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INLEIDING 
 
Sportkampen is een fenomeen dat al talloze jaren bestaat binnen het sportlandschap en dat 
nog steeds aan populariteit wint. Paardensportkampen zijn daarop geen uitzondering. Ook 
onze sportkampen, die we organiseren in samenwerking met Sport Vlaanderen en enkele clubs, 
kennen nog steeds een groeiend aantal deelnemers en lokken ook kinderen die hun eerste 
stapjes in de paardensport zetten. 
 
Dat het aantal deelnemers nog steeds stijgt, zal echter in 2020 even een kleine onwaarheid zijn. 
Dat heeft uiteraard slechts één oorzaak, namelijk corona. De kampen van de paasvakantie zijn 
hierdoor niet kunnen doorgaan, maar gelukkig kon dit in de zomervakantie wel! 
 
Als één van de weinig unisportfederaties zetten we bij Paardensport Vlaanderen nog steeds 
hard in op deze sportkampen. We hebben als paardensportfederatie de specifieke kennis en 
ervaring in huis, die wel nodig is om volwaardige, kwaliteitsvolle sportkampen te kunnen 
aanbieden. Een paardensportkamp spreekt ook soms meer tot de verbeelding dan andere 
sportkampen, aangezien de deelnemende kinderen effectief leven, sporten, slapen en eten 
tussen de paarden, in een landelijke sfeer. De kinderen leren daarbij ook omgaan met dieren en 
krijgen verantwoordelijkheden aangeleerd over verzorging en voeding van paarden, naast het 
paardrijden zelf natuurlijk. Een groot pluspunt dus!  
 
We willen dan ook blijven inzetten op de beleidsfocus sportkampen, aangezien dit een 
belangrijk onderdeel van onze werking is. In dit beleidsplan kan je zien hoe we de komende vier 
jaar de beleidsfocus verder willen vorm geven en onze sportkampen willen optimaliseren.    
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MISSIE EN WAARDENWOLK 
 
Paardensport Vlaanderen wil als sportfederatie het hippisch landschap richting geven door 
samen met haar clubs paardensport aan te bieden voor jong en oud, van basis tot top met 
passie en plezier. Hiervoor worden de clubs en de leden ondersteund in hun ontwikkeling. 
Respect, professionaliteit en een kwaliteitsvolle werking staan hierbij centraal en het 
welzijn van mens en paard worden bewaakt.  
 
De waardenwolk (de illustratie van de kernwaarden van onze organisatie) ziet er als volgt uit: 
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GEGEVENSVERZAMELING EN ANALYSE 
 

1.1 Evaluatie beleidsplan 2017-2020 
 
Zoals reeds in de inleiding aangegeven waren de sportkampen ook in de vorige beleidsperiode 
reeds een beleidsfocus voor onze federatie. Voor die beleidsfocus zijn bijgevolg ook 
doelstellingen en actieplannen geformuleerd. Als we nu terugkijken op de voorbije vier jaar, 
zien we dat meer dan de helft van doelstellingen is gerealiseerd. Enkele belangrijke 
doelstellingen zijn echter niet gerealiseerd, maar hier is een grondige reden voor.  
 
Als voorbeeld nemen we de doelstelling dat tegen eind 2020 twintig kinderen met een mentale 
of fysieke beperking hebben deelgenomen aan een aangepast sportkamp. Dit werd niet 
gerealiseerd, ondanks verregaande inspanningen, aangezien Sport Vlaanderen vereist dat er 
dagelijks minstens vier uur aan paardensportactiviteiten wordt gedaan. Voor personen met een 
beperking is dat niet haalbaar en daarom heeft de club die interesse had in het organiseren 
ervan, afgehaakt.  
 
Over het algemeen kunnen we dus wel stellen dat op de beleidsfocus sportkampen grondig aan 
de doelstellingen en actieplannen is gewerkt, ondanks dat er een nieuwe medewerker moest 
worden ingewerkt in het midden van de beleidsperiode.  
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1.2  Bevragingen en resultaten 
 
Voor de beleidsfocus sportkampen werden uiteraard de deelnemers/ouders bevraagd. Dit 
gebeurde tijdens de coronaperiode door middel van een online enquête. We peilden in deze 
bevraging vooral naar de kwaliteit van de initiatie- en vervolmakingskampen en het aanbod van 
specialisatiekampen. 
 

 
 
Naast de deelnemers/ouders werden ook de kampplaatsen, die sportkampen organiseren, 
bevraagd. Momenteel zijn er zeven kampplaatsen, verspreid over gans Vlaanderen, die 
gesubsidieerde sportkampen organiseren: Meerdaalhof te Oud-Heverlee, De Cavalerie te 
Heist-op-den-Berg, Stal De Vlierbeek te Sinaai-Waas, Ruiterschool Rodeberg te Westouter, 
Gaverranch te Harelbeke, Groenhove te Torhout en Stoeterij Deloof/Berg op zoom te Torhout. 
Deze kampplaatsen werden bevraagd via een rondetafelgesprek voor de coronaperiode. 
 
Tot slot hebben de medewerkers binnen het domein clubsupport en vormingsarchitecten ook 
twee interne brainstormsessies georganiseerd om reeds enkele thema’s te bespreken. Op deze 
manier konden bovenstaande doelgroepen ook net iets gerichter worden bevraagd.  
 
