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Glenn Maes, gewezen voorzitter van VLP, nieuwe voorzitter van Paardensport Vlaanderen

‘We hebben de ambitie om in 2027 het Europees 
kampioenschap te organiseren voor jumping, 
dressuur, eventing, mennen en paradressuur’
We spreken symbolisch af in QC Stables, waar het paardenverhaal 
van Glenn Maes, bijna 50, ooit begon als speaker.  Sindsdien 
loopt er een constante doorheen zijn parcours: hij wordt overal 
voorzitter. Als jurylid, als organisator, als bestuurder bij de 
provinciale HROV en nu voor de tweede maal bij Paardensport 
Vlaanderen.

Kris Van Loo

Waren het spannende verkie-
zingen?
Iedereen die deelneemt aan verkie-
zingen, kijkt uit naar het resultaat. 

En nu serieus! Je had geen 
uitdager?
Er was inderdaad geen uitdager, 
al neemt dat niet weg dat het 
spannend blijft. Je wilt toch weten 
hoe de leden de voorbije vier jaar 
hebben ervaren? Dat lees je af 
aan de uitslag. Afgemeten op het 
aantal stemmen is dat meegevallen. 
Ik probeer mijn rol te spelen als 
compromisfiguur en zoek naar 
oplossingen. En onderweg probeer 
ik zo slim te zijn om geen domme 
dingen te doen. Ik ben een weeg-
schaal wat betekent dat ik altijd 
wik en weeg. En gelukkig ben ik de 
voorbije vier jaar voor iedereen nog 
steeds de Glenn gebleven en niet 
mijnheer de voorzitter. Die tijd is 
voorbij en maar goed ook.

Staat er een houdbaarheids-
datum op het voorzitterschap?
Vanaf nu wel. De termijn van een 
bestuurder, en dat geldt dus ook 
voor de voorzitter, is beperkt tot 
drie mandaten of omgerekend 
twaalf jaar. Die regel is van toepas-
sing voor KBRSF en Paardensport 
Vlaanderen. Een vereniging heeft 
verandering nodig om vernieuwing 
te creëren. Dus ja, er staat een houd-
baarheidsdatum op elk van ons. Het 
is niet gezond dat een bestuurder/
voorzitter pakweg dertig jaar aan 
zijn stoel en postje gekleefd zit. Dat 
is niet meer van deze tijd. Je moet 
out of the box kunnen denken en 
dat wordt moeilijk als je vastroest 
in je mandaat. Je kan je niet eeuwig 
heruitvinden. Waarom twaalf jaar? 
Omdat je vier jaar nodig hebt om 
te leren, vier jaar om uit te werken 
en vier jaar om af te werken. 

Wat heb jij de voorbije vier 
jaar geleerd?
Dat onze maatschappij, vooral het 
voorbije jaar, enorm veranderd is. 
Los van die vaststelling had ik het 
geluk dat ik al veel had geleerd voor 
mijn eerste voorzitterschap, omdat 
ik de jaren daarvoor intensief mee-
draaide als ondervoorzitter. Een 
onmiskenbaar voordeel, want een 
ondervoorzitter dan zich verschui-
len achter de voorzitter. Die is zoals 
in het peloton de kopman en pakt 
alle wind. 

Is het voorzitterschap je vier 
jaar geleden overkomen of 
was het ambitie?

Het was een ambitie die door de 
jaren heen groeide. Mijn voor-
ganger Mark Wentein stond aan 
de wieg van de Vlaamse federatie 
en was toen de juiste man op de 
juiste plaats om de regionalisering 
te realiseren en concretiseren. Het 
is zijn grote verdienste dat hij dat 
in goede banen geleid heeft. Na die 
realisatie was het misschien tijd om 
het anders aan te pakken. Mark 
Wentein is zestien jaar voorzitter 
geweest.

