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Basisopdracht 1: Organiseren van competitieve sportbeoefening 

1.1.  Strategische en operationele doelstellingen 

 
SD 1  De VLP wil de toegankelijkheid en uitstraling van de sport verzekeren. 

A. Resultaten effectmeting 
Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 

B. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. Enkele operationele doelstellingen werden behaald dus kan 
men stellen dat alles nog op schema zit om de strategische doelstelling te realiseren. 

OD 20  De VLP-clubs organiseren VLP-initiatiewedstrijden voor de kleinere disciplines tegen 

december 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. Er zijn al verschillende demonstraties geweest van 
kleinere disciplines in VLP-clubs. De volgende stap is dat de VLP-clubs dit zelf organiseren. 

OD 22  De provinciale werkingen passen vanaf 2012 voor 100% hetzelfde reglement toe op hun 

provinciale wedstrijden. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 

 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. Er zijn jaarlijks samenkomsten van de verschillende 

provinciale groeperingen waarbij iedere keer de verschillende reglementen meer op elkaar 
afgestemd worden. 

OD 23  De VLP wil de interprovinciale activiteiten gedurende de 4 jaar ondersteunen. 

a. Resultaten effectmeting 

Bij deze operationele doelstelling gaat het over promotionele ondersteuning. Hieronder de 

gevoerde promotie van interprovinciale activiteiten in 2010: 

 
Artikels website 

Dressuur 14 

Jumping 17 
 

De artikels die op de website verschijnen worden ook opgenomen in de maandelijkse 

nieuwsbrieven en persberichten. 
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b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. De interprovinciale 
activiteiten werden ondersteund.  

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 
verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 

OD 44  De VLP onderneemt acties om de komende vier jaar nauwer samen te werken met LRV. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. Wel kunnen volgende zaken al 
gemeten woren: 

 VLP en LRV hadden in 2010 over volgende items samenwerkingsverbanden: 
 Eventingwedstrijden 

 Jeugdcup 

 VTS-denkcel 

 VHS (brevettenwerking) 

 Daarnaast hebben VLP en LRV in 2010 nauw samengewerkt met betrekking tot: 

 Brevettenwerking  afwerking nieuw brevettenboek 

 Werkgroep sport en natuur Limburg  zoeken naar een geschikte locatie om 

nieuwe paardenaccommodatie met steun van de provincie uit te bouwen.  
 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. Wel kan men stellen dat VLP op schema zit om de 

doelstelling te behalen. 

SD 2  De VLP wil de niet-georganiseerde sportbeoefenaar integreren in het georganiseerde 

verenigingsleven. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

B. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 

van de meting gedaan worden. Er werden reeds doelstellingen behaald dus kan men stellen dat alles 

nog op schema zit om de strategische doelstelling te realiseren. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 
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b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 

verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 

OD 44  De VLP onderneemt acties om de komende vier jaar nauwer samen te werken met LRV. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. Wel kunnen volgende zaken al 

gemeten woren: 
 VLP en LRV hadden in 2010 over volgende items samenwerkingsverbanden: 

 Eventingwedstrijden 

 Jeugdcup 

 VTS-denkcel 

 VHS (brevettenwerking) 

 Daarnaast hebben VLP en LRV in 2010 nauw samengewerkt met betrekking tot: 

 Brevettenwerking  afwerking nieuw brevettenboek 

 Werkgroep sport en natuur Limburg  zoeken naar een geschikte locatie om 

nieuwe paardenaccommodatie met steun van de provincie uit te bouwen.  

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. Wel kan men stellen dat VLP op schema zit om de 
doelstelling te behalen. 

SD 3  De VLP wil een aantrekkelijk wedstrijdaanbod aanbieden om de instap naar de competitie te 

stimuleren. 

A. Resultaten effectmeting 
Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 
B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 

van de meting gedaan worden. 

OD 15  De VLP gaat tegen eind 2010 de tevredenheidindicatoren van de nationale wedstrijden van 

de 4 grootste disciplines in kaart brengen. 

a. Resultaten effectmeting 

De doelgroepen werden bevraagd over verschillende onderwerpen zoals piste, parking, 
medewerkers, jurytoren, toegang, catering,… Hieronder een overzicht van hun tevredenheid. 

Voor de disciplines eventing en mennen werd dit tegen eind 2010 niet in kaart gebracht wegens 
andere prioriteiten. 

 

Jumping: 

Doelgroepen Zeer goed Goed Te verbeteren 

Officials 80% 19% 1% 

Pistebouwers 66% 25% 9% 

Secretariaat 87% 9% 4% 

Ruiters 14% 63% 23% 

Gemiddelde 61,75% 29% 9,25% 
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Dressuur: 

Doelgroepen Zeer goed Goed Matig Te verbeteren 

Secretariaat 69% 27% 3% 1% 

Juryvz 58% 38% 3% 1% 

Steward 68% 31% 1% 0% 

Ruiters 55% 34% 7% 4% 

Gemiddelde 62,5% 32,5% 3,5% 1,5% 

 

b. Evaluatie 
De evaluatie van de effectmeting geeft weer dat 50% van de operationele doelstelling behaald 

werd aangezien de tevredenheidsindicatoren van 2 van de 4 grootste disciplines in kaart werden 

gebracht. 

OD 16  De VLP gaat tegen eind 2012 de tevredenheidsindicatoren van de nationale wedstrijden van 

de 4 grootste disciplines doen stijgen. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 17  De VLP gaat tegen eind 2012 de tevredenheidsindicatoren van de nationale wedstrijden van 

de kleinere disciplines in kaart brengen. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling kan pas gemeten worden eind 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. 

 

OD 20  De VLP-clubs organiseren VLP-initiatiewedstrijden voor de kleinere disciplines tegen 

december 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling kan pas gemeten worden december 2012. 

 
 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 22  De provinciale werkingen passen vanaf 2012 voor 100% hetzelfde reglement toe op hun 

provinciale wedstrijden. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. Er zijn jaarlijks samenkomsten van de verschillende 
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provinciale groeperingen waarbij iedere keer de verschillende reglementen meer op elkaar 

afgestemd worden. 

OD 23  De VLP wil de interprovinciale activiteiten gedurende de 4 jaar ondersteunen. 

a. Resultaten effectmeting 

Bij deze operationele doelstelling gaat het over promotionele ondersteuning. Hieronder de 

gevoerde promotie van interprovinciale activiteiten in 2010: 

 
Artikels website 

Dressuur 14 

Jumping 17 
 
De artikels die op de website verschijnen worden ook opgenomen in de maandelijkse 

nieuwsbrieven en persberichten. 
 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. De interprovinciale 

activiteiten werden ondersteund.  

OD 24  De VLP wil een gemeenschappelijk beleid voor alle disciplines tegen april 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten april 2012. 
 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 25  VLP stelt jaarlijks een gevarieerd aanbod van wedstrijden op nationaal niveau voor alle 

categorieën (leeftijden) op. 

a. Resultaten effectmeting 

 
# wedstrijden Pony/Schol. Junior Young Rider Senior 

Jumping 28 10 27 27 17 

Dressuur 25 23 23 23 25 

Eventing 11 8 11 11 11 

Mennen 8   8   8 

Reining 9   9   9 

Endurance 7   7 7 7 
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. Voor de verschillende 

leeftijdscategorieën die binnen de verschillende disciplines van toepassing zijn is er voldoende 
aanbod van wedstrijden. 
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OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 

verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 

OD 39  De VLP gaat samenwerkingsverbanden aan met andere organisaties (stamboeken, 

ruitertoerisme) en actoren (fokkers en eigenaars) tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten september 2012. 

In 2009 werd een samenwerkingsverband aangegaan met het Belgisch Stamboek van het Friese 
paard (BSFP).  

In 2010 werden de kaderbrevetten binnen het recreatierijden (ruitertoerisme) verder 
uitgebouwd binnen de werking van VLP in samenwerking met LRV-VRV. 

  

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden.  
 

SD 4  De VLP wil aansturen op een topsportbeleid met een professionele omkadering. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 
van de meting gedaan worden. 

OD 24  De VLP wil een gemeenschappelijk beleid voor alle disciplines tegen april 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten april 2012. 
 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 
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OD 25  VLP stelt jaarlijks een gevarieerd aanbod van wedstrijden op nationaal niveau voor alle 

categorieën (leeftijden) op. 

a. Resultaten effectmeting 

 
# wedstrijden Pony/Schol. Junior Young Rider Senior 

Jumping 28 10 27 27 17 

Dressuur 25 23 23 23 25 

Eventing 11 8 11 11 11 

Mennen 8   8   8 

Reining 9   9   9 

Endurance 7   7 7 7 
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. Voor de verschillende 

leeftijdscategorieën die binnen de verschillende disciplines van toepassing zijn is er voldoende 
aanbod van wedstrijden. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 
verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 

OD 41  De VLP moet een gerespecteerde gesprekspartner zijn bij de verschillende officiële instanties 

vanaf 2009. 

a. Resultaten effectmeting 
Niet meetbaar maar noodzakelijke doelstelling. 

In de dagdagelijkse werking en tijdens ontmoetingen, vergaderingen, congressen,… hebben de 
vertegenwoordigers van VLP iedere keer opnieuw deze doelstelling proberen te bereiken voor 

zover dit nog niet het geval was. 
 

b. Evaluatie 

Niet meetbaar, dus geen evaluatie mogelijk. 

OD 42  De VLP legt voortdurend bij de officiële instanties de nadruk op de specificiteit van de 

paardensport (sportbeoefenaar EN paard). 

a. Resultaten effectmeting 

Bij communicatie met de officiële instanties legt VLP telkens de nadruk. 
Een voorbeeld hiervan is de dopingproblematiek. Voor de Vlaamse overheid wordt de ruiter 

getest op doping. VLP heeft hierbij al meerdere keren de opmerking gemaakt dat het testen van 
doping bij de paarden veel logischer is gezien de specificiteit van de paardensport. 

Ook wanneer het over kosten (met betrekking tot de topsportdossiers) gaat legt VLP de nadruk 

op sportbeoefenaar en paard. Naast de ruiter moet de viervoeter ook bvb verplaatst worden dus 
zien de kostenplaatsjes er helemaal anders uit dan bij bvb een tennisser. 
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b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

SD 5  De VLP wil de verzameling zijn van alle clubs en verenigingen die bij de paardensport betrokken zijn. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 
B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 
van de meting gedaan worden. 

OD 20  De VLP-clubs organiseren VLP-initiatiewedstrijden voor de kleinere disciplines tegen 

december 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling kan pas gemeten worden december 2012. 

 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 
 

b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 

verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 

OD 39  De VLP gaat samenwerkingsverbanden aan met andere organisaties (stamboeken, 

ruitertoerisme) en actoren (fokkers en eigenaars) tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten september 2012. 
In 2009 werd een samenwerkingsverband aangegaan met het Belgisch Stamboek van het Friese 

paard (BSFP).  

In 2010 werden de kaderbrevetten binnen het recreatierijden (ruitertoerisme) verder 
uitgebouwd binnen de werking van VLP in samenwerking met LRV-VRV. 

  
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 43  De VLP bewerkstelligt de erkenning van de provinciale werkingen binnen de provinciale 

sportdiensten tegen 2011. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2011. 
Volgende provinciale werkingen zijn al erkend binnen de provinciale sportdiensten in 2010: 

 HROV (Oost-Vlaanderen) 
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 HGVBB (Vlaams Brabant) 

 KR (Limburg) 
 WVUR (West-Vlaaderen) 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden.  
 

OD 44  De VLP onderneemt acties om de komende vier jaar nauwer samen te werken met LRV. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. Wel kunnen volgende zaken al 
gemeten woren: 

 VLP en LRV hadden in 2010 over volgende items samenwerkingsverbanden: 
 Eventingwedstrijden 

 Jeugdcup 

 VTS-denkcel 

 VHS (brevettenwerking) 

 Daarnaast hebben VLP en LRV in 2010 nauw samengewerkt met betrekking tot: 

 Brevettenwerking  afwerking nieuw brevettenboek 

 Werkgroep sport en natuur Limburg  zoeken naar een geschikte locatie om 

nieuwe paardenaccommodatie met steun van de provincie uit te bouwen.  
 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. Wel kan men stellen dat VLP op schema zit om de 

doelstelling te behalen. 

SD 6  De VLP wil het aanspreekpunt zijn voor en de motor van een kwaliteitsvolle werking binnen de clubs. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 
B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 
van de meting gedaan worden. 

 

OD 15  De VLP gaat tegen eind 2010 de tevredenheidindicatoren van de nationale wedstrijden van 

de 4 grootste disciplines in kaart brengen. 

a. Resultaten effectmeting 

De doelgroepen werden bevraagd over verschillende onderwerpen zoals piste, parking, 

medewerkers, jurytoren, toegang, catering,… Hieronder een overzicht van hun tevredenheid. 
Voor de disciplines eventing en mennen werd dit tegen eind 2010 niet in kaart gebracht wegens 

andere prioriteiten. 
 

Jumping: 

Doelgroepen Zeer goed Goed Te verbeteren 

Officials 80% 19% 1% 

Pistebouwers 66% 25% 9% 

Secretariaat 87% 9% 4% 

Ruiters 14% 63% 23% 

Gemiddelde 61,75% 29% 9,25% 
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Dressuur: 

Doelgroepen Zeer goed Goed Matig Te verbeteren 

Secretariaat 69% 27% 3% 1% 

Juryvz 58% 38% 3% 1% 

Steward 68% 31% 1% 0% 

Ruiters 55% 34% 7% 4% 

Gemiddelde 62,5% 32,5% 3,5% 1,5% 

 
b. Evaluatie 

De evaluatie van de effectmeting geeft weer dat 50% van de operationele doelstelling behaald 

werd aangezien de tevredenheidsindicatoren van 2 van de 4 grootste disciplines in kaart werden 
gebracht. 

OD 16  De VLP gaat tegen eind 2012 de tevredenheidsindicatoren van de nationale wedstrijden van 

de 4 grootste disciplines doen stijgen. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 17  De VLP gaat tegen eind 2012 de tevredenheidsindicatoren van de nationale wedstrijden van 

de kleinere disciplines in kaart brengen. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling kan pas gemeten worden eind 2012. 
 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 

verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 

SD 7  De VLP wil het aanspreekpunt zijn van de overheid voor de paardensport. 

A. Resultaten effectmeting 
Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 

B. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 

van de meting gedaan worden. 
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OD 41  De VLP moet een gerespecteerde gesprekspartner zijn bij de verschillende officiële instanties 

vanaf 2009. 

a. Resultaten effectmeting 

Niet meetbaar maar noodzakelijke doelstelling. 
In de dagdagelijkse werking en tijdens ontmoetingen, vergaderingen, congressen,… hebben de 

vertegenwoordigers van VLP iedere keer opnieuw deze doelstelling proberen te bereiken voor 

zover dit nog niet het geval was. 
 

b. Evaluatie 
Niet meetbaar, dus geen evaluatie mogelijk. 

OD 42  De VLP legt voortdurend bij de officiële instanties de nadruk op de specificiteit van de 

paardensport (sportbeoefenaar EN paard). 

a. Resultaten effectmeting 
Bij communicatie met de officiële instanties legt VLP telkens de nadruk. 

Een voorbeeld hiervan is de dopingproblematiek. Voor de Vlaamse overheid wordt de ruiter 

getest op doping. VLP heeft hierbij al meerdere keren de opmerking gemaakt dat het testen van 
doping bij de paarden veel logischer is gezien de specificiteit van de paardensport. 

Ook wanneer het over kosten (met betrekking tot de topsportdossiers) gaat legt VLP de nadruk 
op sportbeoefenaar en paard. Naast de ruiter moet de viervoeter ook bvb verplaatst worden dus 

zien de kostenplaatsjes er helemaal anders uit dan bij bvb een tennisser. 
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

OD 45  De VLP profileert zich als belangenbehartiger van de aangesloten sportbeoefenaar en 

aangesloten clubs gedurende de 4 jaar. 

a. Resultaten effectmeting 

Volgende acties werden ondernomen: 
 Opvolging Recreatieve site Groenendael 

 Als VLP actief betrokken zijn bij VSF, Vlaams Paardenloket, Navema, VCP, BCP. 
 Bericht op website gepubliceerd op 15/03/10 “Via proactiviteit en goede opleiding het 

risico op ongevallen verlagen”. 

 Bericht op website gepubliceerd op 19/03/10 en 8/07/2010 over Equine infectieuze 
anemie. 

 Bericht op website gepubliceerd op 10/09/10 over humane vaccinatie. 
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. Waar mogelijk profileert 
VLP zich als belangenbehartiger van sportbeoefenaar en club. 

SD 8  De VLP wil een eigentijdse omkadering uitbouwen die overeenstemt met de eisen van een moderne 

sportfederatie. 

A. Resultaten effectmeting 
Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 
B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 
van de meting gedaan worden. 
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OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 
 

b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 

verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 

OD 29  VLP gaat voor 5 van de 9 disciplines op alle niveaus wedstrijdmodules laten ontwikkelen (in 

samenwerking met koepel) tegen eind 2012.  

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 
 

b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 38  De VLP gaat haar leden permanent informeren, begeleiden, controleren en sanctioneren in 

verband met de identificatieplicht van paarden. 

a. Resultaten effectmeting 
Het informeren en begeleiden gebeurde in 2010 hoofdzakelijk via de website. Op volgende data 

werden berichten op de site geplaatst in verband met de identificatieplicht, dit net voor de start 
van de meeste wedstrijden: 

 22/03/10 
 29/03/10 

Deze berichten kwamen in de maandelijkse nieuwsbrieven ook voor! 

Voor het controleren werden chiplezers aangekocht. Het is vooral tijdens de nationale 
wedstrijden dat de paarden gecontroleerd werden. Ook sommige provinciale groeperingen 

deden deze controles tijdens wedstrijden. 
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. Er werden verschillende 
berichten op de site geplaatst en tijdens wedstrijden werd er gecontroleerd. 

OD 47  De VLP wenst vanaf 2010 een meer professioneel personeelsbeleid te voeren. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2010 werd er een professioneler personeelsbeleid gevoerd. Er werden met alle medewerkers 
functioneringsgesprekken gehouden. Hiervan werd een verslag gemaakt waarna de 

medewerkers nadien nog opmerkingen konden doorgeven. De taakomschrijvingen werden 
tevens genotuleerd. Ook werd er getracht om de medewerkers zoveel mogelijk met 

doelstellingen te laten werken wat een invloed heeft op hun verantwoordelijkheidsgevoel en dus 

hun inzet op het werk. 
Regelmatig was er overleg tussen het personeel en de directie om openstaande punten sneller 

te kunnen behandelen. 
 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010.  
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OD 48  Het VLP-team laat zich bijstaan door experts in haar werking vanaf 2010. 

a. Resultaten effectmeting 
Verschillende experts waar VLP mee gewerkt heeft in 2010: 

 Jumping  Frederick Cattebeke, Maurice Van Roosbroeck, Marc van Dijck, Jos Kumps, 

Philippe Vandelanoitte, Dirk Demeersman, Jos Lansink, Ludo Philippaerts, Patrick 
Vandereyt, Bert Prouvé, Wim Smet, Rik Hemeryck, Philippe Lejeune, Wilm Vermeir, 

Nelson Pessoa. 
 Dressuur  Carmen De Bondt, Jeroen Devroe, Vicky Smits, Arlette Holsters, Hans Peter 

Minderhoud, Wim Verwimp, Johan Rockx, Debby Verlinden. 
 Eventing  Virginie Caulier, Karin Donckers, Joris Vanspringel 

 Voltige  Rob De Bruin  

 Workshops  Patrick Boelens, Jef Desmedt, Jacques Van Daele, Ingmar Devos (Doping, 

medicatie en clean sport), Evert Van Wijk (mediatraining). 
 Sportkampen (bijscholing)  Bert Van Poucke (psychologie) 

 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010.  

OD 51  De VLP wil in de periode 2009-2012 haar website continu verder uitbouwen volgens de 

noden van haar leden. 

a. Resultaten effectmeting 

De lancering van de nieuwe website vond plaats eind 2009. 
In 2010 werd de website op een constante basis geëvalueerd (input van medewerkers, leden, 

Raad van Bestuur,…) en in functie van de evaluaties werd de website verder uitgebouwd en 
aangepast. Zo werd bvb het uitzicht van de homepage aangepast in vergelijking met de eerste 

lancering. Ook in de verschillende menuonderdelen vonden wijzigingen plaats. 

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geef weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

SD 9  De VLP wil een kwaliteitsvol netwerk van officials uitbouwen. 

A. Resultaten effectmeting 
Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 
B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 

van de meting gedaan worden. 

OD 15  De VLP gaat tegen eind 2010 de tevredenheidindicatoren van de nationale wedstrijden van 

de 4 grootste disciplines in kaart brengen. 

a. Resultaten effectmeting 

De doelgroepen werden bevraagd over verschillende onderwerpen zoals piste, parking, 
medewerkers, jurytoren, toegang, catering,… Hieronder een overzicht van hun tevredenheid. 

Voor de disciplines eventing en mennen werd dit tegen eind 2010 niet in kaart gebracht wegens 
andere prioriteiten. 
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Jumping: 

Doelgroepen Zeer goed Goed Te verbeteren 

Officials 80% 19% 1% 

Pistebouwers 66% 25% 9% 

Secretariaat 87% 9% 4% 

Ruiters 14% 63% 23% 

Gemiddelde 61,75% 29% 9,25% 

 

Dressuur: 

Doelgroepen Zeer goed Goed Matig Te verbeteren 

Secretariaat 69% 27% 3% 1% 

Juryvz 58% 38% 3% 1% 

Steward 68% 31% 1% 0% 

Ruiters 55% 34% 7% 4% 

Gemiddelde 62,5% 32,5% 3,5% 1,5% 

 

b. Evaluatie 
De evaluatie van de effectmeting geeft weer dat 50% van de operationele doelstelling behaald 

werd aangezien de tevredenheidsindicatoren van 2 van de 4 grootste disciplines in kaart werden 
gebracht. 

