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Varanka SFN wordt nu bereden door 
de stalruiter van Johan Heins, Michael 
Greeve. Een ruiter die zich met ziel 
en zaligheid inzet om de aan hem 
toevertrouwde paarden optimaal 
voorbereid aan de start van wedstrijden 
te brengen.

De directie van het SFN heeft er alle 
vertrouwen in dat deze uiterst gemotiveerde 
ruiter er in zal slagen om de over zeer veel 
kwaliteiten beschikkende merrie optimaal te 
scholen. Dat Johan Heins het verantwoord 
vindt om Varanka SFN samen met Michael 
Greeve van start te laten gaan in het WK 
voor jonge springpaarden onderstreept de 
kwaliteiten van deze getalenteerde ruiter. 

Eén van de primaire doelstellingen van 
het SFN is er zorg voor te dragen dat de 
combinatie tussen paard en ruiter honderd 
procent klopt. Alleen dan kunnen uiteindelijk
op het hoogste niveau de topprestaties 
worden verwacht waarnaar wij streven. Ook 
in het opleidingstraject waarin Varanka SFN 
zich nu bevindt moet het klikken tussen
paard en ruiter. Mark Martens is een prima
ruiter en zet met de regelmaat van de 

klok goede prestaties neer. Toch stond de 
samenwerking tussen hem en dit paard 
onder druk. Mark deed zijn best, net als 
Varanka SFN, maar toch was het net alsof de 
communicatie tussen beiden stokte. Ruis op 
de lijn. Het pleit daarom voor Mark dat hij 
het zelf was die meldde dat het niet lekker 
liep en dat hij er geen enkel bezwaar tegen 
had dat iemand anders Varanka zou gaan 
opleiden. 

Op de rails
“Het is niet de bedoeling dat Varanka SFN 
hier lang blijft, maar lang genoeg om haar 
helemaal op de rails te zetten. We zullen 
aan het einde van het jaar in goed overleg 
gaan beslissen aan welke ruiter we haar 
beschikbaar gaan stellen”, aldus Heins, die 
er in het begin van het verblijf van Varanka 
SFN op zijn stal steeds zelf bij was wanneer 
Michael haar reed. “Er waren kleine 
problemen en die kun je alleen maar 
herkennen door het paard te observeren in 
het werk en dan kun je proberen oplossingen
te vinden. Volgens mij hebben we nu alles
onder controle en gaat de merrie vanaf 
begin september met onze eigen paarden 
mee naar wedstrijden”, aldus Heins.

De belangrijkste wedstrijden van het 
jaar voor jonge springpaarden zijn de 
wereldkampioenschappen voor vijf-,
zes- en zevenjarigen, die ieder jaar in 
september op het domein Zangersheide 
van Leon Melchior in het Belgische 
Lanaken worden gehouden.

Dit jaar vinden de wedstrijden plaats van 
24 tot en met 27 september en vijf van 
de zeven paarden die de letters SFN achter
hun naam hebben staan, komen aan 
de start. Op donderdag en vrijdag zijn de 
kwalifi catiewedstrijden. Op zaterdag de 
troostfi nales en op zondag de fi nales. We 
hopen natuurlijk dat alle vijf SFN paarden in 
die fi nales van start kunnen gaan. 

SFN aan de start
De volgende SFN combinaties nemen aan 
de wedstrijden deel: Rapide Viando met 
Peter Geerink, Chesta Z met Yves Houtackers,
Kadans Webster met Ruben Romp en 
BMC Floreen met Ben Schröder. Ook 
Varanka en Michael Greeve gaan naar de 
kampioenschappen. Michael is al een paar 
keer met Varanka naar wedstrijden geweest
en het paard springt heel goed. Johan 
Heins: “De merrie is mooi los in het lichaam 
en wordt perfect getraind door Michael, die 
haar steeds weer optimaal naar de sprong 
weet te rijden. Volgens mij is dit het perfecte 
moment om deze goede combinatie aan 
de start te brengen in deze competitie”. 

De combinatie moet klikken  

SFN-KALENDER

Vijf SFN paarden aan de start van WK 
jonge springpaarden in Zangersheide

Balansmoment
Allen die bij het SFN betrokken zijn, zien 
deze wedstrijd als een mooi balansmoment. 
Uiteindelijk is het de sport die duidelijk 
moet maken of de selecteurs een goede 
keuze hebben gemaakt. “Of onze paarden 
ooit de landenwedstrijd van Aken dubbel 
foutloos kunnen lopen, moeten we 
afwachten. Dit WK is voor ons meer dan 
een momentopname. Het maakt ons 
hopelijk duidelijk dat we met de paarden 
die zich in onze stal bevinden, op de goede
weg zitten”, aldus Gerrit Jan Swinkels, 
voorzitter van de directie. 

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

Varanka SFN en Michael Greeve

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 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. 

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 gaat weer een buitenlandse
reis maken

Vooralsnog gaat de voorkeur uit naar een 
wedstrijd waarin een SFN paard van start gaat.

Zodra bekend is wat het reisdoel wordt, 
zullen wij u daarvan uiteraard op de hoogte 
brengen. 