‘Wij vragen minder 
overheidssteun dan 
doorsnee andere sporten. 
Het enige wat wij 
vragen is ruimte. Dat is 
vandaag een rem op de 
ontwikkeling van onze 
sport’

Eén van uw ambities was 
de integratie van of het 
samengaan met LRV?
Dat is jammer genoeg nog niet 
gelukt. Om begrijpelijke redenen, 
zoals culturele verschillen maar 
op het einde van de rit zitten 
we allemaal op een paard. We 
beleven dezelfde sport, maar 
leggen andere accenten. 

Waar is het fout gelopen?
Één plus één is niet altijd gelijk 
aan twee. Om een voorbeeld te 
geven: nu betalen ruiters lidgeld 
aan Paardensport Vlaanderen 
en LRV, als we opgaan in één 
vereniging, wordt er maar één keer 
lidgeld betaald en dat impliceert 
minder inkomsten voor beide ver-
enigingen. Dan zou één plus één 
anderhalf zijn. Los daarvan zaten 
we op een gegeven moment heel 
dicht bij elkaar. 

Tot er een veto van de 
Boerenbond kwam?
Toch niet. De vraag was eerder 
hoe ver beide partijen wilden 
samengaan in hetzelfde verhaal. 
Heel ver, maar net niet ver genoeg. 
We blijven naast elkaar bestaan en 
er is geen enkele deur dichtgegaan. 
Dat is belangrijk, want we hebben 
elkaar nodig. En wie weet, zeg 
nooit nooit. De geesten moeten 
nog rijpen. Paardensport is vandaag 
al één van de grotere sporten in 
Vlaanderen. Indien wij en LRV 
samengaan, behoren we bij de 
grootste sporten en dat aantal heeft 

een maatschappelijke impact. Dat 
hebben we het voorbije jaar geleerd 
bij de ministeries en kabinetten. 
Hoe groter je bent als sportfedera-
tie, hoe meer je gehoord wordt.

Een voorzitter doet aan 
politiek?
Ja, maar politiek is geen vies 
woord. Doet niet iedereen 
aan politiek? Voor mij staat 
politiek voor het voorkomen 
van problemen en zoeken naar 
oplossingen. Dat is mensen 
samenbrengen en verschillen-
den meningen distilleren om 
samen iets te realiseren. Lies 
Vlamynck, onze directeur 
van Paardensport 
Vlaanderen, heeft struc-
turele en constructieve 
relaties opgebouwd met 
diverse ministeries, die 
dankzij haar onze paarden-
sport hebben leren kennen. 
Het resultaat is gekend, 
paardrijden en paardensport was 
één van de weinige sporten 
die in corona tijden 
m o c h t e n 
doorgaan. In 
de winter 
was België 
het enige 

Europese land met paardensport-
wedstrijden.  

In de piste verloopt alles 
vanzelfsprekend coronaproof, 
in de stallen daarentegen….
Crowd control was voor alle 
geledingen in de samenleving 
de grootste uitdaging. 

Onze organisatoren hebben dat 
goed aangepakt en opgevolgd. 
Ik herinner me een winterwed-
strijd waar de politie op vier 
dagen zestien patrouilles heeft 
uitgestuurd. Zonder één boete te 
schrijven. Uit de contact tracing 
is gebleken dat er op geen enkel 
paardenevent een corona uitbraak 
geweest is. Dat betekent toch dat 
alles corona proof is verlopen?

Wanneer mogen de amateurs 
in actie komen?
Dat is vandaag een topprioriteit. 
Er is nog steeds een algemeen 
verbod op alle amateurwed-
strijden, wat we niet snappen 
en met ons alle sportfederaties. 

Vanuit virologisch perspectief 
zijn alle sporten hetzelfde en daar 
wringt het schoentje. Voor ons 
maakt het niet uit of er in de ring 
een amateur of een prof op een 
paard zit, maar zo ziet men het niet. 
Of nog niet. Profvoetbal wordt 

toegelaten, amateurvoetbal 
niet, hetzelfde voor 

w i e l r e n n e n 

Glenn Maes
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enzovoort. Men laat profsport 
toe opdat de mensen het thuis 
in hun bubbel zouden kunnen 
volgen. Ook dat is crowd control. 
Gelukkig hebben wij veel profrui-
ters. Paardensport Vlaanderen telt 
zo’n 40.000 leden, waarvan 8.000 
competitieve ruiters/amazones 
waaronder een 1.000 tal profs, ruw 
geschat. 

