iets vermoeid. We gaan rustig verder 
werken, want het goede gevoel overheerst.” 

tiental paarden
Rapide Viando SFN begon het seizoen 2010 
ijzersterk, maar daarna kwam de ene na de 
andere blessure. Ze staat nog steeds op rust, 
maar de verwachting is dat ze medio 2011 
weer ingezet kan gaan worden. Varanka SFN 
en Michael Greeve presteren wisselvallig. Het 
ene moment springt de merrie de sterren van 
de hemel, terwijl ze het andere moment net 
dat foutje te veel maakt. De laatste aankoop, 
Bengel SFN, ontwikkelt zich voorspoedig 
en Rogier Linssen laat de ene na de andere 
foutloze ronde zien. Twee paarden, Chesta Z 
SFN en VDL Groep For Holland SFN, hebben 
de SFN-stal weer verlaten. “Natuurlijk hadden 
wij nu graag een tiental paarden in de SFN-
stal gehad, maar het valt niet mee om de 
getalenteerde paarden te vinden. Daarnaast 
is het ook nog wel eens moeilijk om ze aan 
te kopen. De mensen van wie wij ze kopen, 
moeten niet alleen een stuk beleving bij de 
sport hebben, maar er ook van genieten dat 
hun paard is aangekocht door dit fonds. 
Daardoor kunnen zij nog geruime tijd van 
hun paard blijven genieten”, zegt Emile 
Hendrix, die samen met de andere selecteurs 
blijft zoeken naar paarden die in de stal van 
het SFN passen.

Springpaarden Fonds Nederland 
staat stil bij eerste lustrum

Vijf jaar in feiten
Vijf jaar na de start van het SFN kunnen  
we een paar zaken concluderen: 
•	 	Het	SFN	is	een	gewaardeerde	partner	

in de springsport geworden; 
•	 	De	bedenkingen	die	er	in	aanvang	bij	

velen leefden, zijn weggenomen; 
•	 	De	 certificaathouders	 van	 het	 SFN	

vormen een gezellige groep mensen, 
die met elkaar plezier beleven aan de 
prestaties van onze paarden en aan 
het met elkaar samen zijn; 

•	 	De	realiteitszin	dat	niet	iedere	aankoop	
een topper kan worden, is volop 
aanwezig;

•	 	Ondanks	 de	 onbekendheid	 met	 een	
fonds als dit blijken de basisprincipes 
die als uitgangpunten werden 
genomen te werken, waardoor we 
met veel vertrouwen doorwerken naar 
het tweede lustrum;

•	 	VDL	Groep	Utascha	SFN	is	in	vijf	jaar	
tijd is uitgegroeid tot een nationaal 
bezit en draagt bij aan het Oranje 
gevoel van de supporters van de 
springsport.

VDL Groep Utascha SFN buigt voor Moorlands totilas

Ruben Romp gaat met 
Kadans Webster SFN voor 
het EK voor young Riders

Eric van der Vleuten focust 
met VDL Groep Utascha
op het EK in Madrid
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werd samen met de fokkers van de andere 
genomineerde paarden door het KWPN 
tijdens de hengstenkeuring gehuldigd. 
De keur en preferente merrie Malve, de 
overgrootmoeder van Utascha, is ook de 
overgrootmoeder van Dirocco, die door 
de hengstenkeuringscommissie werd 
aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. 
Deze driejarige schimmelhengst is een zoon 
van Zirocco Blue VDL en dat is een zoon van 
Mr.Blue.

Mooie troost
“Natuurlijk hadden we gehoopt dat Utascha 

zou worden gehuldigd als KWPN paard 
van het jaar, maar aan de andere kant zijn 
de prestaties van Totilas zo indrukwekkend 
dat de jury onder voorzitterschap van Bert 
Wassenaar daar niet aan voorbij kon en 
mocht gaan. Voor ons is de aanwijzing van 
onze jonge hengst, die we zelf hebben gefokt 
en ook nog in eigendom hebben, een hele 
mooie troost”, aldus de heer Bruers, die ook 
blij is dat de moeder van Utascha drachtig 
is van Lux, waardoor er hopelijk dit jaar een 
gezonde volle broer of zus van Utascha in 
het Noord-Brabantse Alphen geboren gaat 
worden.

Op de KWPN hengstenkeuring, die begin 
februari in Den Bosch werd gehouden, 
werd bekend gemaakt dat Moorlands 
totilas was uitgeroepen tot KWPN Paard 
van het Jaar 2010. Een geheel terechte 
uitverkiezing, want totilas veroverde 
onder Edward Gal in 2010 maar liefst 
drie gouden medailles op de WEG in 
Kentucky. 

VDL Groep Utascha SFN was één van de 
overige twaalf KWPN gefokte paarden die 
voor deze eretitel waren genomineerd. 
De fokker van Utascha, de heer C. Bruers, 