Uit bovenstaande bevragingen bleek dat er meer verschillende disciplines aan bod mogen 
komen tijdens de initiatie- en vervolmakingskampen en dat er vooral vraag is naar 
dressuurkampen, naast de reeds aangeboden spring- en eventingkampen. Er is vooral vraag 
naar nieuwe kampplaatsen in de regio Vlaams-Brabant. De kampplaatsen geven aan dat ze 
vooral tools missen om de praktijk naast het paard in te vullen, ze willen nieuwe zaken 
integreren in de sportkampen, maar zouden die graag aangeleverd krijgen. Daarnaast kwam 
ook naar boven dat sommige lesgevers kennis over paarden en de paardensport missen, maar 
moeilijk te overtuigen zijn om bijscholingen bij te wonen. Momenteel wordt er ook enkel ingezet 
op de gesubsidieerde interne sportkampen, maar clubs zijn vragende partij om ondersteuning 
te verkrijgen voor hun externe sportkampen. 
 
De resultaten van de bevragingen zijn vervolgens gebundeld in thema’s en/of uitdagingen en 
geanalyseerd via een SWOT-analyse. Daaruit kwam onder meer naar boven dat we 
verschillende (kleine) disciplines moeten proberen te integreren in de sportkampen. Om dit te 
doen slagen zullen de lesgevers hiervoor opgeleid moeten worden. Tenslotte is uit de analyse 
gebleken dat er vooral moet ingezet worden op een extra kampplaats in Vlaams-Brabant. Dit 
kan echter een vertekend beeld geven, aangezien er weinig tot geen deelnemers uit Limburg 
zijn, daar we in deze provincie nog geen gesubsidieerde kampplaats hebben.  
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Voor de sportkampen zijn, zoals reeds hierboven aangegeven, de deelnemers/ouders 
bevraagd. Hieronder kan je enkele resultaten van die bevraging terugvinden. 

 
 
Uit bovenstaand diagram is af te leiden dat een kleine meerderheid wel van mening is dat ook 
andere disciplines wel eens aan bod mogen komen tijdens de sportkampen. Dat heeft dan ook 
een plaats gekregen in ons beleidsplan. 
 

 
 
Bovenstaande diagram is de illustratie van wat we reeds hierboven hadden verteld. Er blijkt 
geen vraag naar meer kampplaatsen te zijn, maar uiteraard is de vraag enkel gesteld aan 
deelnemers en dat is volgens ons de reden waarom we dit als resultaat zien. Het belet ons aldus 
niet om de zoektocht naar extra kampplaatsen verder te zetten tijdens de komende 
beleidsperiode.  
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TOEKOMSTVISIE 
 
Voor de beleidsfocus hebben we ervoor geopteerd om twee van de strategische doelstellingen 
uit de basiswerking over te nemen. Naar onze mening zijn dat immers twee doelstellingen die 
perfect omvatten welke richting we met de beleidsfocus sportkampen uit willen en waarop we 
de komende vier jaar willen inzetten. De strategische doelstellingen, met bijhorende 
operationele doelen, zijn de volgende: 
 

Paardensport Vlaanderen versterkt de beleving en de groei van de 
paardensport en verbindt paardensportliefhebbers. (SD001)  
 
De operationele doelstellingen hierbij focussen zich voornamelijk op de beleving en de groei: 

• Tegen eind 2024 zal Paardensport Vlaanderen inzetten op een divers aanbod van 
disciplines binnen de clubwerking. (OD054)  
 
We willen hiermee inspelen op de vraag die werd gesteld om meer disciplines aan bod 
te laten komen tijdens de sportkampen. Het is de bedoeling dat de deelnemers ook 
andere disciplines dan de traditionele leren kennen. 
 

• Tegen eind 2024 hebben personen uit kansengroepen een vaste plaats binnen de 
sportkampenwerking van Paardensport Vlaanderen. (OD054bis) 
 
We zullen de komende jaren samenwerkingen bekijken met 
kansengroepenorganisaties, zodat tegen het einde van het beleidsplan er een minimum 
aantal kansarmen deelnemen aan onze sportkampen.     
 

• Tegen eind 2024 zal Paardensport Vlaanderen de accommodaties van de clubs in 
kaart brengen. (OD055) 
 
Deze doelstelling werd geformuleerd met het oog op het vergroten van het aantal 
kampplaatsen. 

 

Paardensport Vlaanderen vergroot en verspreidt kennis en 
vaardigheden. (SD003) 
 
De operationele doelstellingen hierbij zijn de volgende: 

• Paardensport Vlaanderen organiseert jaarlijks bijscholingen voor haar lesgevers. 
(OD056) 

 
Met het oog op bovenstaande doelstelling 54 is het uiteraard van belang dat de 
lesgevers ook kennis hebben van de disciplines die extra aan bod komen. Bijscholen is 
daarom noodzakelijk.  

 
• Paardensport Vlaanderen organiseert jaarlijks een evaluatievergadering met de 

kampplaatsen. (OD057) 
 
We vinden het heel belangrijk om de verantwoordelijken van de kampplaatsen minstens 
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éénmaal per jaar samen te brengen voor een evaluatie van het voorbije jaar. Op deze 
wijze leren ze elkaar ook beter kennen en kunnen ze ook interessante zaken van elkaar 
oppikken.   
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