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Geschiedenis herhaalt zich voor Frank Schuttert
Beautiful Red,
het paard waar
Schuttert de
Grand Prix mee
op zijn naam
schreef, leek uit
het niets te
komen. “Nou,
dat is niet helemaal waar”, vertelt Schuttert.
“Het was alleen
nooit nodig om
haar als eerste
paard in te zetten.” FOTO WENDY
SCHOLTEN

Nu op onze site...
• Poll: SRP moet proactiever handelen inzake paardenziekten
• Volg het laatste paardensportnieuws

Townend raakt sponsoren
kwijt door overmatig
zweepgebruik
ELLESMERE – Op de Badminton Horse Trials kreeg Oliver Townend een officiële
waarschuwing van de ground jury voor
overmatig zweepgebruik in de cross. De
Brit, die uiteindelijk tweede werd
met Cooley SRS en vijfde met Ballaghmor
Class, verliest door het incident twee van
zijn sponsoren. Zelfs de openbare excuses
die de nummer één van de wereldranglijst
maakte voor zijn rijstijl mocht niet baten.
Lincoln Equestrian legt uit waarom het bedrijf niet meer met Oliver Townend verder
wil gaan: "Het welzijn en de verzorging
van alle paarden is van fundamenteel belang voor ons als mens én voor ons merk.
Met dit in gedachten en na veel overleg
hebben we de beslissing genomen om
onze samenwerking met Oliver Townend
te beëindigen."

F-One USA terug in de ring

EINDHOVEN – “Ik kan wel zeggen dat het niet zo is. Maar stiekem droom je hier wel van”, glundert Frank Schuttert. Twee jaar
eerder liet hij zich voor het eerst tot Nederlands seniorenkampioen kronen. Om twee weken later met kampioenspaard Go Easy
de Muze toe te slaan in de Grand Prix van CSI Eindhoven. Een
plan wat ook op zijn plek bleek te vallen met Beautiful Red. Als
een van de laatste starters in de barrage van tien snoepte hij met
0,06 seconden net voldoende marge om Kevin Jochems en Captain Cooper voor te blijven. Joy Lammers en Taura Broekkant
eindigden op de derde plek.
door Chris de Heer

Een unicum. Zo kan de dubbel van
Frank Schuttert het best omschreven worden. Twee jaar eerder

stuurde hij Go Easy de Muze uit
het niets naar de kampioenstitel en
Eindhovense Grand Prix winst.
Die eer was ditmaal weggelegd
voor de constant presterende Be-

autiful Red, die ook uit het niets
leek te komen. “Nou, dat is niet
helemaal waar. Het was alleen
nooit nodig om haar als eerste
paard in te zetten”, vertelt Schuttert, die haar in Eindhoven alleen
een 1,40 m liet springen ter voorbereiding op het hoofdnummer.
“Na Mierlo heb ik ingezet op
Eindhoven. Met een weekend rust
en alleen het 1,40 m heb ik haar
bewust niet willen overvragen. Dat
heeft goed uitgepakt.”

Eindhoven naar de stallen van
Darragh Kenny. Of eenzelfde scenario volgt voor Beautiful Red
blijft de vraag.
“Ze is pas negen jaar. Ik hoop
daarom dat we nog wat tijd krijgen
samen. Aan de andere kant is ze in
handen van een handelsstal. Ik
mag haar rijden voor Jos Lansink
en de Ashford Farm. Die waren
beiden geloof ik wel tevreden. Nu
maar hopen dat ze dat gevoel vasthouden”, zegt Schuttert met een
knipoog.

Handelsstal
Go Easy de Muze vertrok na zijn
sterke optredens in Mierlo en

» Lees verder: op pag. 7

Heeft het KFPS een ‘tweede Siert’?
DOETINCHEM – Het goedkeuren van de hengst Siert is iets
waar het KFPS niet trots op is. De ledenraad besloot vorig jaar
dat de ‘schimmelhengst’ goedgekeurd mocht blijven, maar dat
het keuringsreglement, dat aftekeningen verbiedt, voortaan strikt
nageleefd moet worden door de hengstenkeuringscommissie.
Kwade tongen beweren nu dat er een jaar later wéér een hengst
met witte haren is goedgekeurd: Ulbrân.

Workshop Ruiterfitheid
Ƃ De leukste nascholingscursus van Nederland
Ƃ Telt mee voor 7 uur theorie
nascholing Code 95
www.verkeersschoolblom.nl | T 076 501 55 35

door Rick Helmink

In februari van dit jaar ontvingen
de ledenraadsleden en het bestuur
van het KFPS een brief van het kritische KFPS-lid Max Tjibbe van
den Berg. Hij zegt dat de verrichtingstopper van 2017, Ulbrân
(Reinder x Jakob), onder meer stekelharig is op de borst en geeft de
ledenraadsleden een keuze: worden
de reglementen omtrent aftekeningen gehandhaafd of aangepast?

Reglementen
Die reglementen met betrekking
tot witte haren zijn streng bij het
KFPS. Aftekeningen zijn, met uit-

zondering van ‘een beperkt aantal
ongeclusterde witte haren’, ‘een
kolletje op het hoofd boven de
ooglijn met een maximale doorsnede van drie centimeter’ en
‘witte (plekken in de) zolen’, niet
toegestaan.
Deze toegestane aftekeningen
worden voor hengsten ‘zeer ongewenst’ genoemd in de reglementen. Voor hengsten zouden de regels nog strenger moeten zijn dan
voor merries, maar volgens enkele
KFPS-leden is in de praktijk het
omgekeerde aan de hand. Juist
minder strenge regels voor hengsten.

» Lees verder: op pag. 5

VALKENSWAARD – Aniek Poels en Gabriel
Coumans zaten elkaar dicht op de hielen
in de hoofdrubriek van de maandag op
het CSI Valkenswaard, maar uiteindelijk
was Poels met Coocanusa (v. Numero
Uno) een fractie sneller in de barrage.
Voor F-One Usa was deze wedstrijd het
eerste internationale optreden sinds lange
tijd. Een jaar geleden kwam de Toulonzoon voor het laatst in actie, ook in Valkenswaard. Ben Maher stuurde de KWPNverrichtingstopper in de zevende foutloze
tijd rond in de barrage.

KFPS gaat steekproefsgewijs testen op WFFS
DRACHTEN – Hoewel de Fries geen warmbloed is, gaat het KFPS wel steekproefsgewijs testen op de aanwezigheid van het
gen dat Warmblood Fragile Foal Syndrome
(WFFS) veroorzaakt. Het Friese stamboek
heeft een statement over de aandoening
gepubliceerd en vraagt fokkers alert te zijn
Daarnaast waarschuwt het stamboek dat
er niet te luchtig over gedacht moet worden. ‘Het feit dat er niet veel WFFS-veulens
worden geboren, zoals wordt aangegeven,
hoeft niet maatgevend te zijn voor het probleem. Immers, heel veel waterhoofden
en dwergen werden er bij de Friese paarden ook niet geboren. Toch is 1 op de 7
paarden drager van het gen dat deze aandoeningen veroorzaakt.’

Hoekstra geopereerd na
bekkenbreuk
RAALTE – Springruiter Jelmer Hoekstra is
eind vorige week ongelukkig ten val gekomen, waarbij hij zijn bekken heeft gebroken. Maandagmiddag is hij geopereerd.

Pinksteren
Vanwege Pinksteren verschijnt de Paardenkrant volgende week op donderdag. De redactie wenst u fijne dagen.