OD 16  De VLP gaat tegen eind 2012 de tevredenheidsindicatoren van de nationale wedstrijden van 

de 4 grootste disciplines doen stijgen. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 17  De VLP gaat tegen eind 2012 de tevredenheidsindicatoren van de nationale wedstrijden van 

de kleinere disciplines in kaart brengen. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling kan pas gemeten worden eind 2012. 
 

b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 
verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 
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SD 10  De VLP wil absolute prioriteit geven aan de goede behandeling van het paard. 

A. Resultaten effectmeting 
Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 
B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 

van de meting gedaan worden. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 
 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 

verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 

OD 38  De VLP gaat haar leden permanent informeren, begeleiden, controleren en sanctioneren in 

verband met de identificatieplicht van paarden. 

a. Resultaten effectmeting 

Het informeren en begeleiden gebeurde in 2010 hoofdzakelijk via de website. Op volgende data 
werden berichten op de site geplaatst in verband met de identificatieplicht, dit net voor de start 

van de meeste wedstrijden: 
 22/03/10 

 29/03/10 
Deze berichten kwamen in de maandelijkse nieuwsbrieven ook voor! 

Voor het controleren werden chiplezers aangekocht. Het is vooral tijdens de nationale 

wedstrijden dat de paarden gecontroleerd werden. Ook sommige provinciale groeperingen 
deden deze controles tijdens wedstrijden. 

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. Er werden verschillende 

berichten op de site geplaatst en tijdens wedstrijden werd er gecontroleerd. 

SD 11  De VLP wil een medisch verantwoord sportbeleid uitwerken. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 
B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 
van de meting gedaan worden. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 
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b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 

verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 

SD 12  De VLP wil de veiligheid voor de sportbeoefenaar en het paard garanderen op alle niveaus. 

A. Resultaten effectmeting 
Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 
B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 

van de meting gedaan worden. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 
 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 

verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 
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1.2.  Overzicht acties + evaluatie 

 
Tabel 1. Aantal omlopen en procentuele verhouding van de provinciale en subprovinciale wedstrijden in 2007, 2008, 2009 en 2010 per provincie. 

  Jumping Jumping Jumping Jumping Dressuur Dressuur Dressuur Dressuur Totaal Totaal Totaal Totaal 

  omlopen omlopen omlopen omlopen omlopen omlopen omlopen omlopen omlopen omlopen omlopen omlopen 

  2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Antwerpen 

28.822 30.183 21.222 31.635 2.282 4.343 3.254 4.041 31.104 34.526 24.476 35.676 

27% 29% 21% 27% 22% 38% 29% 39% 27% 30% 22% 28% 

Limburg 

19.976 18.274 20.350 19.937 3.404 2.277 2.457 2.051 23.380 20.551 22.807 21.988 

19% 17% 20% 17% 33% 20% 22% 20% 20% 18% 20% 17% 

Oost-
Vlaanderen 

30.457 34.838 37.361 37.518 1.243 1.569 1.873 2.006 31.700 36.407 39.234 39.524 

29% 33% 37% 32% 12% 14% 17% 20% 27% 31% 35% 31% 

Vlaams-
Brabant 

14.446 9.436 11.387 13.868 1.697 1.620 1.849 1.003 16.143 11.056 13.236 14.871 

14% 9% 11% 12% 17% 14% 17% 10% 14% 9% 12% 12% 

West-
Vlaanderen 

12.375 12.746 11.666 13.642 1.654 1.532 1.732 1.170 14.029 14.278 13.398 14.812 

12% 12% 11% 12% 16% 14% 16% 11% 12% 12% 12% 12% 

TOTAAL 

106.076 105.477 101.986 116.600 10.280 11.341 11.165 10.271 116.356 116.818 113.151 126.871 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                      
SD 1  De VLP wil de toegankelijkheid en uitstraling van de sport verzekeren. 

SD 2  De VLP wil de niet-georganiseerde sportbeoefenaar integreren in het georganiseerde verenigingsleven.                                                              

OD 22  De provinciale werkingen passen vanaf 2012 voor 100% hetzelfde reglement toe op hun provinciale wedstrijden.                                                                          

OD 23  De VLP wil de interprovinciale activiteiten gedurende de 4 jaar ondersteunen.                                                                                                   

OD 24  De VLP wil een gemeenschappelijk beleid voor alle disciplines tegen april 2012.                                                                                              

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale werking tegen 2012.                                         

OD 29  VLP gaat voor 5 van de 9 disciplines op alle niveaus wedstrijdmodules laten ontwikkelen (in samenwerking met koepel) tegen eind 2012.                              

OD 43  De VLP bewerkstelligt de erkenning van de provinciale werkingen binnen de provinciale sportdiensten tegen 2011. 

Evaluatie: Uit tabel 1 blijkt dat het totaal aantal omlopen voor de discipline springen stijgt, dit met 14.614 omlopen of 14%. Voor de discipline dressuur is er 

een daling van 8%.  Het totale cijfer van beide disciplines stijgt ten opzichte van 2009. Het is het hoogste totaal in 4 jaar. Voor de discipline jumping stellen 
we vast dat de stijging het grootst is binnen de provinciale afdelingen Antwerpen (+10.413). Alleen binnen de provinciale afdeling Limburg is er een daling in 

de jumpingomlopen. Voor de dressuur is er binnen de provinciale afdelingen Antwerpen en Oost-Vlaanderen een stijging vast te stellen maar de daling van 

de drie andere weegt zwaarder door. In tegenstelling tot jumping is het totaal aantal omlopen van dressuur nog nooit zo laag geweest in 2010. 
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Tabel 2. Aantal gestarte combinaties per subprovinciale en provinciale wedstrijddag in Vlaanderen in 2008, 

2009 en 2010. 

 
Jumping Dressuur 

 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Antwerpen 247 308 257 136 68 82 

Limburg 228 261 302 108 107 73 

Oost-Vlaanderen 234 252 218 87 94 96 

Vlaams-Brabant 235 259 261 108 116 63 

West-Vlaanderen 185 201 207 90 102 73 

Gemiddeld 225 256 249 105 97 77 

 
Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                      
SD 1  De VLP wil de toegankelijkheid en uitstraling van de sport verzekeren. 

SD 2  De VLP wil de niet-georganiseerde sportbeoefenaar integreren in het georganiseerde 

verenigingsleven.                                                                                                                               
OD 23  De VLP wil de interprovinciale activiteiten gedurende de 4 jaar ondersteunen.                                                                                                   

OD 24  De VLP wil een gemeenschappelijk beleid voor alle disciplines tegen april 2012.                                                                                              

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking tegen 2012.                                                                                                                            
OD 43  De VLP bewerkstelligt de erkenning van de provinciale werkingen binnen de provinciale 

sportdiensten tegen 2011. 

Evaluatie: Uit tabel 2 blijkt dat het aantal gestarte combinaties per subprovinciale en provinciale 

wedstrijddag zowel voor jumping als voor dressuur daalt ten opzichte van 2009. 

Tabel 3. Aantal omlopen van de nationale wedstrijden in 2007, 2008, 2009 en 2010. 

 
2007 2008 2009 2010 

Jumping 13.185 15.294 14.950 13.998 

Dressuur 1.782 (1.166) 2.054 1.798 2.199 

Eventing (comm) 2.032 (326) 2.083 (598) 2.028 (370) 2.320 (764) 

Mennen 694 686 782 602 

Endurance 441 409 384 344 

Reining 118 344 349 387 

Voltige 0 (138) 126 295 223 

Para-equestrian 15 16 10 19 

Totaal 18.267 21.012 20.596 20.092 

 

Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                      
SD 1  De VLP wil de toegankelijkheid en uitstraling van de sport verzekeren.                                          

SD 3  De VLP wil een aantrekkelijk wedstrijdaanbod aanbieden om de instap naar de competitie te 

stimuleren.                                                                                                                                        
OD 24  De VLP wil een gemeenschappelijk beleid voor alle disciplines tegen april 2012.                                                                                              

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking tegen 2012.                                                                                                                           
OD 29  VLP gaat voor 5 van de 9 disciplines op alle niveaus wedstrijdmodules laten ontwikkelen (in 

samenwerking met koepel) tegen eind 2012.                               

Evaluatie: Uit tabel 3 blijkt dat het totale aantal omlopen gedaald is en dit met 2%.



20 

 

Tabel 4. Aantal georganiseerde wedstrijden in Vlaanderen in 2007, 2008, 2009 en 2010. 

 
Jumping Dressuur Eventing Mennen Endurance Reining Voltige Horse-Ball Para 

 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

HRVV 24 26 25 25                                                                 

VRV 28 28 28 30                                                                 

Trens 14 14 16 17                                                                 

De Trens 22 28 18 25                                                                 

HGVBB 29 27 28 31 12 17 16 15                                                         

HROV 30 32 34 44 15 17 20 21                                                         

KR 28 27 27 29 24 21 23 25                                                         

VOR 26 26 18 27 30 32 23 27                                                         

WVUR 36 38 36 37 19 17 17 16                                                         

Nationaal (+comm) 23 27 23 31 50 25 23 25 17 17 20 22 10 10 10 8 8 4 5 7 8 10 8 9 8 5 5 6 9 6 10 14 2 2 1 2 

Internationaal 17 28 38 35 3 2 4 2 1 1 3 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

TOTAAL 277 301 291 331 153 131 126 131 18 18 23 24 11 11 11 9 8 4 6 8 8 11 9 10 8 5 5 7 9 6 10 14 3 3 2 3 

ALG. TOTAAL 

                                

495 490 489 537 

 

Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                      
SD 1  De VLP wil de toegankelijkheid en uitstraling van de sport verzekeren. 

SD 2  De VLP wil de niet-georganiseerde sportbeoefenaar integreren in het georganiseerde verenigingsleven.                                                                

SD 3  De VLP wil een aantrekkelijk wedstrijdaanbod aanbieden om de instap naar de competitie te stimuleren.                                                                                                                                        

OD 22  De provinciale werkingen passen vanaf 2012 voor 100% hetzelfde reglement toe op hun provinciale wedstrijden.                                                                          

OD 23  De VLP wil de interprovinciale activiteiten gedurende de 4 jaar ondersteunen.                                                                                                   

OD 24  De VLP wil een gemeenschappelijk beleid voor alle disciplines tegen april 2012.                                                                                       

OD 25  VLP stelt jaarlijks een gevarieerd aanbod van wedstrijden op nationaal niveau voor alle categorieën (leeftijden) op.                                                                                           

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale werking tegen 2012.                                         

OD 29  VLP gaat voor 5 van de 9 disciplines op alle niveaus wedstrijdmodules laten ontwikkelen (in samenwerking met koepel) tegen eind 2012.   

Evaluatie: In de bovenstaande tabel staat dat in 2010 in totaal 48 wedstrijden meer waren dan in 2009. Jumping blijft ook in 2010 de koploper met op de 

tweede plaats dressuur. Aangezien de andere disciplines slechts op communautair of nationaal niveau georganiseerd worden zijn die aantallen een pak lager.  
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Tabel 5. Aantal omlopen van de Cyclus (jumping jonge paarden) wedstrijden in 2007, 2008, 2009 en 2010. 

 

4j 5j 6j 7j Totaal 

 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Moorsele - - - 102 - - - 172 - - - 114 - - - 52 - - - 440 

Aalter 140 164 145 158 245 276 274 311 144 220 196 203 63 56 93 83 592 716 708 755 

Moerzeke 147 162 165 145 264 256 263 313 152 196 202 208 71 46 97 70 634 660 727 736 

Ternat 174 180 184 149 291 255 289 305 166 213 199 192 59 62 90 54 690 710 762 700 

Hulsterlo I 93 173 127 125 218 274 219 318 125 215 158 214 49 100 75 92 485 762 579 749 

Hulsterlo II - 138 - - - 224 - - - 173 - - - 42 - - - 577 - - 

Massenhoven 113 136 67 - 220 179 118 - 105 153 63 - 35 41 26 - 473 509 274 - 

Zandhoven 174 - - - 292 - - - 159 - - - 64 - - - 689 - - - 

Ingelmunster - - 62 - - - 112 - - - 93 - - - 35 - - - 302 - 

Hasselt - - - 113 - - - 215 - - - 141 - - - 36 - - - 505 

Totaal 841 953 750 792 1530 1464 1275 1634 851 1170 911 1072 341 347 416 387 3563 3934 3352 3885 

 

Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                      
SD 1  De VLP wil de toegankelijkheid en uitstraling van de sport verzekeren.                                                                                                               
SD 3  De VLP wil een aantrekkelijk wedstrijdaanbod aanbieden om de instap naar de competitie te stimuleren.                                                                                                                                        

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale werking tegen 2012.                                                                                                                            

Evaluatie: We stellen in alle leeftijdscategorieën (totaal) een stijging vast behalve bij de 7-jarigen. Er is een stijging van 533 starters ten opzichte van 2009. 
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Tabel 6. Overzicht controle op verboden producten 2010 op nationaal niveau. 

Datum  Wedstrijd  

3/04/2010 CAN Puurs 

15/05/2010 CHN Ingelmunster 

23/05/2010 CDN Schilde 

11/07/2010 CNC Diepenbeek 

12/07/2010 CEN Tienen 

18/07/2010 Cyclus Kuringen  

4/09/2010 CDN Moorsele 

5/09/2010 CNC Deurle 

23/09/2010 BK Lanaken 

2/10/2010 CAN Zandhoven 

3/10/2010 CRN Koningshooikt 

10/10/2010 CEN Mol 

30/10/2010 CSN Neeroeteren 

 

Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                      
SD 10  De VLP wil absolute prioriteit geven aan de goede behandeling van het paard.                             

SD 11  De VLP wil een medisch verantwoord sportbeleid uitwerken.                                                       

SD 12  De VLP wil de veiligheid voor de sportbeoefenaar en het paard garanderen op alle niveaus. 

Evaluatie: We stellen 13 nationale controles vast en dit in verschillende disciplines. 

Tabel 7. Aantal omlopen van de communautaire ponydressuur wedstrijden 2007, 2008, 2009 en 2010.  

Inrichter 

Inschrijvingen 

2007 

Inschrijvingen 

2008 

Inschrijvingen 

2009 

Inschrijvingen 

2010 

VOR 106 104 134 112 

HROV 128 90 132 95 

HGVBB 134 116 70 100 

KR 88 108 92 90 

WVUR 80 84 92 74 

FINALE 94 136 94 86 

TOTAAL 630 638 614 557 

 

Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                      
SD 1  De VLP wil de toegankelijkheid en uitstraling van de sport verzekeren.                                            

SD 3  De VLP wil een aantrekkelijk wedstrijdaanbod aanbieden om de instap naar de competitie te 

stimuleren                                                                                                                                         
OD 22  De provinciale werkingen passen vanaf 2012 voor 100% hetzelfde reglement toe op hun provinciale 

wedstrijden.                                                                                                                                        
OD 23  De VLP wil de interprovinciale activiteiten gedurende de 4 jaar ondersteunen.                              
OD 25  VLP stelt jaarlijks een gevarieerd aanbod van wedstrijden op nationaal niveau voor alle categorieën 

(leeftijden) op. 

 
Evaluatie: We stellen een daling vast van 57 inschrijvingen ten opzichte van 2009. 
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Tabel 8. Aantal omlopen van de communautaire paardendressuur wedstrijden 2010 (=startjaar).  

Inrichter       
Inschrijvingen 

2010 

VOR       82 

HROV       92 

HROV (ter vervanging 

van HGVBB)       86 

KR       72 

WVUR       62 

FINALE       56 

TOTAAL       450 

 

Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                      
SD 1  De VLP wil de toegankelijkheid en uitstraling van de sport verzekeren.                                            

SD 3  De VLP wil een aantrekkelijk wedstrijdaanbod aanbieden om de instap naar de competitie te 

stimuleren                                                                                                                                         
OD 22  De provinciale werkingen passen vanaf 2012 voor 100% hetzelfde reglement toe op hun provinciale 

wedstrijden.                                                                                                                                        
OD 23  De VLP wil de interprovinciale activiteiten gedurende de 4 jaar ondersteunen.                              
OD 25  VLP stelt jaarlijks een gevarieerd aanbod van wedstrijden op nationaal niveau voor alle categorieën 

(leeftijden) op. 

 
Evaluatie: In 2010 ging deze competitie van start dus kan er niet vergeleken worden met vorige jaren. 

1.3.  Conclusies 

 

Tabel 1: 

De jumpingomlopen zijn overal gestegen behalve in de provinciale Limburg t.o.v. 2009. De grote stijging 
binnen de provincie Antwerpen is normaal als je rekening houdt met het feit dat het aantal omlopen in 2009 

heel laag was ten gevolge van een uitbraak van Rhinopneumonie in die streken gedurende de 
zomermaanden. Omdat voorzichtigheid toen nodig was zijn er een hele boel wedstrijden afgelast. In 2010 is 

het seizoen “normaal” verlopen en is er dus een grote stijging in vergelijking met 2009. In de provinciales 
Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen is er ook een goede stijging. Dit zijn de 2 provinciales met de kleinere 

aantallen dus een stijging laat zich daar direct beter voelen.  

Eenzelfde redenering kan voor de dressuur in Antwerpen gevolgd worden maar de impact is daar minder 
groot. Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen kennen een groot verlies van aantallen. De locaties van mindere 

kwaliteit of het feit dat er minder afwisseling in locaties kan daar zeker mee te maken hebben.  
De sportparticipatie stijgt wat wil zeggen dat de toegankelijkheid beter is. Het feit dat er gestreefd wordt naar 

eenzelfde reglement over de provinciales heen maakt het ook makkelijker voor de ruiters. 

Tabel 2: 

Het aantal starters per wedstrijddag daalt in beide disciplines. Dit komt omdat er een groter aanbod van 
wedstrijden is ten opzichte van 2009. Dit groter aanbod is er gekomen nadat de wedstrijden “eivol” zaten en 

er dan verlies van kwaliteit is. Om dit te vermijden dienen de ruiters meer keuze van wedstrijden te krijgen 

zodat ze zich evenwichtiger kunnen verdelen en de kwaliteit van de wedstrijden zelf weer kan stijgen.  
 

Tabel 3: In 2010 is een lichte daling waar te nemen in de nationale omlopen ten opzichte van 2009. De 2% is 
echter verwaarloosbaar en er kan zeker niet gesproken worden van een achteruitgang. Er blijft dus een 

doorstroming van de betere provinciale sportbeoefenaar naar de nationale wedstrijden.  
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Tabel 4: In 2010 zijn er in totaal 48 wedstrijden meer georganiseerd dan in 2009. Deze “winst” aan 

wedstrijden is vooral geboekt bij Jumping en Dressuur. Ten gevolge van hun succes en “overbevolkte” 
wedstrijden is een spreiding van de kalender over meer wedstrijden een goede oplossing om kwaliteit te 

garaderen.  

Tabel 5: In 2010 is er een stijging vast te stellen van het aantal cyclusomlopen. In vergelijking met 2009 

waren er geen “zwakkere” locaties. Ruiters in de proeven van de jonge paarden zijn heel selectief wat de 
bodem betreft. Zulke jonge paarden in opleiding dienen op de beste bodems te leren springen en zo worden 

ook grotendeels blessures vermeden. Er wordt gestreefd naar kwalitatief hoogstaande wedstrijden waar de 
wedstrijdruiter zijn jonge paarden goed kan opleren en tonen aan het publiek.  

De vijfjarige paarden kennen de grootste stijging maar aangezien dit ook de meest vertegenwoordigde 

leeftijdscategorie is, is de stijging logisch.  

Tabel 6: In 2010 zijn er alleen controles geweest vanuit VLP op nationale wedstrijden en dus niet op 
provinciale wedstrijden. Dit omdat het de koepelfederatie net zoals in 2009 de controles op de provinciale 

wedstrijden heeft overgenomen. Er zijn er dus wel degelijk meer geweest maar niet onder de bevoegdheid 

van VLP. 

Tabel 7: Het aantal omlopen is gedaald ten opzichte van 2009. Dit kan te maken hebben met het feit dat er 
ook een trophy gestart is voor de paardendressuur voor jonge ruiters (Tabel 8). De jonge ruiters kunnen dan 

kiezen om met een paard mee te rijden en dienen niet noodzakelijk met een pony deel te nemen.  

Daarnaast is het zo dat nu de betere ruiters sneller doorgroeien naar het hogere niveau en zo hebben 
uiteindelijk deze wedstrijden hun doel bereikt. Er wordt natuurlijk steeds een instroom verwacht maar de 

doorstroming is in dit geval nog belangrijker. 

Tabel 8: Zie uitleg bij Tabel 7.  

1.4.  Eventuele bijsturingen van de doelstellingen en/of acties 

 
OD 15a  De VLP gaat tegen eind 2010 de tevredenheidindicatoren van de nationale wedstrijden van 

disciplines jumping en dressuur in kaart brengen. 
OD 15b  De VLP gaat tegen eind 2011 de tevredenheidindicatoren van de nationale wedstrijden van 

disciplines eventing en mennen in kaart brengen. 
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Basisopdracht 2: Organiseren van recreatieve sportbeoefening 

per provincie 

2.1.  Strategische en operationele doelstellingen 

 
SD 1  De VLP wil de toegankelijkheid en uitstraling van de sport verzekeren. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

B. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. Enkele operationele doelstellingen werden behaald dus kan 

men stellen dat alles nog op schema zit om de strategische doelstelling te realiseren. 