De Hong Kong reis ligt al weer enige 
tijd achter ons. Op dit moment 
zijn plannen in de maak voor een 
nieuwe trip, op zijn vroegst in 2010. 
Mogelijke opties zijn Rio de Janeiro 
of Dublin.

VOORLOPIG TIJDSCHEMA ZANGERSHEIDE, LANAKEN

Donderdag 24 september 2009

Programma Locatie Aanvangstijd

Eerste kwalifi catie 5-jarige paarden  Almé Z Arena 09.00

Eerste kwalifi catie 6-jarige paarden Ramiro Z Arena 09.30 

BMC Floreen SFN, Kadans Webster SFN, Chesta SFN

Eerste kwalifi catie 7-jarige paarden Ratina Z Arena 10.30 

Varanka SFN, Rapide Viando SFN

Vrijdag 25 september 2009

Programma Locatie Aanvangstijd

Tweede kwalifi catie 7-jarige paarden Ratina Z Arena 09.00

Varanka SFN, Rapide Viando SFN

Tweede kwalifi catie 5-jarige paarden Almé Z Arena 09.00

Tweede kwalifi catie 6-jarige paarden Ramiro Z Arena 09.30

BMC Floreen SFN, Kadans Webster SFN, Chesta Z SFN

Zaterdag 26 september 2009

Programma Locatie Aanvangstijd

Troostfi nale 5-jarige paarden  Almé Z Arena 10.00

Troostfi nale 7-jarige paarden Ratina Z Arena 11.00

Troostfi nale 6-jarige paarden Ramiro Z Arena 12.00

Zondag 27 september 2009

Programma Locatie Aanvangstijd

Finale 5-jarige paarden  Ratina Z Arena  09.30

Finale 6-jarige paarden  Ratina Z Arena  12.30

Hopelijk BMC Floreen SFN, Kadans Webster SFN, 

Chesta Z SFN

Finale 7-jarige paarden  Ratina Z Arena  15.45

Hopelijk Varanka SFN, Rapide Viando SFN

WK jonge springpaarden Zangersheide 24 t/m 27 september 2009

Uitslagen en tussenstanden zijn te volgen via www.scg-nl.nl



De KNHS/KWPN kampioenschappen  
voor jonge springpaarden werden 
verreden tijdens de KWPN Paardendagen 
van 17 tot en met 21 augustus jl. op 
de terreinen van het KNHS centrum in 
Ermelo. 

Dit jaar duurden de KWPN Paardendagen  
vijf lange dagen en er kwamen uitsluitend 
paarden in de diverse ringen die bij het  
Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek  
Nederland staan geregistreerd. Het  
Springpaarden Fonds Nederland heeft 
drie paarden in haar bezit die deel hadden  
kunnen nemen. Twee ervan, Rapide Viando 
SFN en Kadans Webster SFN, hebben  
meegedaan.

Dressuur
Een groot aantal vier- en vijfjarige  
dressuurpaarden kwam in het kader van de 
Pavo Cup in actie en deze paarden hebben 
zich op één van de twaalf centrale keuringen 
van dit stamboek voor de kwart finale  
geplaatst, om via een halve finale door te 
dringen tot de finale. De wedstrijden voor  
dressuurpaarden in het kader van de 
PAVO Cup zijn indicatoren voor de  
selectiecommissie om in 2010 paarden uit  
te nodigen deel te nemen aan de  
selectiewedstrijden voor het WK jonge  
dressuurpaarden, dat ieder jaar in Verden 
worden gehouden. 

Vergadering van Aandeelhouders van 
Springpaarden Fonds Nederland B.V. 

Op 28 mei jl. hield Springpaarden Fonds 
Nederland B.V. haar jaarlijkse Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders. Stichting 
Administratiekantoor Springpaarden Fonds 
Nederland was vertegenwoordigd door haar 
twee bestuursleden. Zoals u weet, heeft de 
Stichting de door u gehouden certificaten 
van aandelen uitgegeven waarmee feitelijk de  

Keuringen
Honderden eigenaren zijn met hun veulens 
of merries naar lokale keuringen gereisd 
om daar afgevaardigd te worden naar de  
centrale keuring, waarvan er in iedere  
provincie slechts één wordt gehouden. De 
allerbeste hengst- en merrieveulens, de  
allerbeste driejarigen en de meest in het oog 
springende vrij springende driejarige merries 
(dat is verplicht bij de stamboekopname  
als ze in de zogenaamde springrichting zijn 
gefokt) kwamen daarvoor in aanmerking.

Springen
Daarnaast mogen paarden die aan strikte  
eisen hebben voldaan deelnemen aan 
de wedstrijden voor vier-, vijf-, zes- of  
zevenjarige springpaarden. Zo moeten  
zesjarigen minimaal Z-springen zijn met  
twee winstpunten en dienen zevenjarige 
paarden minimaal ZZ springen te zijn met 
eveneens twee winstpunten. De wedstrijden 
voor de springpaarden dienen als selectie 
voor het WK jonge springpaarden, eind  
september in Lanaken. 