En de verhouding onder de 
disciplines?
Vlaanderen is een jumpingland. 
Van alle competitieve leden zal 
ongeveer drie vierde jumpingruiter 
zijn. Gevolgd door dressuur en 
eventing. Wat niet betekent dat 
we de andere disciplines links laten 
liggen. Zo zijn we met alle actoren 
uit de eventing gaan samenzitten 
met de vraag hoe we in Parijs 
met een Olympisch team kunnen 
meedingen voor de medailles. De 
Olympische disciplines dressuur en 
eventing zijn hun achterstand aan 
het inhalen. 

Dat horen we al vele jaren?
En toch is het zo. Op het laatste EK 
pony’s dressuur reden wij mee voor 
de medailles. We werden vierde. 
Dat is een structurele vooruitgang. 
Zo lang je op een kampioenschap 
niet op het podium staat, is de 
ontgoocheling groot. Dat neemt 
niet weg dat we elk kampioenschap 
dichter naar dat podium opschui-
ven. Het doel is in zicht!

Wat vind je van de nieuwe 
Olympische formule met een 
team van drie paarden?
Het is wat het is. Ik kan het moeilijk 
inschatten. 

Het is enkel te doen om meer 
vlaggen? Met een devaluatie 
van het niveau als gevolg?
Meer vlaggen en geen schrapre-
sultaat. Als tijdens estafette het 
stokje valt is het ook over and out. 
Sport is emotie. Dat is de insteek. 
Al volg ik de ruiters wel in hun 
bezorgdheid om dierenwelzijn. Of 
het een sportieve devaluatie wordt, 
zal moeten blijken. Ik kan dat niet 
inschatten en ja, het is een risico. 
Maar een Olympische medaille, die 
we gaan winnen, zal een enorme 
boost geven aan onze sport. 

‘Op het einde van de rit 
zal de ruiter altijd de 
rekening betalen’

Hoe schat je ondertussen 
de economische impact van 
corona in?
Moeilijke vraag…

Daarom stellen we ze aan u!
Aan de top denk ik dat de 
situatie zich zal herstellen. Aan 
de basis denk ik dat maneges het 
moeilijker gehad hebben. Mijn 
inschatting is dat corona er onge-
twijfeld hard op ingehakt heeft. Al 
is dat niet inherent aan onze sector. 
Op termijn zie ik wel een herstel. 
Ondernemers ondernemen. Wat 
organisaties betreft is uitstel geen 
afstel. Persoonlijk kan ik het Wase 
Paard niet organiseren omdat 
amateurs niet mogen rijden. Je stelt 
wel vast dat onze sport uitwijkt naar 
vaste accommodaties. Eenmalige 

evenementen gaan het dit jaar nog 
moeilijk hebben.

Ligt daar een taak weggelegd 
voor de federatie?
Er worden vandaag hoge eisen 
gesteld aan de sport. De basiskwa-
liteit moet uitmuntend zijn. Dan 
heb ik het bijvoorbeeld over de 
piste, om maar één aspect aan te 
halen. Daar waken we over. Maar 
als er één item is wat me in die 
context zorgen baart, is de ruim-
telijke ordening in Vlaanderen. 
Ik stel vast dat de paardensector 
daar heel moeilijk zijn plaats in 

vindt. Nieuwe maneges of nieuwe 
locaties voor eenmalige organisaties 
krijgen het moeilijk. Vergunningen 
aanvragen worden horrorverhalen. 