OD 9  De VLP wil aantal brevetafnames met 5% doen toenemen over 4 jaar. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 

 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 
verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 

OD 44  De VLP onderneemt acties om de komende vier jaar nauwer samen te werken met LRV. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. Wel kunnen volgende zaken al 
gemeten woren: 

 VLP en LRV hadden in 2010 over volgende items samenwerkingsverbanden: 

 Eventingwedstrijden 

 Jeugdcup 

 VTS-denkcel 

 VHS (brevettenwerking) 

 Daarnaast hebben VLP en LRV in 2010 nauw samengewerkt met betrekking tot: 
 Brevettenwerking  afwerking nieuw brevettenboek 

 Werkgroep sport en natuur Limburg  zoeken naar een geschikte locatie om 

nieuwe paardenaccommodatie met steun van de provincie uit te bouwen.  
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b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. Wel kan men stellen dat VLP op schema zit om de 

doelstelling te behalen. 

SD 2  De VLP wil de niet-georganiseerde sportbeoefenaar integreren in het georganiseerde 

verenigingsleven. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 
van de meting gedaan worden. Reeds 1 van de 3 operationele doelstellingen werd behaald dus kan 

men stellen dat alles nog op schema zit om de strategische doelstelling te realiseren. 

OD 21  Jaarlijks moeten minimum 3% recreatieve leden de overstap maken naar een competitieve 

licentie. 

a. Resultaten effectmeting 

Van het totale aantal recreatieve leden in 2009 werden 0,9% competitieve leden in 2010. In 
2009 was dit nog 1,5%. 

 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling niet behaald werd. De stap van recreatieve ruiter 

naar competitie is groot. Vooral de financiële impact mag niet verwaarloosd worden. Denk 
daarbij aan het eigen paard. De financiële drempel om te leren paardrijden is laag. De financiële 

drempel om competitie te rijden is relatief hoog.  

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 

verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 

OD 44  De VLP onderneemt acties om de komende vier jaar nauwer samen te werken met LRV. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. Wel kunnen volgende zaken al 

gemeten woren: 
 VLP en LRV hadden in 2010 over volgende items samenwerkingsverbanden: 

 Eventingwedstrijden 

 Jeugdcup 

 VTS-denkcel 

 VHS (brevettenwerking) 

 Daarnaast hebben VLP en LRV in 2010 nauw samengewerkt met betrekking tot: 

 Brevettenwerking  afwerking nieuw brevettenboek 

 Werkgroep sport en natuur Limburg  zoeken naar een geschikte locatie om 

nieuwe paardenaccommodatie met steun van de provincie uit te bouwen.  
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b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. Wel kan men stellen dat VLP op schema zit om de 

doelstelling te behalen. 

SD 3  De VLP wil een aantrekkelijk wedstrijdaanbod aanbieden om de instap naar de competitie te 

stimuleren. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 
van de meting gedaan worden. 

OD 21  Jaarlijks moeten minimum 3% recreatieve leden de overstap maken naar een competitieve 

licentie. 

a. Resultaten effectmeting 
Van het totale aantal recreatieve leden in 2009 werden 0,9% competitieve leden in 2010. In 

2009 was dit nog 1,5%. 
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling niet behaald werd. De stap van recreatieve ruiter 
naar competitie is groot. Vooral de financiële impact mag niet verwaarloosd worden. Denk 

daarbij aan het eigen paard. De financiële drempel om te leren paardrijden is laag. De financiële 
drempel om competitie te rijden is relatief hoog.  

OD 22  De provinciale werkingen passen vanaf 2012 voor 100% hetzelfde reglement toe op hun 

provinciale wedstrijden. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 

 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. Er zijn jaarlijks samenkomsten van de verschillende 
provinciale groeperingen waarbij iedere keer de verschillende reglementen meer op elkaar 

afgestemd worden. 

OD 24  De VLP wil een gemeenschappelijk beleid voor alle disciplines tegen april 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten april 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 
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b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 
verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 

OD 39  De VLP gaat samenwerkingsverbanden aan met andere organisaties (stamboeken, 

ruitertoerisme) en actoren (fokkers en eigenaars) tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten september 2012. 

In 2009 werd een samenwerkingsverband aangegaan met het Belgisch Stamboek van het Friese 

paard (BSFP).  
In 2010 werden de kaderbrevetten binnen het recreatierijden (ruitertoerisme) verder 

uitgebouwd binnen de werking van VLP in samenwerking met LRV-VRV. 
  

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 

SD 4  De VLP wil aansturen op een topsportbeleid met een professionele omkadering. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

B. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 

van de meting gedaan worden. 

 
OD 24  De VLP wil een gemeenschappelijk beleid voor alle disciplines tegen april 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten april 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 
verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 
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OD 41  De VLP moet een gerespecteerde gesprekspartner zijn bij de verschillende officiële instanties 

vanaf 2009. 

a. Resultaten effectmeting 

Niet meetbaar maar noodzakelijke doelstelling. 
In de dagdagelijkse werking en tijdens ontmoetingen, vergaderingen, congressen,… hebben de 

vertegenwoordigers van VLP iedere keer opnieuw deze doelstelling proberen te bereiken voor 

zover dit nog niet het geval was. 
 

b. Evaluatie 
Niet meetbaar, dus geen evaluatie mogelijk. 

OD 42  De VLP legt voortdurend bij de officiële instanties de nadruk op de specificiteit van de 

paardensport (sportbeoefenaar EN paard). 

a. Resultaten effectmeting 
Bij communicatie met de officiële instanties legt VLP telkens de nadruk. 

Een voorbeeld hiervan is de dopingproblematiek. Voor de Vlaamse overheid wordt de ruiter 

getest op doping. VLP heeft hierbij al meerdere keren de opmerking gemaakt dat het testen van 
doping bij de paarden veel logischer is gezien de specificiteit van de paardensport. 

Ook wanneer het over kosten (met betrekking tot de topsportdossiers) gaat legt VLP de nadruk 
op sportbeoefenaar en paard. Naast de ruiter moet de viervoeter ook bvb verplaatst worden dus 

zien de kostenplaatsjes er helemaal anders uit dan bij bvb een tennisser. 
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

SD 5  De VLP wil de verzameling zijn van alle clubs en verenigingen die bij de paardensport betrokken zijn. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 
B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 
van de meting gedaan worden. 

 
OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 

verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 

OD 39  De VLP gaat samenwerkingsverbanden aan met andere organisaties (stamboeken, 

ruitertoerisme) en actoren (fokkers en eigenaars) tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten september 2012. 

In 2009 werd een samenwerkingsverband aangegaan met het Belgisch Stamboek van het Friese 
paard (BSFP).  
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In 2010 werden de kaderbrevetten binnen het recreatierijden (ruitertoerisme) verder 

uitgebouwd binnen de werking van VLP in samenwerking met LRV-VRV. 
  

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 

 

OD 43  De VLP bewerkstelligt de erkenning van de provinciale werkingen binnen de provinciale 

sportdiensten tegen 2011. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2011. 
Volgende provinciale werkingen zijn al erkend binnen de provinciale sportdiensten in 2010: 

 HROV (Oost-Vlaanderen) 
 HGVBB (Vlaams Brabant) 

 KR (Limburg) 
 WVUR (West-Vlaaderen) 

 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden.  
 

OD 44  De VLP onderneemt acties om de komende vier jaar nauwer samen te werken met LRV. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. Wel kunnen volgende zaken al 
gemeten woren: 

 VLP en LRV hadden in 2010 over volgende items samenwerkingsverbanden: 

 Eventingwedstrijden 

 Jeugdcup 

 VTS-denkcel 

 VHS (brevettenwerking) 

 Daarnaast hebben VLP en LRV in 2010 nauw samengewerkt met betrekking tot: 
 Brevettenwerking  afwerking nieuw brevettenboek 

 Werkgroep sport en natuur Limburg  zoeken naar een geschikte locatie om 

nieuwe paardenaccommodatie met steun van de provincie uit te bouwen.  
 

b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. Wel kan men stellen dat VLP op schema zit om de 

doelstelling te behalen. 

SD 6  De VLP wil het aanspreekpunt zijn voor en de motor van een kwaliteitsvolle werking binnen de clubs. 

A. Resultaten effectmeting 
Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 
B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 

van de meting gedaan worden. 
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OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 
 

b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 

verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 
 

SD 7  De VLP wil het aanspreekpunt zijn van de overheid voor de paardensport. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 
van de meting gedaan worden. 

OD 41  De VLP moet een gerespecteerde gesprekspartner zijn bij de verschillende officiële instanties 

vanaf 2009. 

a. Resultaten effectmeting 
Niet meetbaar maar noodzakelijke doelstelling. 

In de dagdagelijkse werking en tijdens ontmoetingen, vergaderingen, congressen,… hebben de 
vertegenwoordigers van VLP iedere keer opnieuw deze doelstelling proberen te bereiken voor 

zover dit nog niet het geval was. 
 

b. Evaluatie 

Niet meetbaar, dus geen evaluatie mogelijk. 

OD 42  De VLP legt voortdurend bij de officiële instanties de nadruk op de specificiteit van de 

paardensport (sportbeoefenaar EN paard). 

a. Resultaten effectmeting 

Bij communicatie met de officiële instanties legt VLP telkens de nadruk. 
Een voorbeeld hiervan is de dopingproblematiek. Voor de Vlaamse overheid wordt de ruiter 

getest op doping. VLP heeft hierbij al meerdere keren de opmerking gemaakt dat het testen van 
doping bij de paarden veel logischer is gezien de specificiteit van de paardensport. 

Ook wanneer het over kosten (met betrekking tot de topsportdossiers) gaat legt VLP de nadruk 

op sportbeoefenaar en paard. Naast de ruiter moet de viervoeter ook bvb verplaatst worden dus 
zien de kostenplaatsjes er helemaal anders uit dan bij bvb een tennisser. 

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

OD 45  De VLP profileert zich als belangenbehartiger van de aangesloten sportbeoefenaar en 

aangesloten clubs gedurende de 4 jaar. 

a. Resultaten effectmeting 

Volgende acties werden ondernomen: 

 Opvolging Recreatieve site Groenendael 
 Als VLP actief betrokken zijn bij VSF, Vlaams Paardenloket, Navema, VCP, BCP. 
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 Bericht op website gepubliceerd op 15/03/10 “Via proactiviteit en goede opleiding het 

risico op ongevallen verlagen”. 
 Bericht op website gepubliceerd op 19/03/10 en 8/07/2010 over Equine infectieuze 

anemie. 
 Bericht op website gepubliceerd op 10/09/10 over humane vaccinatie. 

 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. Waar mogelijk profileert 

VLP zich als belangenbehartiger van sportbeoefenaar en club. 

SD 8  De VLP wil een eigentijdse omkadering uitbouwen die overeenstemt met de eisen van een moderne 

sportfederatie. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

B. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 

van de meting gedaan worden. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 

verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 

OD 38  De VLP gaat haar leden permanent informeren, begeleiden, controleren en sanctioneren in 

verband met de identificatieplicht van paarden. 

a. Resultaten effectmeting 
Het informeren en begeleiden gebeurde in 2010 hoofdzakelijk via de website. Op volgende data 

werden berichten op de site geplaatst in verband met de identificatieplicht, dit net voor de start 
van de meeste wedstrijden: 

 22/03/10 
 29/03/10 

Deze berichten kwamen in de maandelijkse nieuwsbrieven ook voor! 

Voor het controleren werden chiplezers aangekocht. Het is vooral tijdens de nationale 
wedstrijden dat de paarden gecontroleerd werden. Ook sommige provinciale groeperingen 

deden deze controles tijdens wedstrijden. 
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. Er werden verschillende 
berichten op de site geplaatst en tijdens wedstrijden werd er gecontroleerd. 

OD 47  De VLP wenst vanaf 2010 een meer professioneel personeelsbeleid te voeren. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2010 werd er een professioneler personeelsbeleid gevoerd. Er werden met alle medewerkers 
functioneringsgesprekken gehouden. Hiervan werd een verslag gemaakt waarna de 

medewerkers nadien nog opmerkingen konden doorgeven. De taakomschrijvingen werden 
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tevens genotuleerd. Ook werd er getracht om de medewerkers zoveel mogelijk met 

doelstellingen te laten werken wat een invloed heeft op hun verantwoordelijkheidsgevoel en dus 
hun inzet op het werk. 

Regelmatig was er overleg tussen het personeel en de directie om openstaande punten sneller 
te kunnen behandelen. 

 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010.  

OD 48  Het VLP-team laat zich bijstaan door experts in haar werking vanaf 2010. 

a. Resultaten effectmeting 

Verschillende experts waar VLP mee gewerkt heeft in 2010: 
 Jumping  Frederick Cattebeke, Maurice Van Roosbroeck, Marc van Dijck, Jos Kumps, 

Philippe Vandelanoitte, Dirk Demeersman, Jos Lansink, Ludo Philippaerts, Patrick 

Vandereyt, Bert Prouvé, Wim Smet, Rik Hemeryck, Philippe Lejeune, Wilm Vermeir, 
Nelson Pessoa. 

 Dressuur  Carmen De Bondt, Jeroen Devroe, Vicky Smits, Arlette Holsters, Hans Peter 

Minderhoud, Wim Verwimp, Johan Rockx, Debby Verlinden. 
 Eventing  Virginie Caulier, Karin Donckers, Joris Vanspringel 

 Voltige  Rob De Bruin  

 Workshops  Patrick Boelens, Jef Desmedt, Jacques Van Daele, Ingmar Devos (Doping, 

medicatie en clean sport), Evert Van Wijk (mediatraining). 
 Sportkampen (bijscholing)  Bert Van Poucke (psychologie) 

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

OD 51  De VLP wil in de periode 2009-2012 haar website continu verder uitbouwen volgens de 

noden van haar leden. 

a. Resultaten effectmeting 

De lancering van de nieuwe website vond plaats eind 2009. 

In 2010 werd de website op een constante basis geëvalueerd (input van medewerkers, leden, 
Raad van Bestuur,…) en in functie van de evaluaties werd de website verder uitgebouwd en 

aangepast. Zo werd bvb het uitzicht van de homepage aangepast in vergelijking met de eerste 
lancering. Ook in de verschillende menuonderdelen vonden wijzigingen plaats. 

 

b. Evaluatie 
De effectmeting geef weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

SD 9  De VLP wil een kwaliteitsvol netwerk van officials uitbouwen. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

B. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 

van de meting gedaan worden. 

OD 11  De examinatoren van brevetten volgen jaarlijks 1 bijscholing georganiseerd door VLP. 

a. Resultaten effectmeting 
In 2010 werden 5 bijscholingen/infoavonden georganiseerd voor de examinatoren van de 

brevettenwerking.  
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3 bijscholingen voor de ruiterbrevetten  

1/02/2010 (Zwijnaarde) en 4/02/2010 (Oud-Heverlee): toelichting nieuwe richtlijnen 
15/03/2010 (Kontich): praktische toepassing van de nieuwe richtlijnen 

1 infoavond voor de menbrevetten 
4/03/2010 (Zwijnaarde) 

1 bijscholing voor de brevetten western rijden 

18/02/2010 (Zwijnaarde): richtlijnen voor de nieuwe examinatoren (1ste lichting) 
 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald is in 2010. Aangezien de VLP een 

brevettenwerking heeft voor verschillende disciplines worden de bijscholingen voor 
examinatoren per discipline ingericht.  

 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 
 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 

verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 

SD 10  De VLP wil absolute prioriteit geven aan de goede behandeling van het paard. 

A. Resultaten effectmeting 
Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 
B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 
van de meting gedaan worden. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 
 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 
verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 

OD 38  De VLP gaat haar leden permanent informeren, begeleiden, controleren en sanctioneren in 

verband met de identificatieplicht van paarden. 

a. Resultaten effectmeting 
Het informeren en begeleiden gebeurde in 2010 hoofdzakelijk via de website. Op volgende data 

werden berichten op de site geplaatst in verband met de identificatieplicht, dit net voor de start 

van de meeste wedstrijden: 
 22/03/10 

 29/03/10 
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Deze berichten kwamen in de maandelijkse nieuwsbrieven ook voor! 

Voor het controleren werden chiplezers aangekocht. Het is vooral tijdens de nationale 
wedstrijden dat de paarden gecontroleerd werden. Ook sommige provinciale groeperingen 

deden deze controles tijdens wedstrijden. 
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. Er werden verschillende 
berichten op de site geplaatst en tijdens wedstrijden werd er gecontroleerd. 

 

SD 11  De VLP wil een medisch verantwoord sportbeleid uitwerken. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 
van de meting gedaan worden. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 
verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 

SD 12  De VLP wil de veiligheid voor de sportbeoefenaar en het paard garanderen op alle niveaus. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

B. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 

van de meting gedaan worden. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 

verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd.
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2.2.  Overzicht acties + evaluatie 

 
BREVETTENWERKING 

 
RUITERBREVETTEN 

 

Tabel 9. Aantal brevettenafnames  
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

188 173 181 201 196 185 193 

 

 

Tabel 10. Totaal aantal deelnemers aan brevettenafnames + per provincie 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Antwerpen 751 583 547 661 384 558 650 

Vlaams-Brabant 453 221 347 505 521 254 473 

Limburg 422 350 167 452 410 448 348 

Oost-Vlaanderen 638 643 748 616 635 679 670 

West-Vlaanderen 1002 1281 1134 1280 1250 1101 1202 

TOTAAL 3266 3078 2943 3514 3460 3040 3343 

 
 

Tabel 11. Aantal deelnemers aan brevettenafnames per provincie volgens geslacht en leeftijd in 2010 

 
 

 
MAN VROUW 

 
<12 12-15 16-18 19-25 26-43 >43 <12 12-15 16-18 19-25 26-43 >43 

Antwerpen 14 45 9 9 12 9 57 295 85 49 56 10 

Vlaams-Brabant 13 29 11 11 7 10 35 251 62 26 17 1 

Limburg 9 45 0 4 2 2 42 171 42 15 16 0 

Oost-Vlaanderen 10 81 23 15 13 5 50 322 82 32 31 6 

West-Vlaanderen 39 127 23 10 35 11 172 580 402 38 55 10 

TOTAAL 85 327 66 49 69 37 356 1619 373 160 175 27 

 
633 2710 



37 

 

 

 
 

Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                      
SD 1  De VLP wil de toegankelijkheid en uitstraling van de sport verzekeren. 

SD 2  De VLP wil de niet-georganiseerde sportbeoefenaar integreren in het georganiseerde verenigingsleven.                                                                 

SD 6  De VLP wil het aanspreekpunt zijn voor en de motor van een kwaliteitsvolle werking binnen de clubs. 

SD 10  De VLP wil absolute prioriteit even aan de goede behandeling van het paard. 

SD 12  De VLP wil de veiligheid voor de sportbeoefenaar en het paard garanderen op alle niveaus. 

OD 9  De VLP wil aantal brevetafnames met 5% doen toenemen over 4 jaar.  

 

MENBREVETTEN 
 

Tabel 12. Aantal menbrevettenafnames  
 

2007 2008 2009 2010 

11 12 19 26 

 
Tabel 13. Aantal menbrevettenafnames per soort brevet 

 

Provincie A 
2008 

A 
2009 

A 
2010 

B 
2008 

B 
2009 

B 
2010 

Antwerpen 0 2 1 0 1 0 

Limburg 3 1 2 2 0 2 

Oost-Vlaanderen 4 7 9 1 5 6 

Vlaams-Brabant 3 2 2 3 1 1 

West-Vlaanderen 2 5 4 1 1 3 

TOTAAL 12 17 16 7 8 12 
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Tabel 14. Totaal aantal deelnemers aan menbrevettenafnames + per provincie 
 

 2008 2009 2010 

Antwerpen 0 27 14 

Vlaams-Brabant 34 36 25 

Limburg 44 7 39 

Oost-Vlaanderen 24 127 144 

West-Vlaanderen 33 35 34 

TOTAAL 135 232 256 

 

Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                      
SD 1  De VLP wil de toegankelijkheid en uitstraling van de sport verzekeren. 

SD 2  De VLP wil de niet-georganiseerde sportbeoefenaar integreren in het georganiseerde verenigingsleven.                                                                 

SD 6  De VLP wil het aanspreekpunt zijn voor en de motor van een kwaliteitsvolle werking binnen de clubs. 

SD 10  De VLP wil absolute prioriteit even aan de goede behandeling van het paard. 

SD 12  De VLP wil de veiligheid voor de sportbeoefenaar en het paard garanderen op alle niveaus. 

OD 9  De VLP wil aantal brevetafnames met 5% doen toenemen over 4 jaar.  

 

BREVETTEN WESTERN RIDING 
 

Tabel 15: Aantal afnames brevetten Western Rijden en het aantal deelnemers in 2010 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                      
SD 1  De VLP wil de toegankelijkheid en uitstraling van de sport verzekeren. 

SD 2  De VLP wil de niet-georganiseerde sportbeoefenaar integreren in het georganiseerde verenigingsleven.                                                                 

SD 6  De VLP wil het aanspreekpunt zijn voor en de motor van een kwaliteitsvolle werking binnen de clubs. 

 
Aantal brevetafnames Aantal deelnemers 

2010 2010 

Oost-Vlaanderen 1 14 

Antwerpen 0 0 

Limburg 0 0 

Vlaams-Brabant 0 0 

West-Vlaanderen 0 0 

TOTAAL 1 14 
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SD 10  De VLP wil absolute prioriteit even aan de goede behandeling van het paard. 

SD 12  De VLP wil de veiligheid voor de sportbeoefenaar en het paard garanderen op alle niveaus. 

OD 9  De VLP wil aantal brevetafnames met 5% doen toenemen over 4 jaar. 

 
Evaluatie:  

BREVETTENWERKING 

 
RUITERBREVETTEN 

Tabel 9 geeft een stijging (8) weer van het aantal brevettenafnames in Vlaanderen. Er is terug een positieve tendens. Een stijging van 4%.  
Uit tabel 10 zien we stijging van het aantal deelnemers met 10%. Deze tabel geeft aan dat de provincie West-Vlaanderen nog steeds het meest aantal 

deelnemers heeft (1202).  Tabel 11 geeft dezelfde tendens weer als bij het aantal aangesloten leden. 81% van de deelnemers zijn vrouwen en 58% van de 

deelnemers, zowel bij de mannen als vrouwen, situeert zich in de leeftijdcategorie 12-15 jaar.  
 