Wedstrijden 6-jarigen & Kadans 
Webster SFN 
Ruben Romp bracht Kadans Webster 
SFN aan de start van de wedstrijden voor  
zesjarige springpaarden en Webster was 
daarmee één van de 166 paarden die in de 
catalogus stonden. Uiteindelijk ging exact 

Bericht van het Stichting Administratiekantoor  
Springpaarden Fonds Nederland

Wedstrijden 7-jarigen & Rapide 
Viando SFN 
Peter Geerink ging van start in de wedstrijd 
voor zevenjarige springpaarden en deze 
startlijst telde maar liefst 96 namen. In 
de openingswedstrijd behoorde ‘onze’  
combinatie tot het selecte gezelschap van  
31 combinaties die foutloos waren gebleven. 
In de tweede wedstrijd gelukte het  
wederom om de lei schoon te houden in de 
eerste fase van de wedstrijd. In de tweede 
fase speelde ook de chronometer een rol. 
Rapide Viando en Geerink waren snel,  
waardoor zij als vierde in deze wedstrijd 
eindigden en de derde plaats innamen in 
de tussenstand van het kampioenschap. Er 
leken kansen te liggen op een fantastisch 
succes voor het Springpaarden Fonds  
Nederland, want in de finale op donderdag 
sprong Rapide Viando buitengewoon. Hij 
kwam nergens in de buurt van het hout en 
er was hoop in de harten dat Geerink zich 
zou weten te plaatsen voor de barrage.  
Maar op weg naar de sloot stokte het  
ineens. “Rapide Viando keek naar het  
water van de sloot alsof hij water zag branden. 
Hij sloeg me ineens af en wat ik ook  
probeerde, er was geen kans om er  
overheen te komen”, aldus Geerink. Een 
weigering, maar direct daarna sprong de 
Heartbreaker-zoon zonder enig probleem 
hoog en ruim over het vlakke obstakel. Ook 
daarna kwam Rapide Viando niet meer 

een gros paarden van start, waarvan slechts 
30 zonder fouten het parcours af wisten te 
leggen. Webster maakte een springfout op 
de middelste van de driesprong. Volgens 
oud bondscoach Bert Romp zou het paard 
zich in de afzet voor het tweede gedeelte van 
de driesprong net even hebben ‘ingetrapt’. 
 Dat wil zeggen dat de achterhoef net even 
het ijzer van de voorhoef raakte. Die kleine 
verstoring zorgde voor een foutje. Voor de 
rest sprong Kadans Webster SFN volgens 
het boekje en kwam niet in de buurt van het 
hout. 
Voor de tweede wedstrijd, met 75 deelnemers, 
wist Ruben dat hij met een klassering bij 
de eerste drie startgerechtigd zou zijn in de  
finale, de derde wedstrijd. Daarvoor  
mochten 25 combinaties terugkomen. Dus 
koos Ruben voor een aanvallende strategie. 
Nadat Webster in het niet eenvoudige  
basisparcours gemakkelijk foutloos was  
gebleven vroeg Ruben van de vos een hoog 
tempo. Dat bracht risico’s met zich mee,  
zoals de zeer schuin op de rijrichting staande 
steilsprong duidelijk maakte. Ook nu weer 
een heel licht touché en weer viel de balk. 
Weg kans op een finaleplaats. Maar het is 
zoals Jos Lansink, de coach van Ruben, al 
vele malen heeft gezegd: “Een balkje is zo 
gevallen”. Kadans Webster SFN eindigde op 
de 33e plaats.

NIEUWS

in de buurt van het hout.  Met slechts drie  
combinaties in de barrage, waarbij ook de 
voor de wedstrijd hoger geplaatste Eric van 
der Vleuten en Roelof Bril foutjes maakten, 
zou Geerink met een foutloze rit het  
kampioenschap op zijn naam hebben  
geschreven. Nu ging de titel naar Eric van  
der Vleuten met VDL Groep Verdi en werd 
Peter Geerink met Rapide Viando SFN  
vijfde in dit kampioenschap. Evengoed een  
fantastische prestatie!

financiering van de BV heeft plaatsgevonden. 
De Stichting oefent haar taak als  
aandeelhouder dan ook uit ten behoeve  
van u als certificaathouder. 

Jaarrekening
Tijdens de Algemene Vergadering van  
Aandeelhouders van Springpaarden Fonds 
Nederland B.V. werd stilgestaan bij het  
overlijden van de voorzitter van de RvC de 
heer Nouwen en zijn verdiensten voor het 

fonds zijn gememoreerd. Vervolgens werd de 
jaarrekening 2008 van de vennootschap aan 
de orde gesteld. De jaarrekening is door de 
externe accountant van een goedkeurende 
verklaring voorzien. Naar aanleiding van 
de jaarrekening werd een enkele vraag  
gesteld, die door de directie naar  
tevredenheid van de aandeelhouder werd 
beantwoord. Daarop werd de jaarrekening 
als voorgelegd vastgesteld. 

Rapide Viando SFN naar vijfde plek in kampioenschap

KNHS/KWPN kampioenschappen jonge springpaarden

Kadans Webster SFN

Rapide Viando SFN