Grond is schaars in 
Vlaanderen, er wordt zelfs 
in een negatieve context 
gesproken van de verpaarding 
van Vlaanderen?
Dat is louter fake news! In de 
jaren ’50 leefden er in Vlaanderen 
200.000 paarden. Overwegend 
trekpaarden weliswaar. Vandaag 
leven er in Vlaanderen evenveel 
paarden, rijpaarden. De verpaar-

ding berust op niets en is foutief. Er 
zijn niet meer paarden dan 75 jaar 
geleden, hoe kom je er dan bij om 
te spreken van verpaarding? Dat is 
een totaal verkeerde voorstelling 
van de werkelijkheid. Men moet 
eerder denken aan een ‘herpaarde-
ring’ van onze samenleving.

De boerenorganisaties 
en groene verenigingen 
steigeren! Paarden nemen te 
veel plaats in?
Onze sportpaarden horen blijkbaar 
niet thuis in landbouwgebied. 
Opleiden van jonge paarden en 
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fokkerij kan in agrarisch gebied, 
een sportstal valt daar niet onder. 
En een sportstal kan evenmin in 
industrie of recreatiegebied. Waar 
hoort een sportstal dan wel thuis? 
Er moet nochtans plaats voorzien 
worden, we hebben het tenslotte 
over een economische sector die 
jaar na jaar aan belang wint. In de 
sport zijn wij quasi de enige sector 
die op privédomein georganiseerd 
wordt. Wij hebben bijvoorbeeld 
geen gemeentelijke sporthallen. 
Wij vragen minder overheidssteun 
dan doorsnee andere sporten. Het 
enige wat wij vragen is ruimte. Dat 
is vandaag een rem op de ontwik-
keling van onze sport. Wie vandaag 
plannen heeft voor een nieuwe 
manege is zo goed als kansloos en 
dat zet onze basiswerking onder 
druk. 

Dan zijn er nog groene jongens 
die van oordeel zijn dat paarden 
niet mogen grazen op historisch 
waardevol grasland dat grenst aan 
een natuurgebied? Of ze zijn de 
mening toegedaan dat een paarden-
scheet de fauna en flora verstoort?
(wijst naar zijn hoofd)….daar 
word ik grijs van. Het structurele 
probleem is dat Vlaanderen geen 
land, maar een grote stad is. Dat 
moet men erkennen in de toepas-
sing van de co2 normen. Je kan 
Vlaanderen wat betreft open ruimte 
niet vergelijken met Wallonië, laat 
staan met Frankrijk of Duitsland. 
Vanuit Paardensport Vlaanderen 
laten wij achter de schermen 
onze stem horen om alles in een 
juist perspectief te plaatsen. De 
stikstofuitstoot is ook een actueel 
dossier dat op de politieke agenda 

staat en waar wij bij betrokken zijn. 
Het is een politieke strijd die veel 
tijd in beslag neemt. 

Hoe zie jij dat evolueren?
Er gaat zeker nog plaats zijn voor 
paarden in Vlaanderen, al gaan we 
er moeten voor vechten. Wat dat 
betreft had corona toch één positief 
gevolg. De bevoegde overheidsin-
stanties hebben onze leren kennen 
en schatten ons maatschappelijk 
belang goed in. We moeten wel 
waakzaam blijven. 

Over naar de sport. Moeten we 
vrezen dat de sport een elitair 
karakter krijgt? Internationaal 
organiseren is lucratief en 
duur voor de ruiter. Nationaal 
organiseren is betaalbaar voor 
de ruiter, maar niet rendabel 
voor de organisator waardoor 
de keuze snel gemaakt is?
De grote eenmalige nationale 
concours zijn verdwenen, dat is de 
enige vaststelling. En de nieuwe 
eenmalige initiatieven gaan inter-
nationaal. Dat is de keuze van de 
organisator en de keuze van de 
ruiter om daar al dan niet naartoe 
te gaan. Dat neemt niet weg dat er 
nog voldoende nationale Gold en 
Silver wedstrijden zijn waar je voor 
50€ een 1.45m GP kan springen. 
Dat is toch toegankelijk? Voeg 
daar de Gouden Laars en Cyclus 
aan toe en je hebt elke week de 
mogelijkheid om naar een betaal-
bare wedstrijd te gaan. De timing 
is nu slecht, maar we brainstormen 
over een Diamond League van een 
handvol nationale topwedstrijden. 
We denken dus na over een upgrade 

van de nationale concours. 