MENBREVETTEN 
Tabel 12 geeft een stijging weer van het aantal menbrevetafnames (+7). Een stijging van 37%. Uit tabel 13 kunnen we afleiden dat het grootst aantal 

brevetafnames georganiseerd worden voor het menbrevet A. Maar is er is toch een stijging waar te nemen van 50% bij het menbrevet B. Het aantal 
deelnemers aan een menbrevetexamen blijft stijgen (10%). Tabel 14 geeft weer dat er in de provincie Oost-Vlaanderen nog steeds het meeste aantal 

deelnemers aan de menbrevetexamens waren. 

 
BREVETTEN WESTERN RIDING 

Tabel 15 geeft aan dat er 1 examen in Oost-Vlaanderen is georganiseerd met 14 deelnemers. Er is geen referentie t.o.v. vorig jaar omdat dit het eerste jaar 
binnen de werking van VLP is georganiseerd.  

 

JEUGD CUP 
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STIJLRIJDEN 

Tabel 16. Aantal deelnemers stijlrijden, vergeleken per jaar en per reeks 

  2007 2008 2009 2010 

Wedstrijden 

# deelnemers 

Pony's 

# deelnemers 

Paarden 

# deelnemers 

Pony's 

# deelnemers 

Paarden 

# deelnemers 

Pony's 

# deelnemers 

Paarden 

# 
deelnemers 

Pony's 

# 
deelnemers 

Paarden 

Torhout 61 79 45 96  -  - - - 

Meulebeke  -  -  -  - 14 43 32 37 

Kalmthout 80 58 98 39  -  - - - 

Schaffen  -  -  -  - 39 29 - - 

Aalter 50 74 46 76 57 67 45 62 

Affligem 86 85 56 65 56 47 58 45 

Moerzeke  -  -  -  - 62 64 - - 

Bilzen 84 69 74 72 38 42 48 70 

Waregem  -  -  -  -  -  - - - 

Lier 69 62 76 70  -  - - - 

Moorsele - - - - - - 42 47 

Meerdonk - - - - - - 59 53 

½ finale 106 106 103 98 66 68 68 77 

finale 50 50 50 50 50 50 35 35 

Totaal 586 583 548 566 382 410 387 426 

 
 

Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                      
SD 1  De VLP wil de toegankelijkheid en uitstraling van de sport verzekeren. 

SD 2  De VLP wil de niet-georganiseerde sportbeoefenaar integreren in het georganiseerde verenigingsleven.                                                                

SD 3  De VLP wil een aantrekkelijk wedstrijdaanbod aanbieden om de instap naar de competitie te stimuleren. 

SD 6  De VLP wil het aanspreekpunt zijn voor en de motor van een kwaliteitsvolle werking binnen de clubs. 

OD 21  Jaarlijks moeten minimum 3% recreatieve leden de overstap maken naar een competitieve licentie. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale werking tegen 2012. 

OD 44  De VLP onderneemt acties om de komende vier jaar nauwer samen te werken met LRV. 
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Evaluatie: In tabel 16 is opnieuw een lichte stijging waar te nemen wat betreft het aantal deelnemers (stijging van 2,6%) zowel bij paarden als bij pony‟s. 
Er is een grotere stijging (4%) waar te nemen bij de paarden dan bij de pony‟s (1,3%). De regel die stelt dat 25% van de deelnemers uit elke 

selectiewedstrijd wordt geselecteerd voor deelname aan de halve finales, zorgt er voor dat ook daar een lager dan verwacht cijfer tevoorschijn komt. Het 
aantal deelnemers aan de finales is in 2010 teruggeschroefd naar 35, dus uit de halve finale worden maar 35 deelnemers per reeks geselecteerd. 

 

DRESSUUR 

Tabel 17. Aantal deelnemers dressuur, vergeleken per jaar, reeks en proef, opgedeeld tussen reeks pony‟s en paarden 

locatie 

2007 2008 2009 2010 

# combinaties  
pony’s 

# combinaties  
paarden 

# 
combinaties  

pony’s 
# combinaties  

paarden 

# 
combinaties  

pony’s 

# 
combinaties  

paarden 

# 
combinaties  

pony’s 

# 
combinaties  

paarden 

Bilzen niveau 0 21 38 27 31 27 27 23 26 

Bilzen niveau 1 14 23 19 27 27 28 20 36 

Bilzen niveau 2 / 13  / 12  / 18 / 16 

Ingelmunster niveau 0 24 45 

    

  

Ingelmunster niveau 1 17 25   

Ingelmunster niveau 2 / 11   

Geel niveau 0 

      

  

Geel niveau 1   

Geel niveau 2   

Moerzeke niveau 0 19 33 

    

34 35 

Moerzeke niveau 1 7 16 23 32 

Moerzeke niveau 2 / 6 / 16 

Torhout niveau 0 

  

5 20 14 30 18 29 

Torhout niveau 1 2 14 8 26 9 25 

Torhout niveau 2  / 1  / 14 / 7 

Meerdonk niveau 0 

    

28 27   

Meerdonk niveau 1 18 24   

Meerdonk niveau 2  / 10   
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Lier niveau 0 

  

17 28 

  

  

Lier niveau 1 10 19   

Lier niveau 2  / 6   

Finale  16 24 14 14 17 18 14 17 

Finale 14 15 11 12 16 22 18 14 

Finale / 13  / 8  / 16 / 19 

Totaal 132 262 105 192 155 260 159 272 

 

Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                      
SD 1  De VLP wil de toegankelijkheid en uitstraling van de sport verzekeren. 

SD 2  De VLP wil de niet-georganiseerde sportbeoefenaar integreren in het georganiseerde verenigingsleven.                                                                

SD 3  De VLP wil een aantrekkelijk wedstrijdaanbod aanbieden om de instap naar de competitie te stimuleren. 

SD 6  De VLP wil het aanspreekpunt zijn voor en de motor van een kwaliteitsvolle werking binnen de clubs. 

OD 21  Jaarlijks moeten minimum 3% recreatieve leden de overstap maken naar een competitieve licentie. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale werking tegen 2012. 

OD 44  De VLP onderneemt acties om de komende vier jaar nauwer samen te werken met LRV. 

    

Evaluatie: In 2009 kwamen er 349 combinaties aan de start over 3 selectiewedstrijden. Dat is een stijging van 7%. Een stijgende tendens is merkbaar. 
Zowel bij de pony‟s als paarden is een stijging merkbaar. 2,5% bij de pony‟s en 4,6% bij de paarden. Dezelfde tendens als bij het stijlrijden. In de 

selectiewedstrijden geldt een minimum aantal selecties. Er is dus steeds een minimale bezetting gewaarborgd (niet rekening gehouden met annulaties van 
deelnemers). Over alle wedstrijden heen is 431 deelnemers het hoogste deelnemersveld ooit.  
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2.3.  Conclusies 

 
BREVETTENWERKING 

 
RUITERBREVETTEN 

Tabel 9: 

De ruiterbrevetten hebben in 2010 een volledige facelift gekregen. Dat heeft een positieve invloed gehad op 
het aantal brevetafnames en deelnemers. De brevetten zijn nog meer afgestemd op de belevingswereld van 

de jeugd en de jongeren.  
Intussen is de brevettenwerking in veel clubs ingeburgerd en loopt dit samen met hun opleidingsstramien. Op 

deze manier is de doorstroming naar het wedstrijdgebeuren ook eenvoudiger.  
Uit tabel 11 kunnen we afleiden dat de grootste doelgroep de leeftijd 12-15-jarigen is wat ook de grootste 

groep van onze leden is. Ook hier zien we een overmacht van de vrouwen. In deze leeftijdscategorie maken 

sommigen ook de overstap naar competitie en dan is in het bezit zijn van een ruiterbrevet B noodzakelijk. De 
provincie West-Vlaanderen heeft het grootst aantal deelnemers. Dit is te verklaren door het feit dat heel wat 

erkende sportkampen plaatsvinden in West-Vlaanderen en op heel wat van deze kampen is er een 
mogelijkheid om een brevet te behalen.  

 

 
MENBREVETTEN 

De samenwerking met MKB blijft haar invloed hebben op het aantal brevetafnames. We zien ook een 
positieve tendens dat het aantal menbrevetafnames voor het B-menbrevet een grote sprong voorwaarts 

maken. Hieruit kunnen we afleiden dat steeds meer menners het belang van het B-menbrevet onderschrijven. 
Het blijft een taak om de menners te overtuigen om in de brevettenwerking in te stappen en alle fasen te 

doorlopen. 

 
JEUGD CUP 

STIJLRIJDEN 
Tabel 16: 

Het aantal deelnames kent opnieuw een stijging. De bijsturingen die zijn uitgevoerd hebben hun vruchten 

afgeworpen. Toch blijft het een grote uitdaging voor de VLP om ervoor te zorgen dat er maar één 
gemeenschappelijk circuit stijlrijden wordt georganiseerd waar overal dezelfde richtlijnen gelden. Op dit 

moment is er ondanks de samenwerking met LRV in de werkgroep Jeugd Cup nog steeds een volledig 
afzonderlijk circuit stijlrijden binnen de werking LRV. De begeleiding van de jongeren met betrekking tot het 

stijlrijden dient eveneens nog meer ondersteund te worden door de VLP-clubs. De VLP wil deze recreatieve 

sportbeoefening blijven ondersteunen, omdat dit bijdraagt aan kwalitatief beter en veiliger paardrijden. Het 
verleden heeft aangetoond dat ruiters die goed gepresteerd hebben in het stijlrijden, op latere leeftijd goede 

resultaten neerzetten. 

DRESSUUR 

Tabel 17: 
Ook wat betreft de dressuur zien we een stijging in het aantal deelnemers zowel bij de pony‟s als bij de 

paarden. Ondanks het feit dat de dressuurproeven die worden georganiseerd binnen de Jeugd Cup ook op 
provinciaal niveau kunnen worden gereden stemt deze evolutie ons gelukkig. Blijkbaar is de Jeugd Cup 

laagdrempelig ten opzichte van het officiële provinciaal circuit. We zijn er ons van bewust dat er ook een 
groot aantal deelnemers zowel Jeugd Cup als provinciale wedstrijden rijden. De uitdaging blijft om de finale 

dressuur een grote uitstraling te kunnen geven gekoppeld aan een groot evenement. En de superfinale te 

kunnen blijven organiseren tijdens Jumping Mechelen. De werkgroep Jeugd Cup moet waakzaam blijven over 
het feit of Jeugd Cup dressuur een meerwaarde biedt in het sportieve landschap. Aangezien het ledenaantal 

ten opzicht van 2009 opnieuw gestegen is blijft de vraag en wordt ook in 2011 opnieuw georganiseerd. 
 

2.4.  Eventuele bijsturingen van de doelstellingen en/of acties 

 

Geen bijsturingen. 
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Basisopdracht 3: Organiseren van kaderopleiding en bijscholing 

3.1.  Strategische en operationele doelstellingen 

 
SD 6  De VLP wil het aanspreekpunt zijn voor en de motor van een kwaliteitsvolle werking binnen de clubs. 

A. Resultaten effectmeting 
Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 

B. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 

van de meting gedaan worden. 

SD 8  De VLP wil een eigentijdse omkadering uitbouwen die overeenstemt met de eisen van een moderne 

sportfederatie. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 
van de meting gedaan worden. 

SD 9  De VLP wil een kwaliteitsvol netwerk van officials uitbouwen. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

B. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 

van de meting gedaan worden. 

3.1.1. Deelopdracht  Kaderopleiding en opleiding aanbieden voor de sporttechnische verantwoordelijken 
van de sportfederaties en de aangesloten sportclubs 

 
OD 11  De examinatoren van brevetten volgen jaarlijks 1 bijscholing georganiseerd door VLP. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2010 werden 5 bijscholingen/infoavonden georganiseerd voor de examinatoren van de 
brevettenwerking.  

3 bijscholingen voor de ruiterbrevetten  
1/02/2010 (Zwijnaarde) en 4/02/2010 (Oud-Heverlee): toelichting nieuwe richtlijnen 

15/03/2010 (Kontich): praktische toepassing van de nieuwe richtlijnen 
1 infoavond voor de menbrevetten 

4/03/2010 (Zwijnaarde) 

1 bijscholing voor de brevetten western rijden 
18/02/2010 (Zwijnaarde): richtlijnen voor de nieuwe examinatoren (1ste lichting) 

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald is in 2010. Aangezien de VLP een 

brevettenwerking heeft voor verschillende disciplines worden de bijscholingen voor 
examinatoren per discipline ingericht. 
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OD 12  De VLP wil het aanbod gediplomeerde trainers van het ledenbestand uitbreiden met 10% 

over 4 jaar. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden.  

OD 18  Vanaf 2010 volgen de officials minimum 1 bijscholing per jaar. 

a. Resultaten effectmeting 

 
Voor de discipline jumping, mennen en endurance werd een recyclagecursus/bijscholing 

georganiseerd voor de officials. Voor de andere disciplines (dressuur, reining, horse-ball, para-
equestrian, voltige, eventing) werden in sommige disciplines cursussen georganiseerd voor 

nieuwe officials maar niet voor reeds operationele.  

 
b. Evaluatie 

Deze doelstelling hebben we niet volledig behaald. Van de 9 disciplines hebben er slechts 3 
disciplines een bijscholing/recyclage georganiseerd voor de operationele officials. Hier zal verder 

aangewerkt worden. 

OD 47  De VLP wenst vanaf 2010 een meer professioneel personeelsbeleid te voeren. 

a. Resultaten effectmeting 
In 2010 werd er een professioneler personeelsbeleid gevoerd. Er werden met alle medewerkers 

functioneringsgesprekken gehouden. Hiervan werd een verslag gemaakt waarna de 
medewerkers nadien nog opmerkingen konden doorgeven. De taakomschrijvingen werden 

tevens genotuleerd. Ook werd er getracht om de medewerkers zoveel mogelijk met 

doelstellingen te laten werken wat een invloed heeft op hun verantwoordelijkheidsgevoel en dus 
hun inzet op het werk. 

Regelmatig was er overleg tussen het personeel en de directie om openstaande punten sneller 
te kunnen behandelen. 

 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010.  

3.1.2. Deelopdracht  Bijscholingen aanbieden voor het bestuurlijke en administratieve kader van de 
sportfederatie en het bestuurlijk kader van de aangesloten sportclubs 

 
OD 6  De VLP verstrekt informatie aan de clubs aangaande omkadering van de paardensport tegen 

eind 2011. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt pas voor de eerste keer gemeten eind 2011. 

 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 
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OD 47  De VLP wenst vanaf 2010 een meer professioneel personeelsbeleid te voeren. 

a. Resultaten effectmeting 
In 2010 werd er een professioneler personeelsbeleid gevoerd. Er werden met alle medewerkers 

functioneringsgesprekken gehouden. Hiervan werd een verslag gemaakt waarna de 
medewerkers nadien nog opmerkingen konden doorgeven. De taakomschrijvingen werden 

tevens genotuleerd. Ook werd er getracht om de medewerkers zoveel mogelijk met 

doelstellingen te laten werken wat een invloed heeft op hun verantwoordelijkheidsgevoel en dus 
hun inzet op het werk. 

Regelmatig was er overleg tussen het personeel en de directie om openstaande punten sneller 
te kunnen behandelen. 

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010.  
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3.2.  Overzicht acties + evaluatie 

 
Tabel 18. Aantal deelnemers Rijvaardigheidsproeven 2010. 

  
# deeln. INI # deeln. TrB # deeln. TrA 

 
Plaats Datum G(D)NG(S) NG(D)G(S) G(D+S) NG Tot G(D) G(S) G(E) NG(D) NG(S) NG(E) Tot G(D) G(S) G(E) NG(D) NG(S) NG(E) Tot Eindtot 

Woumen 20/02/2010 2 1 11 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

Waregem 7/03/2010 2 0 5 1 8 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 

Harelbeke 28/03/2010 3 1 9 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

Genk 17/04/2010 2 1 1 0 4 0 0 1 2 0 0 3 1 0 0 0 1 0 2 9 

Waregem ANNUL 13/06/2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kontich 3/07/2010 1 2 4 5 12 2 2 0 1 2 0 7 2 1 0 1 0 0 4 23 

Waregem 16/07/2010 3 3 11 1 18 5 3 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 

Genk ANNUL 21/08/2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Woumen 4/09/2010 1 4 9 3 17 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 20 

Westouter 2/10/2010 2 2 10 6 20 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 22 

Waregem 17/10/2010 2 0 8 4 14 1 1 0 3 0 0 5 0 0 0 1 1 0 2 21 

 
 

18 14 68 23 123 10 9 1 8 3 0 31 3 1 0 2 2 0 8 162 

 
 

Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                       
SD 6  De VLP wil het aanspreekpunt zijn voor en de motor van een kwaliteitsvolle werking binnen de clubs. 

SD 8  De VLP wil een eigentijdse omkadering uitbouwen die overeenstemt met de eisen van een moderne sportfederatie. 

SD 9  De VLP wil een kwaliteitsvol netwerk van officials uitbouwen. 
OD 12  De VLP wil het aanbod gediplomeerde trainers van het ledenbestand uitbreiden met 10% over 4 jaar. 

 

Evaluatie: In het beleidsplan 2009-2012 wordt er gestreefd naar een toename van het aantal gediplomeerde lesgevers met 10 % over 4 jaar. Dit houdt in 

dat er meer deelnemers per rijvaardigheidsproef moeten meedoen, en dat deze ook moeten slagen. 
In 2010 zijn er 11 rijvaardigheidsproeven (Initiator, Trainer B en A) georganiseerd door VLP. 2 werden geannuleerd wegens te weinig deelnemers. Het aantal 

deelnemers is status quo ten opzichte van vorig jaar. Het gemiddelde aantal deelnemers per locatie blijft op 18. Dit door het feit dat er een maximum aantal 
deelnemers wordt bepaald. Er is een lichte stijging (3) wat betreft deelnemers voor rijvaardigheidsproef trainer B. Het slagingspercentage daalt licht. 23% 

van de deelnemers slaagt niet ten opzichte van 20% in 2009. 19% van de deelnemers voor initiator slagen niet, 35% van de deelnemers voor trainer B 

slagen niet en 50% van de deelnemers trainer A slagen niet.  
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Tabel 19. In samenwerking met VTS georganiseerde sportkaderopleidingen initiator 2006-2009. 

Locatie 

 

#  

deeln. 

2006 

#  

gesl. 

2006 

#  

deeln. 

2007 

#  

gesl. 

2007 

#  

deeln. 

2008 

#  

gesl. 

2008 

#  

deeln. 

2009 

#  

gesl. 

2009 

Woumen 25 24   9 8   

Genk AFG AFG       

Waregem 15 14 23 17 17 15 25 20 

Westouter   28 27   30 29 

Leuven   16 13     

Torhout     19 17   

Melsele       AFG AFG 

TOTAAL 40 38 67 57 45 40 55 49 

 

Tabel 20. In samenwerking met VTS georganiseerde sportkaderopleidingen initiator 2010. 

Module cursus initiator georganiseerd in 2010 Datum cursusplaats Deelnemers Geslaagden   

Algemeen Gedeelte Initiator 23/01/2010 Herentals 0   afgelast 

Algemeen Gedeelte Initiator 23/01/2010 Oud-Heverlee 17 13 VTS-cursus 

Algemeen Gedeelte Initiator 23/01/2010 Genk 11 10 VTS-cursus 

Algemeen Gedeelte Initiator 23/01/2010 Brugge 26 22 VTS-cursus 

Algemeen Gedeelte Initiator 23/01/2010 Lede 0   afgelast 

Algemeen Gedeelte Initiator 13/03/2010 Oud-Heverlee 12 12 erkende cursus 

Sporttechnische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 13/03/2010 Oud-Heverlee 12 12 erkende cursus 

Didactisch- methodische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 13/03/2010 Oud-Heverlee 12 12 erkende cursus 

Sporttechnische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 3/04/2010 Woumen 16 16 VTS-cursus 
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Didactisch- methodische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 5/04/2010 Woumen 15 14 VTS-cursus 

Sporttechnische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 11/04/2010 Oud-Heverlee 22 20 VTS-cursus 

Didactisch- methodische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 11/04/2010 Oud-Heverlee 18 15 VTS-cursus 

Algemeen Gedeelte Initiator 21/04/2010 Oud-Heverlee 10 9 erkende cursus 

Sporttechnische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 21/04/2010 Oud-Heverlee 10 9 erkende cursus 

Didactisch- methodische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 21/04/2010 Oud-Heverlee 10 9 erkende cursus 

Sporttechnische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 24/04/2010 Lede 0   afgelast 

Sporttechnische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 8/05/2010 Genk 0   afgelast 

Algemeen Gedeelte Initiator 4/06/2010 Bilzen 14 11 erkende cursus 

Sporttechnische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 4/06/2010 Bilzen 14 13 erkende cursus 

Didactisch- methodische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 4/06/2010 Bilzen 14 12 erkende cursus 

Algemeen Gedeelte Initiator 8/06/2010 Torhout 12 10 erkende cursus 

Sporttechnische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 8/06/2010 Torhout 12 10 erkende cursus 

Didactisch- methodische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 8/06/2010 Torhout 12 11 erkende cursus 

Algemeen Gedeelte Initiator 30/06/2010 Sint-Niklaas 26 26 erkende cursus 

Sporttechnische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 30/06/2010 Sint-Niklaas 27 27 erkende cursus 

Didactisch- methodische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 30/06/2010 Sint-Niklaas 27 24 erkende cursus 

Algemeen Gedeelte Initiator 6/07/2010 Kontich 6 5 VTS-cursus 

Sporttechnische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 6/07/2010 Kontich 9 8 VTS-cursus 

Didactisch- methodische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 6/07/2010 Kontich 9 9 VTS-cursus 

Didactisch- methodische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 16/08/2010 Woumen 0   afgelast 

Algemeen Gedeelte Initiator 4/09/2010 Waregem 10 10 VTS-cursus 

Sporttechnische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 4/09/2010 Waregem 11 10 VTS-cursus 

Didactisch- methodische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 4/09/2010 Waregem 11 10 VTS-cursus 

Algemeen Gedeelte Initiator 25/09/2010 Oud-Heverlee 11 11 erkende cursus 
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Sporttechnische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 25/09/2010 Oud-Heverlee 12 12 erkende cursus 

Didactisch- methodische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 25/09/2010 Oud-Heverlee 12 12 erkende cursus 

Algemeen Gedeelte Initiator 27/10/2010 Oud-Heverlee 7 6 erkende cursus 

Sporttechnische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 27/10/2010 Oud-Heverlee 8 8 erkende cursus 

Didactisch- methodische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 27/10/2010 Oud-Heverlee 8 7 erkende cursus 

Algemeen Gedeelte Initiator 20/11/2010 Oud-Heverlee 8 8 erkende cursus 

Sporttechnische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 20/11/2010 Oud-Heverlee 8 8 erkende cursus 

Didactisch- methodische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines) 20/11/2010 Oud-Heverlee 8 8 erkende cursus 

 
Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                       
SD 6  De VLP wil het aanspreekpunt zijn voor en de motor van een kwaliteitsvolle werking binnen de clubs. 