Ik moet je ook tegenspreken dat 
nationale concours niet rendabel 
zouden zijn. Een organisator krijgt 
10€ per combinatie. Als 1.200 
paarden op 4 dagen de revue 
passeren, krijgt de organisator 
12.000€. Paardensport Vlaanderen 
betaalt het prijzengeld, secretariaat 
en officials. Hoe je het ook draait 
of keert, op het einde van de rit 
zal de ruiter altijd de rekening 
betalen. Ongeacht of het regionaal, 
nationaal of internationaal is. 

Daarbij zal paardensport altijd 
een elitair karakter hebben, dat 
evenredig stijgt met het sportieve 
niveau. Simultaan blijft het een 
toegankelijke sport. Anders zou 
ons ledenaantal niet jaar na jaar 
groeien tot 40.000 leden. 
Het is ook juist dat de sport niet 
voor iedereen is weggelegd. Als 
je ambitie hebt om wedstrijd te 
rijden, heb je een eigen paard 
nodig, stalling, weide, transport, 
… daar hangt een prijskaartje aan 
vast. Dat is een realiteit waar wij 
geen enkele invloed op hebben. Als 
je omgekeerd die middelen hebt, is 
50€ inschrijving voor een Gold of 
10€ voor een regionale wedstrijd 
geen overdreven kost. En al zeker 
niet elitair. Wat je evenmin mag 
vergeten is dat de kwaliteitsnormen 
ook gestegen zijn. De tijd dat 
ruiters op stoppelvelden sprongen, 
behoort tot het verleden. En de tijd 
van de vrijwilligers bestaat ook niet 
meer. Het is onze taak om te waken 
over de betaalbaarheid, kwaliteit en 
haalbaarheid. Voor deelnemers en 
organisaties. 

Is competitie duurder dan tien 
jaar geleden?
Ja, maar mijn brood ook. 

En in verhouding?
Dat weet ik niet. Wat ik wel weet 
is dat de licenties in verhouding 
goedkoper zijn. Zeker voor de 
basissport. In die reeks kan je meer 
en hogere proeven rijden voor 
hetzelfde geld. Het probleem is dat 
ruiters dat te weinig zien. 

‘Het is onze taak 
om te waken over 
de betaalbaarheid, 
kwaliteit en 
haalbaarheid. 
Voor deelnemers en 
organisatoren’

Waar ga je de volgende vier 
jaar aan werken?
Aan de ruimtelijke ordening, want 
dat houdt mij wakker. Dat is een 
heel belangrijk werkpunt. Paarden 
moeten via de RUP (ruimtelijk uit-
voeringsplan) een structurele plaats 
krijgen in ons landschap.  Een ander 
werkpunt is de vereenvoudiging 
van ons paardenlandschap. Dat is 
vandaag te complex. Dan heb ik 
het over de verschillende provin-
ciale en subprovinciale werkingen. 
Hoe verwerf ik een licentie? Welke 
weg moet ik daarbij afleggen? 
Brevetten? Hoe kan ik deelnemen 
aan wedstrijden, dat moet toegan-

kelijker, duidelijker en coherent 
worden over alle provincies heen. 
De modaliteiten van een HROV 
kunnen anders zijn dan die van 
pakweg VOR. Dat gaan we 
aligneren zodat we allemaal op 
dezelfde lijn zitten. 

Kampen de provinciale 
werkingen ook met een 
tekort aan locaties? In 
bijvoorbeeld Vlaams Brabant 
laveren ze tussen Sportstal 
Vanderhasselt en Stoeterij 
Mivaro?
Je haalt een mooi voorbeeld aan. 
HGVBB slaagt er ongeacht de 
beperkte locaties telkens in om hun 
wedstrijden te optimaliseren door 
origineel en creatief uit de hoek 
te komen. Ere wie ere toekomt, 
HGVBB voorzitter Kristof De 
Pauw levert daar schitterend werk. 
Hij is tevens organisator en brengt 
veel variatie in zijn evenementen 
waarbij iedereen aan bod komt, 
van ponyruiters tot veteranen. Het 
is misschien vaak dezelfde locatie, 
het lijkt altijd  een andere organi-
satie. Waardoor het voor iedereen 
boeiend blijft. 