SD 8  De VLP wil een eigentijdse omkadering uitbouwen die overeenstemt met de eisen van een moderne sportfederatie. 

SD 9  De VLP wil een kwaliteitsvol netwerk van officials uitbouwen. 

OD 12  De VLP wil het aanbod gediplomeerde trainers van het ledenbestand uitbreiden met 10% over 4 jaar. 

 
Evaluatie: Vanaf 2010 verloopt een groot deel van de sportkaderopleiding modulair. Dat wil zeggen dat een cursus ook deelnemers kan hebben die voor 

sommige modules vrijgesteld zijn, of dat er per module andere deelnemers zijn, waardoor er geen correcte cijfers als aantal deelnemers en geslaagden over 
een volledige cursus kunnen gegeven worden. In tabel 20 worden dan ook per module het aantal deelnemers en geslaagden weergegeven.  

8% van de deelnemers slagen niet. Er zijn 42 modules georganiseerd waarvan 5 geannuleerd wegens te weinig deelnemers. In totaal hebben 487 sporters 

deelgenomen waarvan 449 geslaagd zijn. 8% was niet geslaagd. 
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Tabel 21. Bijscholing voor het bestuurlijke en administratieve kader. 

Discipline Naam cursus Datum Locatie Lesgever # aanwezigen 

mennen Bijscholing nationale 
juryleden 

07/03/10 BLOSO Waregem Gé König en Peter 
Bonhof 

19 

mennen Training junioren 19/06/10 Merksplas Marc Van Vlasselaer 5 

mennen Training junioren 27/06/2010 Merksplas Marc Van Vlasselaer 5 

mennen Training junioren 1/08/2010 Merksplas Marc Van Vlasselaer 6 

mennen Training junioren 7/08/2010 Merksplas Marc Van Vlasselaer 7 

mennen Training junioren 15/08/2010 Merksplas Marc Van Vlasselaer 5 

clubwerking Infoavond verzekeringen 4/10/2010 Willebroek Eddy Vandenbosch 42 

clubwerking BTW in de sportclub 18/10/2010 Gent Sportac 25 

endurance opleiding juryleden 20/03/2010 Zwijnaarde Ronny Vosch 8 

endurance Clinic 6/03/2010 Antwerpen Tonkie Collee, Rachel 
Jaumotte 

31 

jumping Vervolmakingscursus 
juryleden 

24/03/2010 Syntra Sint-Niklaas Francis Michielsens, 
Glenn Maes, Muriel 
Coppin, Pierre Verdonck 

78 

jumping Cursus N3: Initïele test 4/10/2010 VLP Pierre Verdonck 11 

jumping Cursus N3: Theorie 1 9/10/2010 VLP Pierre Verdonck 11 

jumping Cursus N3: Theorie 2 16/10/2010 VLP Pierre Verdonck 11 

jumping Cursus N3: Examen 27/10/2010 VLP Pierre Verdonck 11 

jumping Opleiding 
Parcoursbouwers 

11/11/2010 T&L Vrasene Gunter Van Lent, Eddy 
Geysemans, Ludo 
Dekkers 

18 

Eventing Opleiding wedstrijdprog. 
organisator OCC's 

16/03/2011 Vollezele Carine Gilissen 8 

Eventing OCC oefenstage 22/08/2011 Koolskamp Leentje Onderbeke 12 

Voltige Training NT 16/01/2010 Arendonk Rob De Bruin/Roland 
Boehlen/Linda Robben 

10 

Voltige Training NT 23/01/2010 Arendonk Rob De Bruin/Roland 
Boehlen/Linda Robben 

10 

Voltige Training NT 6/02/2010 Arendonk Rob De Bruin/Roland 
Boehlen/Linda Robben 

10 

Voltige Training NT 18-19/02/2010 Arendonk Rob De Bruin/Roland 
Boehlen/Linda Robben 

10 

Voltige Nationale voltigedag 5/03/2010 Syntra Sint-Niklaas Meta Jans/Eline 
Vervecken 

48 

Voltige Trainingen NT 13-14/03/2011 Lonestar Arendonk Robe De Bruin 10 

Voltige Cursus voltigeleider januari-juni Odiliapeel Nederland KNHS 1 

Voltige Voltigestage Woumen 5-7/11/2010 Rhille Woumen Roland Boehlen/Rob De 
Bruin 

43 

Voltige Trainingen en NT 27/12/2010 Arendonk Adrian Toth/Rob De 
Bruin 

12 

Horseball Training RB  28/06/2010 Westouter Valerie Antheunis 24 

Horseball Training Bloso Waregem mei-december Waregem Koen Vinck 16 

Horseball Clinic Claude Michelet 12/12/2010 Waregem Claude Michelet 25 

Dressuur Jury niv 1: theorie 14-03-10 VLP, Zwijnaarde Jacques Van Daele 6 

Dressuur Jury niv 1: luisterstage 30-05-10 Zandhoven, De 
Kraal 

Jacques Van Daele 6 

Dressuur Jury niv 1: luisterstage  06-06-10 Vosselaere, HROV Jacques Van Daele 5 

Dressuur Jury niv 1: 1e examen 
praktijk 

10-07-10 St Niklaas, QC 
Stables, HROV 

Jacques Van Daele 5 

Dressuur Jury niv 1: 2e examen 
praktijk 

08-08-10 Lanaken, KR Jacques Van Daele 5 
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Dressuur Jury niv 1: laatste 
praktijkexamen 

19-09-10 Lier, De Hoefslag, 
VOR 

Jacques Van Daele 5 

Dressuur Jury niv 1: 
theorieexamen 

14-11-10 VLP, Zwijnaarde Jacques Van 
Daele/Dominque 
Rimanque/Geert 
Lemmens 

6 

Dressuur Jury niv 2: theorie 05-06-10 VLP, Zwijnaarde Jacques Van Daele 5 

Dressuur Jury niv 2: 
praktijkexamen 

28-08-10 KR, Genk Jacques Van Daele 1 

Dressuur Jury niv 2: 
praktijkexamen 

04-09-10 WVUR, Moorsele Jacques Van Daele 2 

Dressuur Jury niv 2: 
praktijkexamen 

02-10-10 HROV, Sint 
Niklaas 

Jacques Van Daele 2 

Dressuur Jury niv 2: 
theorieexamen 

14-11-10 VLP, Zwijnaarde Jacques Van 
Daele/Dominque 
Rimanque/Geert 
Lemmens 

4 

Dressuur Jury niv 3+4: 
praktijkexamen 

01-11-10 Meerdonk, Stal 
Hulsterlo  

Olivier Smeets 4 

Dressuur Jury niv 3+4: 
praktijkexamen 

27-11-10 Zandhoven, De 
Kraal 

Geert Lemmens 3 

Dressuur Steward: recyclage 10/04/2010 VLP, Zwijnaarde Jacques Van Daele, 
Didier Deschauwer 

18 

Dressuur Steward: nieuwe 
stewards 

24/04/2010 VLP, Zwijnaarde Jacques Van Daele, 
Didier Deschauwer 

5 

Sportkampen Psychologie 27-02-10 FHE, Gent Bert Van Poucke 22 

 

Tabel 22. Overzicht bestuurlijke en administratieve opleidingen. 

Opleiding lesgever naam cursus datum 
aantal 

aanwezigen 
clubwerking Eddy Vandenbosch Infoavond verzekeringen 4/10/2010 42 

clubwerking Martine Dielman BTW in de sportclub 18/10/2010 25 

 

Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                       
SD 8  De VLP wil een eigentijdse omkadering uitbouwen die overeenstemt met de eisen van een moderne 

sportfederatie. 
SD 9  De VLP wil een kwaliteitsvol netwerk van officials uitbouwen. 

 

Evaluatie: Zoals ieder jaar hebben er ook in 2010 vele cursussen plaatsgevonden. Er werden in totaal 46 
bijscholingen georganiseerd met in totaal 632 deelnemers. Voor de disciplines is dit enerzijds voor de vorming 

van nieuwe officials maar anderzijds ook voor het opfrissen van de kennis. De lesgevers van de sportkampen 
krijgen naar jaarlijkse gewoonte een bijscholing rond een specifiek thema van toepassing op de sportkampen. 

Er werden 2 bijscholingen georganiseerd voor de clubbestuurders met in totaal 67 deelnemers. 
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3.3.  Conclusies 

 
Tabel 18: Aantal deelnemers Rijvaardigheidsproeven 2010. 

Het aantal deelnemers is status quo gebleven ten opzichte van vorig jaar omdat we een maximum plaatsen 
op het aantal inschrijvingen. We hebben om die reden meer rijvaardigheidsproeven georganiseerd maar 

wegens te weinig inschrijvingen er twee moeten annuleren. Er is dus genoeg aanbod maar te weinig vraag. 

Er moet nog hard gewerkt worden om meer sporters de eerste stap in de kaderopleiding te laten zetten. We 
merken een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar van de deelnemers aan de rijvaardigheidsproef 

initiator die niet slagen. Veel ruiters zetten veelal te vroeg de stap van het B-brevet naar de 
rijvaardigheidsproef initiator. Een percentage van 35% slaagt niet voor trainer B en 50% slaagt niet voor 

trainer A. Op clubniveau zouden de ruiters hiervoor nog beter moeten begeleidt worden. De VLP heeft hierin 
een belangrijke rol om de lesgevers en ruiters nog beter te informeren en een duidelijk beeld te scheppen van 

wat de eindtermen zijn. De geografische spreiding van de rijvaardigheidsproeven blijft een probleem. 7 van 

de 9 rijvaardigheidsproeven werden georganiseerd in West-Vlaanderen. Het blijft een uitdaging om geschikte 
en geïnteresseerde locaties te vinden in de andere provincies. Een kleine kanttekening: De 

rijvaardigheidsproeven worden georganiseerd in samenwerking met de LRV (koepel VHS) en zij houden al 
hun rijvaardigheidsproeven op één locatie in Oud-Heverlee. Dus op heel regelmatige basis kunnen de ruiters 

uit andere provincies ook daar hun rijvaardigheidsproef afleggen.  

De data van de rijvaardigheidsproeven in 2009 werden gekozen i.f.v. de cursussen, dit moet ook in de 
toekomst zo blijven. 

Tabel 20: In samenwerking met VTS georganiseerde sportkaderopleidingen initiator 2010. 

Voor het eerst werden de sportkaderopleiding op niveau initiator modulair georganiseerd. Uit de evaluatie 

blijkt dat dit voor de paardensport geen goede formule is. Heel veel sporters zijn in een bepaalde module 
ingestapt maar zagen door de bomen het bos niet meer. De meest aangewezen formule is een cursus die 

georganiseerd wordt over 2 of 3 weken, met mogelijkheden tot overnachting , maaltijden… Deze formule 
heeft het grootste succes bij de jongeren. Een cursus die verdeel wordt over zaterdagen is noodzakelijk voor 

de sporters die reeds een job hebben. Er blijft een hoog slagingspercentage wat te wijten is aan de degelijke 
voorbereidingen. De organisatoren bestaan ook uit personen met ervaring, wat ten goede komt aan de 

kwaliteit van de cursussen. 

Belangrijke conclusie: de cursussen zullen in 2011 niet meer modulair georganiseerd worden. 
 

Tabel 21 & 22: Bijscholing voor het bestuurlijke en administratieve kader. 

Binnen de verschillende disciplines zijn er duidelijke richtlijnen over het organiseren van de cursussen en 

opfrissingen. Zo wordt dit nooit aan het toeval overgelaten en is dit zeer gestructureerd. Dit heeft er dus voor 
gezorgd dat de georganiseerde cursussen voldoende waren om er voor te zorgen dat het netwerk van officials 

verder uitgebouwd kan worden.  
Bij de opleidingen voor de clubbestuurders merken we een geringe opkomst op. Er werd in 2010 bewust 

gekozen voor heel specifieke thema‟s voor de sportclubs maar ook dat heeft weinig invloed gehad op de 

opkomst. Een blijvend werkpunt om de clubbestuurders te overtuigen om naar specifieke 
bijscholingen/infoavonden te komen. 

 

 

3.4.  Eventuele bijsturingen van de doelstellingen en/of acties 

 
 

Geen bijsturingen. 
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Basisopdracht 4: Begeleiding van de aangesloten sportclubs en 

informatieplicht uitvoeren 

4.1.  Strategische en operationele doelstellingen 

 
SD 1  De VLP wil de toegankelijkheid en uitstraling van de sport verzekeren. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

B. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 

van de meting gedaan worden.  

SD 2  De VLP wil de niet-georganiseerde sportbeoefenaar integreren in het georganiseerde 

verenigingsleven. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 
B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 
van de meting gedaan worden.  

SD 3  De VLP wil een aantrekkelijk wedstrijdaanbod aanbieden om de instap naar de competitie te 

stimuleren. 

A. Resultaten effectmeting 
Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 

B. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 

van de meting gedaan worden.  

SD 4  De VLP wil aansturen op een topsportbeleid met een professionele omkadering. 

A. Resultaten effectmeting 
Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 
B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 

van de meting gedaan worden.  

SD 5  De VLP wil de verzameling zijn van alle clubs en verenigingen die bij de paardensport betrokken zijn. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 
B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 
van de meting gedaan worden.  
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SD 6  De VLP wil het aanspreekpunt zijn voor en de motor van een kwaliteitsvolle werking binnen de clubs. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 
van de meting gedaan worden.  

SD 8  De VLP wil een eigentijdse omkadering uitbouwen die overeenstemt met de eisen van een moderne 

sportfederatie. 

A. Resultaten effectmeting 
Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 
B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 

van de meting gedaan worden.  

SD 10  De VLP wil absolute prioriteit geven aan de goede behandeling van het paard. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 
B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 
van de meting gedaan worden.  

SD 11  De VLP wil een medisch verantwoord sportbeleid uitwerken. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 
van de meting gedaan worden.  

SD 12  De VLP wil de veiligheid voor de sportbeoefenaar en het paard garanderen op alle niveaus. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

B. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen evaluatie 

van de meting gedaan worden.  

4.1.1. Deelopdracht  Begeleiding inzake kwaliteitszorg 
 

OD 1  De VLP gaat een specifieke begeleiding en ondersteuning van alle soorten clubs aanbieden 

tegen september 2011. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt pas voor de eerste keer gemeten in 2012. 
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b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden.  

OD 2  De VLP gaat de procedure uittekenen voor het toekennen van kwaliteitslabels aan clubs tegen 

eind 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2010 heeft de commissie clubwerking contact opgenomen met de Nederlandse Federatie 
(KNHS) om hun systeem van classificatie van clubs te bestuderen. 

 

b. Evaluatie 
De doelstelling heeft als streefdatum eind 2012. Momenteel kan er dus ook geen evaluatie 

gedaan worden. 

OD 5  De VLP maakt leerplannen op voor de lesgevers van de clubs tegen eind 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt pas voor de eerste keer gemeten eind 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden.  

OD 7  De VLP wil een stijging van 10% over de vier jaar van het aantal deelnemers aan erkende 

sportkampen. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2010 zijn er 56 sportkampen (meestal zowel initiatie als vervolmaking) gepland waar er 52 
werden georganiseerd Er waren 2116 interne deelnemers op de georganiseerde sportkampen in 

2010. Dit is voor het eerst een daling van het aantal deelnemers sinds 2006. Een daling van 355 
deelnemers. Met als gevolg dat er ook minder lesgevers noodzakelijk waren. Steeds meer VLP 

leden volgen een VLP kamp. Meer dan de helft dat is de omgekeerde tendens ten opzichte van 

2009. 60,75% van de eigen clubleden volgen een kamp in de eigen club. Dezelfde tendens als 
in 2009. 

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling niet is behaald, waar er vorig jaar nog een 
positieve tendens was is er nu een daling van het aantal deelnemers. De meeste kampplaatsen 

zitten aan hun maximum capaciteit dus een extra kampplaats lijkt noodzakelijk willen we de 

doelstelling bereiken. Het definitieve meetmoment is ook pas gepland eind 2012.  

OD 26  VLP zal jaarlijks de clubs ondersteunen die internationale (top)manifestaties inrichten.   

a. Resultaten effectmeting 

Volgende internationale manifestaties werden in 2010 ondersteund door VLP: 

 Indienen en opvolgen dossier Bloso Topsport 

o WK Jonge Paarden Jumping Lanaken, september 2010 
o WB Dressuur Mechelen, december 2010 

o WB Jumping Mechelen, december 2010 
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 
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OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 
 

b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 

verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 
 
OD 28  VLP zal haar veiligheids- en welzijnsbeleid voor sportbeoefenaar en paard verder uitwerken 

met oog op informeren, controleren en sanctioneren gedurende de 4 jaar. 
 

a. Resultaten effectmeting 

Het veiligheid en welzijnsbeleid werd in 2010 op 4 fronten uitgevoerd: 
 Dopingcontroles (zie tabel Basisopdracht 1) 

 Informatie op website (4 specifieke berichten in 2010) 

 Veiligheid en welzijn via reglementen vastleggen (bvb uitrusting paard en ruiter) 

 Controle op alle wedstrijden op de toepassing van die reglementen. 

 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

OD 33  De VLP organiseert jaarlijks bijscholingen voor de competitieve sportbeoefenaars eventueel 

in samenwerking met andere actoren. 

a. Resultaten effectmeting 
 Jumping stages voorjaar 2010: op 3 verschillende data in totaal 29 combinaties 

 Dressuurproject 2012 stages juli-september 2010: op 5 verschillende data stage met in 

totaal 32 combinaties 

 Dressuurproject pony/paarden: op 4 verschillende data stage met in totaal 92 

combinaties 

 Stage nationale jeugd dressuur op 16-18 februari 2010: 27 combinaties 

 Stages junioren mennen juni-augustus 2010: op 5 verschillende data in totaal 28 

deelnemers 
 Trainingsweekend Voltige van 5-7 november 2010: 43 deelnemers 

 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

4.1.2. Deelopdracht  Begeleiding inzake sporttechnische werking 
 

OD 1  De VLP gaat een specifieke begeleiding en ondersteuning van alle soorten clubs aanbieden 

tegen september 2011. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt pas voor de eerste keer gemeten in 2012. 
 

b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden.  
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OD 5  De VLP maakt leerplannen op voor de lesgevers van de clubs tegen eind 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt pas voor de eerste keer gemeten eind 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden.  
 
OD 19  De VLP wil de clubwedstrijden inventariseren tegen 2012. 

 
a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt pas voor de eerste keer gemeten in 2012. 
 

b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 26  VLP zal jaarlijks de clubs ondersteunen die internationale (top)manifestaties inrichten.   

a. Resultaten effectmeting 

Volgende internationale manifestaties werden in 2010 ondersteund door VLP: 
 Indienen en opvolgen dossier Bloso Topsport 

o WK Jonge Paarden Jumping Lanaken, september 2010 

o WB Dressuur Mechelen, december 2010 
o WB Jumping Mechelen, december 2010 

 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 
verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 

OD 33  De VLP organiseert jaarlijks bijscholingen voor de competitieve sportbeoefenaars eventueel 

in samenwerking met andere actoren. 

a. Resultaten effectmeting 
 Jumping stages voorjaar 2010: op 3 verschillende data in totaal 29 combinaties 

 Dressuurproject 2012 stages juli-september 2010: op 5 verschillende data stage met in 

totaal 32 combinaties 

 Dressuurproject pony/paarden: op 4 verschillende data stage met in totaal 92 

combinaties 
 Stage nationale jeugd dressuur op 16-18 februari 2010: 27 combinaties 

 Stages junioren mennen juni-augustus 2010: op 5 verschillende data in totaal 28 

deelnemers 

 Trainingsweekend Voltige van 5-7 november 2010: 43 deelnemers 
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b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

4.1.3. Deelopdracht  Begeleiding inzake bestuurs- en administratieve werking 
 

OD 1  De VLP gaat een specifieke begeleiding en ondersteuning van alle soorten clubs aanbieden 

tegen september 2011. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt pas voor de eerste keer gemeten in 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 26  VLP zal jaarlijks de clubs ondersteunen die internationale (top)manifestaties inrichten.   

a. Resultaten effectmeting 

Volgende internationale manifestaties werden in 2010 ondersteund door VLP: 

 Indienen en opvolgen dossier Bloso Topsport 

o WK Jonge Paarden Jumping Lanaken, september 2010 
o WB Dressuur Mechelen, december 2010 

o WB Jumping Mechelen, december 2010 
 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

 

OD 29  VLP gaat voor 5 van de 9 disciplines op alle niveaus wedstrijdmodules laten ontwikkelen (in 

samenwerking met koepel) tegen eind 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. 

4.1.4. Deelopdracht  Begeleiding inzake sportpromotionele werking 
 

OD 2  De VLP gaat de procedure uittekenen voor het toekennen van kwaliteitslabels aan clubs tegen 

eind 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2010 heeft de commissie clubwerking contact opgenomen met de Nederlandse Federatie 

(KNHS) om hun systeem van classificatie van clubs te bestuderen. 
 

b. Evaluatie 
De doelstelling heeft als streefdatum eind 2012. Momenteel kan er dus ook geen evaluatie 

gedaan worden. 
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OD 3  De VLP wil een groei van het aantal clubs van 16% over 4 jaar (2009-2012) verwezenlijken. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt pas voor de eerste keer gemeten eind 2012. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 4  De jaarlijkse drop-out moet beperkt worden tot maximaal 5% van het aantal clubs. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2010 had VLP een drop-out van 27 clubs. Dit is 5,93% van het aantal clubs. 

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling niet behaald werd in 2010. Echter maar met 
0,93% teveel dus dat is niet enorm. Indien er een drop-out was geweest van 23 clubs werd de 

doelstelling wel behaald. De clubs moeten meer in de kijker geplaatst worden zodat ze de 

meerwaarde inzien van deel uit te maken van VLP. 

OD 7  De VLP wil een stijging van 10% over de vier jaar van het aantal deelnemers aan erkende 

sportkampen. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2010 zijn er 56 sportkampen (meestal zowel initiatie als vervolmaking) gepland waar er 52 
werden georganiseerd Er waren 2116 interne deelnemers op de georganiseerde sportkampen in 

2010. Dit is voor het eerst een daling van het aantal deelnemers sinds 2006. Een daling van 355 
deelnemers. Met als gevolg dat er ook minder lesgevers noodzakelijk waren. Steeds meer VLP 

leden volgen een VLP kamp. Meer dan de helft dat is de omgekeerde tendens ten opzichte van 
2009. 60,75% van de eigen clubleden volgen een kamp in de eigen club. Dezelfde tendens als 

in 2009. 

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling niet is behaald, waar er vorig jaar nog een 
positieve tendens was is er nu een daling van het aantal deelnemers. De meeste kampplaatsen 

zitten aan hun maximum capaciteit dus een extra kampplaats lijkt noodzakelijk willen we de 

doelstelling bereiken. Het definitieve meetmoment is ook pas gepland eind 2012.  

 
OD 14  De VLP wil de clubactiviteiten gedurende de 4 jaar promotioneel ondersteunen. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2010 werden een tiental artikels over clubactiviteiten op de website gepubliceerd en 
verspreid via de nieuwsberichten en de maandelijkse nieuwsbrieven. 

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

OD 32  De VLP gaat elk nieuw lid vanaf 2011 het ABC van de VLP bezorgen. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt pas voor de eerste keer gemeten eind 2011. 
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b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. 

4.1.5. Deelopdracht  Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en de eigen organisatie aan 
de sportclubs en hun aangesloten leden 
 

OD 6  De VLP verstrekt informatie aan de clubs aangaande omkadering van de paardensport tegen 

eind 2011. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt pas voor de eerste keer gemeten eind 2011. 

 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 
OD 28  VLP zal haar veiligheids- en welzijnsbeleid voor sportbeoefenaar en paard verder uitwerken 

met oog op informeren, controleren en sanctioneren gedurende de 4 jaar. 

 
a. Resultaten effectmeting 

Het veiligheid en welzijnsbeleid werd in 2010 op 4 fronten uitgevoerd: 

 Dopingcontroles (zie tabel Basisopdracht 1) 

 Informatie op website (4 specifieke berichten in 2010) 

 Veiligheid en welzijn via reglementen vastleggen (bvb uitrusting paard en ruiter) 

 Controle op alle wedstrijden op de toepassing van die reglementen. 

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

OD 32  De VLP gaat elk nieuw lid vanaf 2011 het ABC van de VLP bezorgen. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt pas voor de eerste keer gemeten eind 2011. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 

 
4.1.6. Deelopdracht  Maatregelen om alle interne en externe communicatie te verbeteren  
 

  OD 6  De VLP verstrekt informatie aan de clubs aangaande omkadering van de paardensport tegen 

eind 2011. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt pas voor de eerste keer gemeten eind 2011. 
 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 

 

 



62 

 

OD 38  De VLP gaat haar leden permanent informeren, begeleiden, controleren en sanctioneren in 

verband met de identificatieplicht van paarden. 

a. Resultaten effectmeting 

Het informeren en begeleiden gebeurde in 2010 hoofdzakelijk via de website. Op volgende data 
werden berichten op de site geplaatst in verband met de identificatieplicht, dit net voor de start 

van de meeste wedstrijden: 

 22/03/10 
 29/03/10 

Deze berichten kwamen in de maandelijkse nieuwsbrieven ook voor! 
Voor het controleren werden chiplezers aangekocht. Het is vooral tijdens de nationale 

wedstrijden dat de paarden gecontroleerd werden. Ook sommige provinciale groeperingen 
deden deze controles tijdens wedstrijden. 

 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. Er werden verschillende 

berichten op de site geplaatst en tijdens wedstrijden werd er gecontroleerd. 

 
OD 51  De VLP wil in de periode 2009-2012 haar website continu verder uitbouwen volgens de 

noden van haar leden. 

a. Resultaten effectmeting 
De lancering van de nieuwe website vond plaats eind 2009. 

In 2010 werd de website op een constante basis geëvalueerd (input van medewerkers, leden, 

Raad van Bestuur,…) en in functie van de evaluaties werd de website verder uitgebouwd en 
aangepast. Zo werd bvb het uitzicht van de homepage aangepast in vergelijking met de eerste 

lancering. Ook in de verschillende menuonderdelen vonden wijzigingen plaats. 
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geef weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

OD 53  De VLP wil in de periode 2009-2012 het gebruik van de elektronische nieuwsbrieven 

uitbouwen. 

a. Resultaten effectmeting 

De elektronische nieuwsbrief is in maart 2009 heringevoerd en vertrekt sindsdien elke laatste 
werkdag van de maand. In 2010 werden er 12 nieuwsbrieven verstuurd. 

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 
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4.2.  Overzicht acties + evaluatie 

 
Tabel 23. Aantal competitieve licenties en procentuele verhouding in 2007, 2008, 2009 en 2010.  

 

  2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

HGVBB: > 03 215 180 201 185 1,11% 0,86% 0,85% 0,72% 

02 – 03 681 644 647 644 3,52% 3,06% 2,73% 2,50% 

Totaal 896 824 848 829 4,63% 3,92% 3,57% 3,22% 

HROV: >03 344 359 407 430 1,78% 1,71% 1,72% 1,67% 

02 – 03 794 913 981 935 4,10% 4,34% 4,13% 3,63% 

Totaal 1138 1272 1388 1365 5,88% 6,05% 5,85% 5,30% 

KR: >03 290 269 272 255 1,50% 1,28% 1,15% 0,99% 

02 – 03 778 848 880 879 4,02% 4,03% 3,71% 3,41% 

Totaal 1068 1117 1152 1134 5,52% 5,31% 4,85% 4,40% 

VOR: >03 487 504 523 459 2,52% 2,40% 2,20% 1,78% 

02 – 03 968 1118 1047 1150 5,00% 5,32% 4,41% 4,46% 

Totaal 1455 1622 1570 1609 7,52% 7,72% 6,62% 6,24% 

WVUR: > 03 295 304 277 249 1,52% 1,45% 1,17% 0,97% 

02 – 03 607 615 611 568 3,14% 2,93% 2,57% 2,20% 

Totaal 902 919 888 817 4,66% 4,37% 3,74% 3,17% 

01 (recreanten) 13886 15266 17883 20024 71,78% 72,63% 75,36% 77,68% 

Totaal >= 02 5459 5754 5846 5754 28,22% 27,37% 24,64% 22,32% 

Algemeen totaal 19345 21020 23729 25778 100% 100% 100% 100% 

 

Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                       
SD 2  De VLP wil de niet-georganiseerde sportbeoefenaar integreren in het georganiseerde 

verenigingsleven. 
SD 3  De VLP wil een aantrekkelijk wedstrijdaanbod aanbieden om de instap naar de competitie te 

stimuleren. 
OD 13  De VLP zal Equiclub opstarten tegen januari 2009. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking tegen 2012. 

 
Evaluatie: Tabel 23 geeft weer dat het totaal aantal leden in 2010 sterk gestegen is, nl. van 23.729 naar 

25.778. Dit is een stijging van 2.049 leden. Ter vergelijking, de stijging in 2009 bedroeg 2.709. Dus in 2010 
een minder sterke stijging dan in 2009 maar toch nog steeds noemenswaardig. 

De procentuele verhouding tussen recreatieve en competitieve leden is in 2010: 77,68% recreatief 

sportbeoefenaar en 22,32% competitief sportbeoefenaar. Merk op dat sinds 2007 deze verhouding licht maar 
gestaag blijft stijgen in het voordeel van het aantal recreatieve sportbeoefenaars. 

Als de absolute aantallen van de recreatieve en competitieve leden worden bekeken, is er in 2010 een stijging 
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van 2.141 recreatieve leden en een daling van 92 competitieve leden. Procentueel gezien betekent dit ten 

opzichte van 2009 een stijging van bijna 12% recreatieve leden en een daling van 1,6% competitieve leden. 
Dit geeft eveneens weer dat het aandeel van de recreatieve leden in het totale aantal blijft stijgen. 

In tabel 23 is voor alle provinciale afdelingen behalve VOR in 2010 een daling van het absolute aantal 
competitieve leden waar te nemen. Deze daling is het sterkst in de WVUR (-71 competitieve leden). VOR 

heeft een stijging van 39 competitieve leden. 

VOR heeft net zoals vorige jaren het grootste aantal wedstrijdruiters (1.609), gevolgd door de HROV (1.365), 
op de 3e plaats komt de KR (1.134). De WVUR en HGVBB wisselen onderaan het klassement van plaats. 

HGVBB heeft 829 competitieve leden en WVUR heeft er 817. 

Tabel  24. Aantal recreatieve vergunningen per provinciale afdeling 2007, 2008, 2009 en 2010. 

  2007 2008 2009 2010 

HGVBB 3376 3654 3971 4589 

HROV 3227 3997 4832 5227 

KR 772 881 1183 1388 

VOR 2558 2718 3189 3416 

WVUR 3953 4016 4708 5404 

TOTAAL 13886 15266 17883 20024 

 

Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                       
SD 2  De VLP wil de niet-georganiseerde sportbeoefenaar integreren in het georganiseerde 

verenigingsleven. 
SD 3  De VLP wil een aantrekkelijk wedstrijdaanbod aanbieden om de instap naar de competitie te 

stimuleren. 
OD 13  De VLP zal Equiclub opstarten tegen januari 2009. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking tegen 2012. 

 
Evaluatie: Er wordt opgemerkt dat er eveneens een stijging is van het absolute aantal recreatieve leden. 

Tabel 24 toont dat de sterkste stijging in 2010 plaatsvond bij WVUR. In 2008 en 2009 was dit bij HROV. De 

WVUR mocht in 2010 maar liefst 696 nieuwe recreatieve vergunningen uitschrijven. Bij het vergelijken van de 
totale aantallen tussen de 5 provinciale afdelingen heeft WVUR het grootste aantal recreatieve leden, op de 

voet gevolgd door HROV. Op de derde plaats staat HGVBB, gevolgd door VOR en KR. 
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Tabel  25. Aantal clubs per provinciale afdeling en procentueel aandeel in 2007, 2008, 2009 en 2010. 

Provinciale 

Totaal aantal clubs Procentueel aandeel 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

HGVBB 69 69 72 75 18% 16,7% 16,5% 16,5% 

KR 56 56 52 56 15% 13,5% 12,0% 12,3% 

VOR 90 98 102 106 23% 23,7% 23,5% 23,3% 

WVUR 79 80 84 89 20% 19,3% 19,5% 19,6% 

HROV 93 111 124 129 24% 26,8% 28,5% 28,3% 

Algemeen 
Totaal 387 414 434 455 100% 100% 100% 100% 

 

Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                       
SD 2  De VLP wil de niet-georganiseerde sportbeoefenaar integreren in het georganiseerde verenigingsleven. 

SD 5  De VLP wil de verzameling zijn van alle clubs en verenigingen die bij de paardensport betrokken zijn. 

SD 6  De VLP wil het aanspreekpunt zijn voor en de motor van een kwaliteitsvolle werking binnen de clubs. 

OD 1  De VLP gaat een specifieke begeleiding en ondersteuning van alle soorten clubs aanbieden tegen september 2011. 

OD 2  De VLP gaat de procedure uittekenen voor het toekennen van kwaliteitslabels aan clubs tegen eind 2012. 

OD 3  De VLP wil een groei van het aantal clubs van 16% over 4 jaar (2009-2012) verwezenlijken. 

OD 4  De jaarlijkse drop-out moet beperkt worden tot maximaal 5% van het aantal clubs. 

 

Evaluatie: Het totaal aantal clubs is, zoals weergegeven in tabel 25, opnieuw gestegen. In 2010 waren er 455 clubs aangesloten ten opzichte van 434 clubs 
in 2009. Oost-Vlaanderen, met als provinciale groepering HROV, blijft het grootste aandeel houden van het totaal aantal clubs aangesloten bij VLP. In 2010 

hadden ze 5 clubs meer dan in 2009 maar hun procentueel aandeel daalt met 0,2%. Dit is verwaarloosbaar. De clubs van Antwerpen (VOR), West-
Vlaanderen (WVUR) en Vlaams-Brabant en Brussel (HGVBB) volgen met respectievelijk 23,3% (-0,2%), 19,6% (+0,1%) en 16,5% (idem 2009). De provincie 

Limburg (KR) sluit de rij af met 12,3% (+0,3%) en realiseert hiermee procentueel gezien de grootste stijging in het totaal aantal VLP-clubs. Sinds 2006 is 
deze volgorde onveranderd. 
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Tabel  26. Aantal recreatieve en competitieve clubs per provinciale afdeling in 2007, 2008, 2009 en 2010. 

 

Provinciale 

Recreatief Competitief Totaal 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

HGVBB 15 16 18 18 54 53 54 57 69 69 72 75 

KR 5 7 7 7 51 49 45 49 56 56 52 56 

VOR 15 18 19 16 75 80 83 90 90 98 102 106 

WVUR 28 31 34 32 51 49 50 57 79 80 84 89 

HROV 25 31 41 37 68 80 83 92 93 111 124 129 

Algemeen Totaal 88 103 119 110 299 311 315 345 387 414 434 455 
 
Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                       
SD 2  De VLP wil de niet-georganiseerde sportbeoefenaar integreren in het georganiseerde verenigingsleven. 

SD 5  De VLP wil de verzameling zijn van alle clubs en verenigingen die bij de paardensport betrokken zijn. 

SD 6  De VLP wil het aanspreekpunt zijn voor en de motor van een kwaliteitsvolle werking binnen de clubs. 

OD 1  De VLP gaat een specifieke begeleiding en ondersteuning van alle soorten clubs aanbieden tegen september 2011. 

OD 2  De VLP gaat de procedure uittekenen voor het toekennen van kwaliteitslabels aan clubs tegen eind 2012. 

OD 3  De VLP wil een groei van het aantal clubs van 16% over 4 jaar (2009-2012) verwezenlijken. 

OD 4  De jaarlijkse drop-out moet beperkt worden tot maximaal 5% van het aantal clubs. 

 
Evaluatie: Uit tabel 26 kan opgemaakt worden dat de provinciales tussen de 3 en 5 nieuwe clubs hebben kunnen verwelkomen. De KR heeft zijn verlies van 

vorig jaar weer goed gemaakt zodat geen enkele provinciale groepering clubs verloor in 2010. Qua aantal competitieve clubs zien we enkel stijgingen. Vooral 
de VOR en WVUR zien een mooie stijging van 7 competitieve clubs, HROV spant de kroon met een stijging van 9 competitieve clubs ten opzichte van 2009. 

HROV heeft nu het hoogste aantal en ook eindelijk méér competitieve clubs dan VOR. Het aantal recreatieve clubs blijft gelijk bij HGVBB en KR, maar daalt 
bij VOR, WVUR en HROV met respectievelijk 3, 2 en 4 clubs. HROV blijft het meeste recreatieve clubs hebben. In 2010 is er ook een belangrijke kentering 

zichtbaar: er zijn ten opzichte van het jaar 2009 voor het eerst minder recreatieve clubs en veel meer competitieve clubs. 
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Tabel  27. Aantal nieuwe, drop-outs en zelfde clubs per provinciale afdeling in 2007, 2008, 2009 en  2010. 

 

Provinciale 

Aantal nieuwe clubs Aantal drop-outs Aantal zelfde clubs 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

HGVBB 13 8 6 10 1 5 4 8 56 61 66 65 

KR 6 3 1 10 2 2 5 6 50 53 51 46 

VOR 9 12 12 8 2 2 8 4 81 86 90 98 

WVUR 7 10 7 8 2 6 3 4 72 70 77 81 

HROV 14 18 20 9 5 1 7 5 79 93 104 120 

Algemeen Totaal 49 51 46 45 12 16 27 27 338 363 388 410 

 
Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                       
SD 2  De VLP wil de niet-georganiseerde sportbeoefenaar integreren in het georganiseerde verenigingsleven. 

SD 5  De VLP wil de verzameling zijn van alle clubs en verenigingen die bij de paardensport betrokken zijn. 

SD 6  De VLP wil het aanspreekpunt zijn voor en de motor van een kwaliteitsvolle werking binnen de clubs. 

OD 1  De VLP gaat een specifieke begeleiding en ondersteuning van alle soorten clubs aanbieden tegen september 2011. 

OD 2  De VLP gaat de procedure uittekenen voor het toekennen van kwaliteitslabels aan clubs tegen eind 2012. 

OD 3  De VLP wil een groei van het aantal clubs van 16% over 4 jaar (2009-2012) verwezenlijken. 

OD 4  De jaarlijkse drop-out moet beperkt worden tot maximaal 5% van het aantal clubs. 

 
Evaluatie: Tabel 27 toont dat van de 455 aangesloten clubs in 2010, 410 clubs uit 2009 hun lidmaatschap hebben vernieuwd. 45 clubs hebben zich voor de 

eerste maal aangesloten en opnieuw 27 clubs hebben besloten om VLP in 2010 te verlaten. Net als vorig jaar een heel sterke uitval. 
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Tabel 28. Procentuele verhouding van de disciplines in 2007, 2008, 2009 en 2010. 

 

Discipline Procentueel 

aandeel 2007 
Procentueel 

aandeel 2008 
Procentueel 

aandeel 2009 
Procentueel 

aandeel 2010 

Jumping 65,38% 67,43% 67,67% 68,19% 

Dressuur 20,75% 20,87% 20,39% 19,62% 

Eventing 4,40% 4,35% 4,62% 4,54% 

Mennen 5,30% 3,25% 3,46% 3,15% 

Endurance 1,40% 1,25% 1,28% 1,51% 

Horseball 0,78% 0,85% 0,94% 1,08% 

Reining 0,59% 0,83% 0,74% 0,97% 

Voltige 1,35% 1,10% 0,85% 0,87% 

Para-equestrian 0,05% 0,07% 0,05% 0,07% 

 
Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                       
SD 3  De VLP wil een aantrekkelijk wedstrijdaanbod aanbieden om de instap naar de competitie te stimuleren. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale werking tegen 2012. 

OD 29  VLP gaat voor 5 van de 9 disciplines op alle niveaus wedstrijdmodules laten ontwikkelen (in samenwerking met koepel) tegen eind 2012. 

 
Evaluatie: In 2010 neemt de discipline jumping net als de voorbije jaren het grootste deel van de licenties in, met 68,19%. Daarna komt opnieuw dressuur 

met 19,62%. De overige disciplines zijn zoals in 2008 en 2009 met minder dan 5% vertegenwoordigd in 2010. Reining springt onderaan het klassement over 
Voltige heen en nadert de 1%. De rest van het klassement blijft ongewijzigd.   

 

Communicatie 
In 2010 is de 6e editie verschenen van het “ABC van de VLP”. Dit is een praktische handleiding over de werking van de VLP. Dit handig vademecum is 

voornamelijk gericht naar aangesloten sportbeoefenaars en niet-georganiseerde sporters. Ook het ABC van de Hippische Opleidingen in Vlaanderen is in 2010 
opnieuw verschenen onder vlag van het Vlaams Paardenloket, maar met medewerking van VLP.  Met dit ABC wensen wij onze leden wegwijs te maken in alle 

hippische opleidingen in Vlaanderen. Ook op de algemene vergadering wordt er steeds de nodige aandacht besteed aan de informatieverstrekking naar de 

clubs toe. De derde druk van de brochure „Paardrijden voor personen met een handicap‟ was nog steeds beschikbaar in 2010. In deze brochure willen VLP en 
VLGvzw (Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw) VLP-leden wegwijs maken in VLP-clubs die paardrijden aanbieden voor personen met een handicap. 



69 

 

Bovenvermelde informatiekanalen (VLP-info, website, e-mail,… ) hebben bijgedragen aan de interne en externe communicatie, evenals de vele persberichten 

die vanuit VLP verstuurd worden.  
In 2010 is besloten om de samenwerking met het professionele tijdschrift Hippo Revue stop te zetten. Hierdoor is de VLP-Info, het tweemaandelijks tijdschrift 

van VLP ook stopgezet. Het zwaartepunt van de communicatie ligt sinds 2010 op digitale communicatie via website, persberichten en nieuwsbrieven. 
Daarnaast is VLP gestart de lidkaarten naar elk lid (meer dan 25 000) individueel te versturen. De leden kregen deze lidkaart samen met een proefexemplaar 

van Hippo Revue, mediapartner van VLP. Samen met Hippo Revue ontvingen de leden een begeleidende brief met verwijzing naar de VLP-website voor alle 

informatie en artikels. 
VLP was in 2010 aanwezig met een eigen stand op Vlaanderens Kerstjumping 2009 om zo alle mogelijke informatie rond de VLP-werking te verspreiden. 