Jij hebt ook plannen om ‘iets’ 
te organiseren?
Het EK in 2027. We hebben 
de ambitie om het Europees 
kampioenschap te organiseren 
van jumping, dressuur, eventing, 
mennen en paradressuur. We 
starten dit jaar met een haalbaar-
heidsstudie. Een EK hoort hier 
eens thuis te zijn en de Vlaamse 
overheid steunt ons daar in. 

Twee op twee voor Jeroen Appelen
Jeroen Appelen uit Lier sprong dit jaar al twee internationale wedstrijden. Hij won ze allebei 
en telkens met Lunatique de Kwakenbeek (Cicero Z van Paemel). Telkens ook in het Azelhof 
in Lier. In februari won hij de tweesterren GP indoor, in april won hij outdoor. ‘En ja, het is 
een beetje vreemd om een ereronde te rijden voor vijf man en een paardenkop, maar het is niet 
anders en wij zijn vooral blij dat we kunnen rijden’, ervaart  Jeroen Appelen.

Kris Van Loo

Maar voor hij kan rijden, moet hij 
en zijn paard een strenge medische 
screening ondergaan. In het 
mensdom is er corona, in het die-
renrijk is er Rhino, een besmettelijk 
virus dat de competitie een maand 
stillegde. ‘Nu hebben we al twee 
PCR testen nodig, voor ons en voor 
onze paarden. Wij moeten op het 
secretariaat een negatieve corona 
test voorleggen, de paarden moeten 
een vaccinatiebewijs tonen aan de 
dierenarts, die het paard vervolgens 
checkt op symptomen. Tweemaal 
per dag wordt de temperatuur 
gemeten en op een document 
ingevuld. Het komt er allemaal 
bij, al was het verlangen om de 
competitie te hervatten groter dan 
de rompslomp. Waar ik overigens 
alle begrip voor heb. Je wil mens 
noch dier besmetten en het Rhino 
virus zo ver mogelijk van je stal 
houden. Die stal is L&M van Mike 
Busschops, de werkgever van Jeroen 
Appelen. ‘L&M is een handelsstal 
en sport is de beste reclame voor 
de handel’, weet Appelen, die toch 
perspectief heeft met Lunatique: 
‘zij is van Frank Goossens die 
Luna kocht voor de sport en dus 
niet meteen zal verkocht worden. 
Het zijn zo’n investeerders die 

dit resultaat in de GP voor mij 
mogelijk maken’, beseft Jeroen, die 
aan Luna een snel paard heeft: ‘haar 
grootste eigenschap is dat ze voor-
zichtigheid koppelt aan snelheid. 
Zo kon ik in de barrage van de 
GP voluit naar de laatste hindernis 
galopperen. Al geef ik ook toe dat 
ik alles op alles gezet heb. We waren 
met twaalf in barrage en daar zaten 
veel foutloze bij. Indien ik op safe 
zou rijden, strandde ik ergens in 
het anonieme peloton. Ik ben dus 
maar voluit voor de winst gegaan’, 
lacht Appelen, die de GP won voor 

Thibeau Spits (Classic Touch DH) 
en Karel Cox (Evert). Jeroen was 
wel extra gemotiveerd: ‘omdat dit 
de eerste wedstrijd was na de Rhino 
lockdown, waren er veel internati-
onale toppers in het Azelhof. Dat 
was een extra motivatie. Het is 
plezant om je eens te meten met 
Olympische ruiters en een voorma-
lige nummer 1 van de wereld. En 
nu hoop ik dat de trein vertrokken 
is en we stilaan terug naar normaal 
gaan. Over enkele weken is er een 
driesterren in Lier, mijn volgend 
doel.’

Jeroen Appelen & 
Lunatique De Kwakenbeek