Bovendien was VLP aanwezig met een frequent gedraaide reclamespot en met flyers en brochures. Dit evenement lokt jaarlijks tienduizenden kijklustige 
paardenliefhebbers waar de VLP met verschillende medewerkers fulltime aanwezig was. Daarnaast was VLP fulltime via de website aanwezig om 

wedstrijduitslagen door te geven aan de websitebezoeker. Op die manier kon de thuisblijver ook via VLP op de hoogte blijven van de actualiteit ter plaatse. 
Ook voor de Wereldspelen te Kentucky kon de bezoeker van de site van VLP de resultaten op de voet volgen. Daarnaast was VLP via haar clubs ook nog 

aanwezig op andere beurzen zoals de „Doe Aan Sportbeurzen‟ (in elke provincie één in 2010). 

VLP was ook met een eigen stand en signeersessie aanwezig op Flanders Horse Expo, de grootste paardenbeurs van België. VLP-medewerkers waren fulltime 
ter plaatse om te kunnen beantwoorden aan vragen en opmerkingen van het publiek.  

In 2010 werd de VLP nieuwsbrief net zoals in 2009 verspreid om haar leden op een extra manier te informeren. Iedereen kon vrij in- en uitschrijven voor 
deze nieuwsbrief. 
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Tabel 29. Aantal bezoekers van de VLP-website in 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010. 

 

Aantal bezoekers van de VLP-website 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Januari 598 3.058 7.176 7.635 17.509 56.394 67.438 60.160 62.016 

Februari 1.120 2.517 6.489 6.302 18.872 51.324 61.196 53.698 61.298 

Maart 2.687 3.287 7.956 5.705 27.291 82.861 74.824 68.244 64.223 

April 3.002 5.712 10.802 13.588 39.444 95.878 95.770 79.126 65.137 

Mei 2.891 9.395 10.516 15.226 51.234 84.858 86.136 84.571 65.850 

Juni 2.638 7.031 10.178 12.131 50.773 85.825 66.748 79.735 66.978 

Juli 3.938 9.620 13.503 13.319 50.471 96.484 66.181 81.554 67.231 

Augustus 3.548 5.548 6.318 12.666 60.682 88.278 69.846 86.131 76.662 

September 2.666 4.404 4.906 9.883 48.344 67.991 63.824 78.184 101.782 

Oktober 1.990 3.779 6.292 18.767 46.991 72.861 61.657 73.381 92.895 

November 1.499 2.758 6.471 17.596 41.112 57.869 55.062 66.738 76.469 

December 1.581 2.696 4.926 12.908 45.752 48.086 62.364 80.872 76.715 

TOTAAL 28.158 59.805 95.533 145.726 498.475 888.709 831.046 832.234 877.256 

 

Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                       
SD 8  De VLP wil een eigentijdse omkadering uitbouwen die overeenstemt met de eisen van een moderne sportfederatie. 

OD 38  De VLP gaat haar leden permanent informeren, begeleiden, controleren en sanctioneren in verband met de identificatieplicht van paarden. 

OD 49  De VLP wil tegen eind 2009 een plan opstellen om de paardensport buiten de eigen interne mediakanalen in beeld te krijgen. 

OD 50  De VLP wil eind 2009 haar website evalueren en verbeteren. 

OD 51  De VLP wil in de periode 2009-2012 haar website continu verder uitbouwen volgens de noden van haar leden. 

OD 53  De VLP wil in de periode 2009-2012 het gebruik van de elektronische nieuwsbrieven. uitbouwen 

 

Evaluatie: In september 2005 lanceerde de VLP een nieuwe website die tot 26 december 2009 actief is gebleven. In 2005 bezochten 145.726 bezoekers de 
VLP-site. Ondertussen kende de VLP-site (die opnieuw vernieuwd werd op 27 december 2009) een groei van het aantal bezoekers van 602% met een 

jaarlijks totaal in 2010 van 877.256 bezoekers. Ten opzichte van 2009 betekent dit een stijging (+5,41%) en gemiddeld kreeg de website 73.104 
bezoekers per maand, met als topper september (101.782 bezoekers). 
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4.3.  Conclusies 

 
Tabel 23: 

De paardensport zit nog steeds in de lift en wint ieder jaar aan populariteit. Dit is vooral op te merken bij 
de recreatieve leden. De goede clubwerking is daar zeker een oorzaak van. VLP wil haar clubs meer en 

meer begeleiden bij de dagdagelijkse werking en een goede kwaliteit van clubs is de basis van het succes.  

De paardensport vindt stilaan zijn weg naar de massa. Er worden meer sportwedstrijden uitgezonden op tv, 
gespecialiseerde zenders komen naar buiten met reportages die elk facet van de sport belichten en ook 

politiek wordt er meer aandacht besteedt aan de paardensport. Aangevuld met eigen promotie profiteert 
VLP hiervan om paardenliefhebbers te lokken. Het continue evalueren en bijsturen van de dienstverlening 

zorgt op zijn beurt dat de leden blijven. VLP tracht dan ook via zijn clubs een zo compleet mogelijk aanbod 
aan activiteiten te bieden. 

 

Tabel 26: 
De verdeling tussen competitieve en recreatieve clubs wijzigt heel sterk in 2010, wat vooral te wijten is aan 

het feit dat vanaf 2010 VLP evolueert naar één soort lidmaatschap als VLP-club. Concreet betekent dit dat 
op termijn geen recreatieve clubs meer zullen bestaan. Er geldt evenwel een uitdovingsmaatregel die stelt 

dat nieuwe clubs enkel competitief kunnen zijn en recreatieve clubs kunnen wel nog „stijgen‟ naar een 

aansluiting als competitieve club maar niet meer „dalen‟ achteraf. 

Tabel 27: 
Het verliezen van clubs (niet opnieuw aansluiten) is een gegeven dat niet kan worden uitgeschakeld. In 

2010 bleef de economische situatie van belang. Zo zijn er steeds een aantal clubs die enkel aansluiten 

omdat ze een wedstrijd organiseren. Indien ze niet meer organiseren, is een aansluiting ook niet nodig. Dit 
zorgt al voor een eerste uitval. In 2010 werden opnieuw een aantal clubs overgelaten, sommige zonder dat 

er een nieuwe club werd opgericht. VLP kan dus maar tot op een bepaalde hoogte werk maken van het 
onderhouden van „bestaande klantenrelaties‟.  

Tabel 28:De grotere disciplines zullen niet snel van plaats veranderen op de rangschikking. De populariteit 
van de grootste ligt nu eenmaal vast en dus is het de komende jaren meer dan waarschijnlijk status quo 

boven aan het klassement. Door de kleinere ledenaantallen van de kleine disciplines zijn er wel jaarlijks 
verschuivingen. Een discipline die extra in de kijker is geplaatst zal daar de vruchten van plukken en zal dat 

dan ook in het ledenaantal voelen!  
 

Tabel 29: 

Ook in 2010 bleef het aantal bezoekers op de website stijgen. Redenen hiervoor zijn de herwerkte lay-out 
van de site, de herinvoering van de nieuwsbrief in 2009 en het actieve mediabeleid. Zo startte VLP in 2010 

met een eigen Facebook en Twitteraccount die VLP gebruikt om de mensen aan te zetten de VLP-website 
te bezoeken om zo op de hoogte te blijven van de VLP-werking. Voor het eerst overschreed het 

bezoekersaantal in één maand 100 000 bezoekers in oktober (dankzij de nieuwsverspreiding van VLP 

tijdens de WEG Kentucky 2010).  

 

4.  Eventuele bijsturingen van de doelstellingen en/of acties 

 
Geen bijsturingen.  
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Basisopdracht 5: Promoten van de eigen sporttak 

5.1.  Strategische en operationele doelstellingen 

 
SD 1  De VLP wil de toegankelijkheid en uitstraling van de sport verzekeren. 

A. Resultaten effectmeting 
Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 

B. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 14  De VLP wil de clubactiviteiten gedurende de 4 jaar promotioneel ondersteunen. 

a. Resultaten effectmeting 
In 2010 werden een tiental artikels over clubactiviteiten op de website gepubliceerd en 

verspreid via de nieuwsberichten en de maandelijkse nieuwsbrieven. 
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 
 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 

verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 
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OD 30  VLP gaat continu communicatie gericht verspreiden naar specifieke doelgroepen. 

a. Resultaten effectmeting 
Hieronder een overzicht van communicatie op de website naar specifieke doelgroepen: 

Doelgroep # berichten op site 

Jumping  23 

Dressuur 17 

Eventing 9 

Mennen 20 

Endurance 11 

Reining 5 

Horse-ball 4 

Voltige 8 

Para-equestrian 11 

Clubs 13 

Opleiding 24 

 
Deze berichten werden geplaatst in de rubrieken voor die specifieke doelgroepen. Bij uiterst 

belangrijke berichten werden deze berichten ook per mail naar de belanghebbenden 
verstuurd. Ook werden sommige berichten overgenomen in de maandelijkse nieuwsbrieven. 

 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

OD 31  Een groei van het aantal leden van 20% over 4 jaar (2009-2012). 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 32  De VLP gaat elk nieuw lid vanaf 2011 het ABC van de VLP bezorgen. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt pas voor de eerste keer gemeten eind 2011. 

 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 37  De VLP wil eind 2011 een promotiecampagne opzetten rond minimum 2 van haar 

topsporters. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2011. 
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b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 54  De VLP wil in de periode 2009-2012 actief op zoek gaan naar nieuwe sponsors en dit via 

gespecialiseerde kanalen. 

a. Resultaten effectmeting 
Opsomming van de sponsors in 2010: 

 Hyundai en Arena nv als hoofdsponsors 

 Projectsponsors: Pikeur-Eskadron, ICMA, Cavalor, V&NZ 

 Mediapartners: Hippo Revue en Hippo TV 

Totaal: 2 hoofdsponsors /4 projectsponsors/ 2 mediapartners 
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010 want er was een nieuwe 
sponsor tov 2009 (ICMA). 

OD 55  De VLP participeert jaarlijks minstens aan 3 grote evenementen. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2010 had VLP een actieve participatie in volgende evenementen: 
 Flanders Horse Expo te Gent 

 Jumping Mechelen 

 4 Das-beurzen 

 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

SD 2  De VLP wil de niet-georganiseerde sportbeoefenaar integreren in het georganiseerde 

verenigingsleven. 

A. Resultaten effectmeting 
Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 

B. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden.  

 
OD 14  De VLP wil de clubactiviteiten gedurende de 4 jaar promotioneel ondersteunen. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2010 werden een tiental artikels over clubactiviteiten op de website gepubliceerd en 
verspreid via de nieuwsberichten en de maandelijkse nieuwsbrieven. 

 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 
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b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 
verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 

OD 30  VLP gaat continu communicatie gericht verspreiden naar specifieke doelgroepen. 

a. Resultaten effectmeting 

Hieronder een overzicht van communicatie op de website naar specifieke doelgroepen: 

Doelgroep # berichten op site 

Jumping  23 

Dressuur 17 

Eventing 9 

Mennen 20 

Endurance 11 

Reining 5 

Horse-ball 4 

Voltige 8 

Para-equestrian 11 

Clubs 13 

Opleiding 24 

 

Deze berichten werden geplaatst in de rubrieken voor die specifieke doelgroepen. Bij uiterst 
belangrijke berichten werden deze berichten ook per mail naar de belanghebbenden 

verstuurd. Ook werden sommige berichten overgenomen in de maandelijkse nieuwsbrieven. 

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

OD 32  De VLP gaat elk nieuw lid vanaf 2011 het ABC van de VLP bezorgen. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt pas voor de eerste keer gemeten eind 2011. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 

SD 3  De VLP wil een aantrekkelijk wedstrijdaanbod aanbieden om de instap naar de competitie te 

stimuleren. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

B. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 
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OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 
 

b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 

verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 

OD 30  VLP gaat continu communicatie gericht verspreiden naar specifieke doelgroepen. 

a. Resultaten effectmeting 
Hieronder een overzicht van communicatie op de website naar specifieke doelgroepen: 

Doelgroep # berichten op site 

Jumping  23 

Dressuur 17 

Eventing 9 

Mennen 20 

Endurance 11 

Reining 5 

Horse-ball 4 

Voltige 8 

Para-equestrian 11 

Clubs 13 

Opleiding 24 

 
Deze berichten werden geplaatst in de rubrieken voor die specifieke doelgroepen. Bij uiterst 

belangrijke berichten werden deze berichten ook per mail naar de belanghebbenden 
verstuurd. Ook werden sommige berichten overgenomen in de maandelijkse nieuwsbrieven. 

 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

SD 5  De VLP wil de verzameling zijn van alle clubs en verenigingen die bij de paardensport betrokken 

zijn. 

A. Resultaten effectmeting 
Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 
B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 
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b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 
verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 

OD 39  De VLP gaat samenwerkingsverbanden aan met andere organisaties (stamboeken, 

ruitertoerisme) en actoren (fokkers en eigenaars) tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten september 2012. 

In 2009 werd een samenwerkingsverband aangegaan met het Belgisch Stamboek van het 

Friese paard (BSFP).  
In 2010 werden de kaderbrevetten binnen het recreatierijden (ruitertoerisme) verder 

uitgebouwd binnen de werking van VLP in samenwerking met LRV-VRV. 
  

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 43  De VLP bewerkstelligt de erkenning van de provinciale werkingen binnen de provinciale 

sportdiensten tegen 2011. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2011. 

Volgende provinciale werkingen zijn al erkend binnen de provinciale sportdiensten in 2010: 
 HROV (Oost-Vlaanderen) 

 HGVBB (Vlaams Brabant) 
 KR (Limburg) 

 WVUR (West-Vlaaderen) 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 44  De VLP onderneemt acties om de komende vier jaar nauwer samen te werken met LRV. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. Wel kunnen volgende zaken 
al gemeten woren: 

 VLP en LRV hadden in 2010 over volgende items samenwerkingsverbanden: 

 Eventingwedstrijden 

 Jeugdcup 

 VTS-denkcel 

 VHS (brevettenwerking) 

 Daarnaast hebben VLP en LRV in 2010 nauw samengewerkt met betrekking tot: 
 Brevettenwerking  afwerking nieuw brevettenboek 

 Werkgroep sport en natuur Limburg  zoeken naar een geschikte locatie om 

nieuwe paardenaccommodatie met steun van de provincie uit te bouwen.  
 

b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. Wel kan men stellen dat VLP op schema zit om de 

doelstelling te behalen. 
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SD 6  De VLP wil het aanspreekpunt zijn voor en de motor van een kwaliteitsvolle werking binnen de 

clubs. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 8  De VLP wil de door Bloso niet-erkende sportkampen jaarlijks promotionele ondersteuning 

bieden vanaf 2010. 

a. Resultaten effectmeting 
In 2010 werd promotie voor niet-erkende Bloso sportkampen gevoerd: 

- Op de beurs van Flanders Horse Expo 
- Op de site van VLP 

 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 27  VLP wil een procedure uittekenen om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze operationele doelstelling wordt eenmalig gemeten in 2012. 
 

b. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. In 2010 werden reeds verschillende wedstrijden van 

verschillende disciplines gedurende het hele jaar officieel georganiseerd. 

SD 7  De VLP wil het aanspreekpunt zijn van de overheid voor de paardensport. 

A. Resultaten effectmeting 
Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 
B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 45  De VLP profileert zich als belangenbehartiger van de aangesloten sportbeoefenaar en 

aangesloten clubs gedurende de 4 jaar. 

a. Resultaten effectmeting 

Volgende acties werden ondernomen: 
 Opvolging Recreatieve site Groenendael 

 Als VLP actief betrokken zijn bij VSF, Vlaams Paardenloket, Navema, VCP, BCP. 
 Bericht op website gepubliceerd op 15/03/10 “Via proactiviteit en goede opleiding het 

risico op ongevallen verlagen”. 
 Bericht op website gepubliceerd op 19/03/10 en 8/07/2010 over Equine infectieuze 

anemie. 

 Bericht op website gepubliceerd op 10/09/10 over humane vaccinatie. 
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b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. Waar mogelijk profileert 
VLP zich als belangenbehartiger van sportbeoefenaar en club. 

SD 8  De VLP wil een eigentijdse omkadering uitbouwen die overeenstemt met de eisen van een 

moderne sportfederatie. 

A. Resultaten effectmeting 
Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 
B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. 

OD 30  VLP gaat continu communicatie gericht verspreiden naar specifieke doelgroepen. 

a. Resultaten effectmeting 

Hieronder een overzicht van communicatie op de website naar specifieke doelgroepen: 

Doelgroep # berichten op site 

Jumping  23 

Dressuur 17 

Eventing 9 

Mennen 20 

Endurance 11 

Reining 5 

Horse-ball 4 

Voltige 8 

Para-equestrian 11 

Clubs 13 

Opleiding 24 

 

Deze berichten werden geplaatst in de rubrieken voor die specifieke doelgroepen. Bij uiterst 

belangrijke berichten werden deze berichten ook per mail naar de belanghebbenden 
verstuurd. Ook werden sommige berichten overgenomen in de maandelijkse nieuwsbrieven. 

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

OD 51  De VLP wil in de periode 2009-2012 haar website continu verder uitbouwen volgens de 

noden van haar leden. 

a. Resultaten effectmeting 

De lancering van de nieuwe website vond plaats eind 2009. 

In 2010 werd de website op een constante basis geëvalueerd (input van medewerkers, leden, 
Raad van Bestuur,…) en in functie van de evaluaties werd de website verder uitgebouwd en 

aangepast. Zo werd bvb het uitzicht van de homepage aangepast in vergelijking met de 
eerste lancering. Ook in de verschillende menuonderdelen vonden wijzigingen plaats. 

 

b. Evaluatie 
De effectmeting geef weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 
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OD 53  De VLP wil in de periode 2009-2012 het gebruik van de elektronische nieuwsbrieven 

uitbouwen. 

a. Resultaten effectmeting 

De elektronische nieuwsbrief is in maart 2009 heringevoerd en vertrekt sindsdien elke laatste 
werkdag van de maand. In 2010 werden er 12 nieuwsbrieven verstuurd. 

 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2010. 

 

5.2.  Overzicht acties + evaluatie 

 
Promotie voor clubs 
Heel wat clubs hebben eigen promotiedagen. Tijdens deze dagen tonen de clubs hun werking aan de niet–
sporters en niet georganiseerde sporters uit hun regio. Ze proberen op deze manier het paardrijden 

aantrekkelijk te maken voor iedereen. De clubs worden via mail gevraagd om dergelijke incentives door te 
geven aan VLP zodat VLP er op de website aandacht aan kan besteden. VLP gaf de clubs ook de nodige 

tools om de promotie te versterken via VLP-gadgets, ABC‟s, ed die VLP dan ter promotie aanbood aan de 

clubs. 

Deelname evenementen 
VLP vzw nam ook in 2010 deel aan de DAS-Beurs (Doe Aan Sport Beurs) in 4 Vlaamse provincies: Oost-

Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen. Jongeren uit het vijfde en zesde leerjaar 

genieten zo van een eerste kennismaking met het paardrijden. 
 

Op Vlaanderens Kerstjumping in Mechelen was de VLP vertegenwoordigd met het wedstrijdsecretariaat en 
met een eigen onafhankelijke stand. Heel wat praktische informatie kon hier opgevraagd worden. Tevens 

konden daar talrijke folders, het ABC van de Hippische Opleidingen in Vlaanderen en „Paardrijden voor 

personen met een handicap‟ meegenomen worden. VLP adverteerde ook in het programmaboek van deze 
internationale vijfsterrenwedstrijd jumping, dressuur en mennen. De gegevens van de federatie werden ook 

opgenomen in het HIPPOS vademecum. Er zijn publicaties verschenen in Hippo Revue, BWP, Zangersheide, 
Landbouwleven, Het Laatste Nieuws en andere tijdschriften/kranten. Tijdens Vlaanderens Kerstjumping is 

ook voor de derde maal de VLP-spot, gemaakt in samenwerking met Hippo TV, afgespeeld en dit op alle 

plasmaschermen gedurende 5 dagen. 
 

VLP was in 2010 ook met een stand vertegenwoordigd op de derde editie van Flanders Horse Expo, de 
grootste paardenbeurs van België. Heel wat praktische informatie kon hier opgevraagd worden. Alsook kon 

hier het ABC van de VLP en het ABC van de Hippische Opleidingen in Vlaanderen verkregen worden, naast 
de folders die de clubs zelf aanreikten. Tijdens deze beurs werden ook verschillende demonstraties onder 

VLP-vlag georganiseerd, wat resulteerde in extra promotie voor VLP. 

Link met de operationele en strategische doelstellingen:                                                                                                                                                       
SD 1  De VLP wil de toegankelijkheid en uitstraling van de sport verzekeren. 

OD 14  De VLP wil de clubactiviteiten gedurende de 4 jaar promotioneel ondersteunen. 

OD 30  VLP gaat continu communicatie gericht verspreiden naar specifieke doelgroepen. 

OD 49  De VLP wil tegen eind 2009 een plan opstellen om de paardensport buiten de eigen interne 

mediakanalen in beeld te krijgen. 
OD 55  De VLP participeert jaarlijks minstens aan 3 grote evenementen. 

 

 



81 

 

5.3.  Conclusies 

 
Promotie voor clubs 
De opkomst op de verschillende promotiedagen van de sportclubs en het stijgend aantal nieuwe leden 
toont aan dat de promotie voor niet-sporters en niet-georganiseerde sporters zijn vruchten afwerpt. VLP 

sloot 2010 af met een ledenaantal van 25 778 of een stijging van 9% ten opzichte van 2009. Dankzij de 

vele promotie-initiatieven het de VLP haar naambekendheid verder uitgebouwd. Het is een opdracht voor 
de VLP om de clubs nog meer te stimuleren om hun club- en promotieactiviteiten door te geven zodat deze 

een juiste plaats krijgen op de site en op deze manier een groter publiek bereiken. Het is de taak van de 
VLP om deze clubs ook steeds meer aansporen om digitaal promotie te voeren.  

 
Deelname evenementen 

VLP deed mee aan 4 DAS-beurzen in 2010 (in 4 provincies). Dit aantal was gelijk aan 2009. De DAS-beurs 
was naar jaarlijkse gewoonte een groot succes. Duizenden leerlingen van het 5de en 6de leerjaar konden 

kennismaken met de paardensport. Het aantal nieuwe leden toont aan dat de promotie voor niet-sporters 
en niet- georganiseerde sporters zijn vruchten afgeworpen heeft. 

Op Vlaanderens Kerstjumping in Mechelen waren er niet alleen sportbeoefenaars op te merken, maar ook 
heel wat kijklustigen die interesse hebben voor de paardensport. VLP-panelen zorgden voor extra promotie 

tijdens dit evenement, alsook de spot, de stand, brochures, flyers en vermelding van het logo in tal van 
publicaties.  

De derde editie van Flanders Horse Expo, de grootste paardenbeurs van België, trok ook dit jaar een zeer 
breed publiek aan, waardoor veel „leken‟ in de paardensport voor het eerst konden kennismaken met de 

Vlaamse Liga Paardensport. Ook daar werd gebruikgemaakt van panelen, VLP-hindernis en signeersessies 
om promotie te voeren. 

Daarnaast is de samenwerking van VLP met Hippo TV een interessante ervaring, aangezien VLP zo kunnen 
meestappen is in de stijgende digitalisering van de maatschappij. Zo kan de VLP zich ook tonen via 

beelden, en niet enkel via een website en andere klassieke kanalen. 

5.4.  Eventuele bijsturingen van de doelstellingen en/of acties 

 
Geen bijsturingen.  
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Facultatieve opdracht 1: Jeugdsport 

Niet van toepassing 

 
 

Facultatieve opdracht 2: Sportkampen 

A. Omschrijving, effectmeting en evaluatie van het beleidsplan 2009-2012/jaarlijks 
actieplan 2009 geformuleerde doelstellingen 

 

1.1.  Strategische en operationele doelstellingen 

 
SD 1  De VLP wil de toegankelijkheid en uitstraling van de sport verzekeren. 

C. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 

 
D. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. Enkele operationele doelstellingen werden behaald dus 

kan men stellen dat alles nog op schema zit om de strategische doelstelling te realiseren. 

OD 7  De VLP wil een stijging van 10% over de vier jaar van het aantal deelnemers aan erkende 

sportkampen. 

a. Resultaten effectmeting 

Tabel 30. Vergelijking sportkampen 2005-2006-2007-2008-2009-2010. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

            

Totaal aantal deelnemers 1926 2052 2177 2270 2471 2116 

Gemiddelde aantal deelnemers 39,3 41,04 39,58 41,27 46,62 35,42 

       

Totaal aantal lesgevers 225 249 287 290 306 270 

Gemiddelde aantal lesgevers 4,59 4,98 5,22 5,27 5,77 4,47 

       

Totaal aantal VLP leden 641 715 785 875 898 1144 

Totaal aantal niet-VLP leden 1285 1337 1392 1395 1569 983 

       

Percentage VLP leden t.o.v. aantal deelnemers 33,28% 34,84% 36,06% 38,55% 36,34% 54,06% 

Percentage niet-VLP leden t.o.v. aantal 

deelnemers 
66,72% 65,16% 63,94% 61,45% 63,50% 6,46% 

 gegevens      

Totaal aantal eigen clubleden niet 548 553 535 556 695 

Totaal aantal andere clubleden beschikbaar 167 232 331 342 442 

 gegevens      

Percentage eigen clubleden t.o.v. VLP leden niet 76,64% 70,45% 61,78% 61,92% 60,75% 

Percentage andere clubleden t.o.v. VLP leden beschikbaar 23,36% 29,55% 38,22% 38,08% 38,64% 
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In 2010 zijn er 56 sportkampen (meestal zowel initiatie als vervolmaking) gepland waar er 52 

werden georganiseerd Er waren 2116 interne deelnemers op de georganiseerde sportkampen 
in 2010. Dit is voor het eerst een daling van het aantal deelnemers sinds 2006. Een daling van 

355 deelnemers. Met als gevolg dat er ook minder lesgevers noodzakelijk waren. Steeds meer 
VLP leden volgen een VLP kamp. Meer dan de helft dat is de omgekeerde tendens ten 

opzichte van 2009. 60,75% van de eigen clubleden volgen een kamp in de eigen club. 

Dezelfde tendens als in 2009. 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling niet is behaald, waar er vorig jaar nog een 

positieve tendens was is er nu een daling van het aantal deelnemers. De meeste 

kampplaatsen zitten aan hun maximum capaciteit dus een extra kampplaats lijkt noodzakelijk 
willen we de doelstelling bereiken. Het definitieve meetmoment is ook pas gepland eind 2012. 

 

SD 2  De VLP wil de niet-georganiseerde sportbeoefenaar integreren in het georganiseerde 

verenigingsleven. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
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Tabel 31. Overzicht sportkampen 2010. 

BERG OP ZOOM                                   totaal % gem 

kampnummer 1   2 3   4 5 6 7 8 9 10 11   12   13 11     

aantal deelnemers 22   51 44   58 56   54 56 60 56 57   23     537 100,00% 48,82 

lid VLP 1   18 0   31 19   14 20 23 19 25   8     178 33,15% 16,18 

geen lid VLP 21   33 44   28 37   40 36 37 37 32   15     360 67,04% 32,73 

lid club kampplaats 1   13 0   12 10   6 9 14 11 10   4     90 16,76% 8,18 

lid andere club 0   5 0   19 9   8 11 9 8 15   4     88 16,39% 8,00 

aantal lesgevers 3   6 5   8 8   7 8 8 8 8   3     72 13,41% 6,55 

GAVERRANCH                                   totaal % gem 

kampnummer 14               15     16 17         3     

aantal deelnemers   
     

 
 

17 
  

16 36 
   

  69 100,00% 23,00 

lid VLP   
     

 
 

6 
  

5 13 
   

  24 34,78% 8,00 

geen lid VLP   
       

11 
  

11 23 
   

  45 65,22% 15,00 

lid club kampplaats   
     

 
 

3 
  

1 4 
   

  8 11,59% 2,67 

lid andere club   
     

 
 

3 
  

4 9 
   

  16 23,19% 5,33 

aantal lesgevers                 2     2 4         8 11,59% 2,67 

GROENHOVE                                   totaal % gem 

kampnummer 18   19 20   21 22 23 24 25 26 27 28   29     12     

aantal deelnemers 23   43 49   53 53 52 50 51 50 44 51   42     561 100,00% 47,18 

lid VLP 11   14 20   22 21 38 28 18 30 27 20   31     280 49,91% 22,64 

geen lid VLP 12   29 29   31 32 14 22 33 20 17 31   11     281 50,09% 24,55 

lid club kampplaats 5   9 17   10 11 28 19 7 24 15 14   12     171 30,48% 14,45 

lid andere club 6   5 3   12 10 10 9 11 6 12 6   12     102 18,18% 8,18 

aantal lesgevers 2   6 6   7 7 7 7 7 7 7 7   6     76 13,55% 6,36 

MEERDAALHOF                                   totaal % gem 

kampnummer 30   31 32   33 34 35 36 37 38 39 40   41     12     

aantal deelnemers 23   45 38   43 48 36 43 47 47 24 46   49 
 

  489 100,00% 44,45 

lid VLP 10   35 34   22 36 25 37 35 16 14 30   33 
 

  327 66,87% 29,73 

geen lid VLP 13   10 4   21 12 11 6 12 31 20 16   16 
 

  172 35,17% 15,64 

lid club kampplaats 7   23 30   13 20 18 26 24 8 9 17   24 
 

  219 44,79% 19,91 

lid andere club 3   12 4   9 16 7 11 11 8 5 13   9 
 

  108 22,09% 9,82 

aantal lesgevers 2   4 4   5 5 4 5 5 5 4 5   5     53 10,84% 4,82 

RODEBERG                                   totaal % gem 

kampnummer 42   43 44   45 46 47 48 49 50 51 52   53   54 12     

aantal deelnemers 9   29 35   35 30 42 48 45 61 37 53   28     452 100,00% 41,09 

lid VLP 9   23 34   30 19 33 25 35 42 25 40   19     334 73,89% 30,36 

geen lid VLP 0   6 1   5 11 9 23 10 19 12 13   9     118 26,11% 10,73 

lid club kampplaats 6   12 25   20 12 19 15 25 25 14 20   14     207 45,80% 18,82 

lid andere club 3   11 9   10 7 14 10 10 17 11 20   5     127 28,10% 11,55 

aantal lesgevers 1   3 5   5 4 6 6 6 8 5 7   4     60 13,27% 5,45 

VLETERRANCH                                   totaal % gem 

kampnummer                       55 56         1     

aantal deelnemers   
      

 
   

8   
   

  8 100,00% 8,00 

lid VLP   
      

 
   

1   
   

  1 12,50% 1,00 

geen lid VLP   
      

 
   

7   
   

  7 87,50% 7,00 

lid club kampplaats   
      

 
   

0   
   

  0 0,00% 0,00 

lid andere club   
      

 
   

1   
   

  1 12,50% 1,00 

aantal lesgevers                       1           1 12,50% 1,00 
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Uit tabel 31 stellen we vast dat op de kampplaats Vleterranch en Berg op ZOom het meest aantal 

deelnemers aanwezig zijn die geen lid zijn van de VLP, nl. 87,50% en 67,04%. 

B. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden. Er werden reeds doelstellingen behaald dus kan men 

stellen dat alles nog op schema zit om de strategische doelstelling te realiseren. 

OD 7  De VLP wil een stijging van 10% over de vier jaar van het aantal deelnemers aan erkende 

sportkampen. 

a. Resultaten effectmeting 

Tabel 30. Vergelijking sportkampen 2005-2006-2007-2008-2009-2010. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

            

Totaal aantal deelnemers 1926 2052 2177 2270 2471 2116 

Gemiddelde aantal deelnemers 39,3 41,04 39,58 41,27 46,62 35,42 

       

Totaal aantal lesgevers 225 249 287 290 306 270 

Gemiddelde aantal lesgevers 4,59 4,98 5,22 5,27 5,77 4,47 

       

Totaal aantal VLP leden 641 715 785 875 898 1144 

Totaal aantal niet-VLP leden 1285 1337 1392 1395 1569 983 

       

Percentage VLP leden t.o.v. aantal deelnemers 33,28% 34,84% 36,06% 38,55% 36,34% 54,06% 

Percentage niet-VLP leden t.o.v. aantal 
deelnemers 

66,72% 65,16% 63,94% 61,45% 63,50% 6,46% 

 gegevens      

Totaal aantal eigen clubleden niet 548 553 535 556 695 

Totaal aantal andere clubleden beschikbaar 167 232 331 342 442 

 gegevens      

Percentage eigen clubleden t.o.v. VLP leden niet 76,64% 70,45% 61,78% 61,92% 60,75% 

Percentage andere clubleden t.o.v. VLP leden beschikbaar 23,36% 29,55% 38,22% 38,08% 38,64% 

 

In 2010 zijn er 56 sportkampen (meestal zowel initiatie als vervolmaking) gepland waar er 52 
werden georganiseerd Er waren 2116 interne deelnemers op de georganiseerde sportkampen 

in 2010. Dit is voor het eerst een daling van het aantal deelnemers sinds 2006. Een daling van 
355 deelnemers. Met als gevolg dat er ook minder lesgevers noodzakelijk waren. Steeds meer 

VLP leden volgen een VLP kamp. Meer dan de helft dat is de omgekeerde tendens ten 

opzichte van 2009. 60,75% van de eigen clubleden volgen een kamp in de eigen club. 
Dezelfde tendens als in 2009. 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling niet is behaald, waar er vorig jaar nog een 

positieve tendens was is er nu een daling van het aantal deelnemers. De meeste 
kampplaatsen zitten aan hun maximum capaciteit dus een extra kampplaats lijkt noodzakelijk 

willen we de doelstelling bereiken. Het definitieve meetmoment is ook pas gepland eind 2012. 
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SD 6  De VLP wil het aanspreekpunt zijn voor en de motor van een kwaliteitsvolle werking binnen de 

clubs. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. 
 

B. Evaluatie 
Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen 

evaluatie van de meting gedaan worden.  

OD 8  De VLP wil de door Bloso niet-erkende sportkampen jaarlijks promotionele ondersteuning 

bieden vanaf 2010. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2010 werd promotie voor niet-erkende Bloso sportkampen gevoerd: 

- Op de beurs van Flanders Horse Expo 
- Op de site van VLP 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. 

SD 12  De VLP wil de veiligheid voor de sportbeoefenaar en het paard garanderen op alle niveaus. 

A. Resultaten effectmeting 

Deze strategische doelstelling wordt eenmalig gemeten eind 2012. In 2010 zijn er 7 ongevallen 
aangegeven op een VLP- erkend sportkamp ten opzichte van 2009 is dat een daling van 8 

ongevallen. 

 
B. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze strategische doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. 

Het aantal ongevallen tijdens een VLP-erkend sportkamp blijven heel beperkt (0,3%). Dit is 

enerzijds te wijten aan de permanente kwaliteitscontroles van de kampplaatsen en anderzijds aan 
de bijscholingen voor de gediplomeerde lesgevers. Tijdens de bijscholingen komt het aspect 

veiligheid altijd aan bod.  
Daarnaast is een niet te onderschatten argument het feit dat de kampplaatsen gedurende het ganse 

jaar werken met deze doelgroep en de paarden 100% vertrouwd zijn met deze doelgroep. Dit is ook 

een voorwaarde om als kampplaats in aanmerking te komen. 

 
 

OD 8  De VLP wil de door Bloso niet-erkende sportkampen jaarlijks promotionele ondersteuning 

bieden vanaf 2010. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2010 werd promotie voor niet-erkende Bloso sportkampen gevoerd: 
- Op de beurs van Flanders Horse Expo 

- Op de site van VLP 
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b. Evaluatie 

Aangezien er nog geen meting is geweest van deze operationele doelstelling kan er ook geen 
evaluatie van de meting gedaan worden. 

B. Overzicht van de werking FO Sportkampen in 2009 

 

a) Totaal aantal effectief georganiseerde sportkampen: 
a. Aantal omnisportkampen: 0 

b. Aantal unisportkampen: 52 
 

b) Totaal aantal interne deelnemers op de georganiseerde sportkampen 2009 

2116 interne deelnemers 
 

c) Omschrijving van de gevoerde promotiestrategie en de hiermee gepaard gaande kosten 
In 2010 is er promotie gevoerd via Spoka, waar de sportkampen van VLP werden 

aangekondigd. Spoka is een project van de Vlaamse Sportfederatie waar alle sportkampen van 
16 sportfederaties verzameld worden op de Spoka website. 

Ook in het “ABC van de VLP”, een jaarlijkse infobundel over de werking van de VLP werd 

promotie gemaakt voor de sportkampen. Daarnaast werden ook afzonderlijke flyers opgemaakt 
voor de sportkampen en verspreid. Uiteindelijk werden ook volgende kanalen gebruikt: VLP-

website (aankondigen sportkampen + nieuwsberichten), VLP-info (verslagen over de 
sportkampen en eventuele bijscholingen + flyer in A4-formaat) en de promotiestand tijdens 

Flanders Horse Expo en Jumping Mechelen.  

Overzicht: 
-  de grootste promotiestrategie van de VLP-sportkampen gebeurde online via vermelding op 

de website en participatie in Spoka 2010. 
- artikel op VLP-website 26/01/2010, 03/03/2010, 28/05/2010.  

- op de website van elke kampplaats is speciale aandacht voor de VLP-sportkampen met 
omschrijving van de kampen, data, inschrijvingsmogelijkheden en vermelding van de logo‟s 

VLP, Bloso, Vlaamse Gemeenschap 

- promotie zelf op VLP-erkende sportkampen (totaal 5663,44 euro): 
  861,88 euro: drukwerk 

  4800,56 euro: gadgets  promotiemateriaal kampen 

d) Omschrijving van de wijze waarop de steun van de Vlaamse Overheid werd vermeld 

 
- vermelding van het logo 1000 flyers VLP-sportkampen 2010 

- vermelding van het logo op de VLP-website op de homepage en op de pagina van de  
  sportkampen 

- vermelding logo op de website van de 5 door Bloso erkende kampplaatsen 

- vermelding logo en tekst in het vademecum ABC van de VLP 2010. 
- vermelding logo affiches beurzen Flanders Horse Expo 2010, Jumping Mechelen 2010  

 
e) Opmaakt van een lastenboek 

Alle erkende VLP-kampplaatsen hebben in 2010 het lastenboek 2010 ondertekend. 

 
f) Rekrutering in andere provincies naar kampplaatsen 

Omdat VLP heel hoge verwachtingen stelt van een kampplaats is het heel moeilijk om geschikte 
kampplaatsen te vinden. In 2010 hebben we een nieuwe kampplaats „Vleterranch‟ in West-

Vlaanderen gerekruteerd en werd 1 sportkamp georganiseerd. De grote uitdaging blijft om in 
de 5 provincies VLP-sportkampen te organiseren.  

 

g) Kwaliteitscontroles van de kampplaatsen 
VLP nam tijdens elke vakantieperiode enquêtes af van de kampers 

VLP bezocht tijdens de vakantieperiodes op onaangekondigde momenten alle kampplaatsen om 
een vorm van controle te kunnen uitoefenen op de kampen.  
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Facultatieve opdracht 3: Topsport 

 

 

Deel I: Financiële rapportering topsport 

I.A.  Rapportering subsidieerbare kosten topsport 2010 en werkingsmiddelen topsport 

2010 

 

Afdruk Excel-bestand ‘Uitgaven Topsport 2010’ 
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Deel II: Rapportering topsportschool 

II.A.  Samenvattend overzicht van de gesubsidieerde lesgevers 

 
Niet van toepassing voor VLP. 

II.B.  Individuele rekeningen 

 

Niet van toepassing voor VLP. 

II.C.  Leerlingen-topsporters ingeschreven aan de topsportschool voor het schooljaar  2009-

2010 en 2010-2011 

 

De gegevens werden ingevuld in het Topsportervolgsysteem voor Olivier en Nicola Philippaerts. 
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Deel III: Werkingsverslag Topsport 

III.A.  Werkingsverslag Topsport 

 

1. Voorbereiding en deelname internationale wedstrijden, de structurele topsportwerking, de 
begeleiding en omkadering van geregistreerde elitesporters, beloftevolle jongeren en jonge 

topsporttalenten en voorprogramma‟s van talentdetectie en talentontwikkeling buiten de 

topsportschool (FO 3.1) 
 

a) Strategische doelstellingen en objectieven FO 3.1 
SD 1  De VLP wil de toegankelijkheid en uitstraling van de sport verzekeren. 

OD 37  De VLP wil eind 2011 een promotiecampagne opzetten rond minimum 2 van haar 

topsporters. 

 
SD 4  De VLP wil aansturen op een topsportbeleid met een professionele omkadering. 

OD 34  De VLP gaat haar talentenplan de komende 4 jaar blijven evalueren en verfijnen. 

OD 35  De VLP wil eind 2010 onderzocht hebben of er mogelijkheden zijn om andere 

disciplines in het talentenplan te betrekken. 
OD 36  De VLP gaat haar topsporters gedurende de komende 4 jaar optimaal opvolgen, 

begeleiden en ondersteunen (administratief, financieel en sporttechnisch) aan de hand van een 
individuele aanpak. 
OD 40  De VLP heeft medezeggenschap bij de gesprekken tussen KBRSF en BOIC vanaf 2009 

aangezien dit een rechtstreekse impact heeft op het topsportbeleid. 

 
SD 7  De VLP wil het aanspreekpunt zijn van de overheid voor de paardensport 

 

b) Overzicht van de werking in 2010 
i. Beschrijving van de uitvoering van het integraal topsportbeleid (oa talentdetectie, 

talentontwikkeling,…). 

Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende disciplines en de elitesporters en 

beloftevolle jongeren. De elitesporters zijn de gevestigde waarden in de paardenwereld, zij die op 
internationaal vlak tot de top behoren. Elitesporter in de paardensport is heel relatief aangezien de verkoop, 

ziekte, kwetsuur van een toppaard het einde kan betekenen van de gevestigde plaats van de ruiter. De 

krans ruiters die continu op hoog niveau kan blijven presteren is heel gering. Dagelijkse training van jonge 
paarden en de zoektocht naar potentiële paarden kenmerken de beste ruiters.  

De topsportpiramide binnen de Vlaamse Liga Paardensport bestaat uit 4 lagen. Deze piramide omvat de 

topsport in de 3 Olympische disciplines, namelijk Jumping, Dressuur en Eventing. Aan de basis is er de 

talentenstimulering en de talentdetectie, daarboven bevindt zich het B-kader van het Talententeam, de laag 
daarboven bevat het A-kader en de overgang van beloftevolle jongere naar elite en aan de top bevinden 

zich de eliteruiters. De onderste 2 lagen van de topsportpiramide + het A-kader vormen het VLP 
Talentenplan. Tussen de top en het talententeam (tot 25 jaar) is er momenteel een leemte. Tijdens die fase 

van het groeiproces van een topper is hij te oud voor opgenomen te worden in het talententeam en nog 
iets te jong om onmiddellijk zonder specifieke begeleiding zijn carrière verder te zetten. In die periode 

kunnen we de ruiter steunen met rechtstreekse begeleiding op internationale wedstrijden van niveau en de 

eraan gekoppelde voorbereidende coaching.  Voor deze laag heeft VLP een Be Gold project ingediend maar 
dit zonder succes. VLP blijft ervan overtuigd dat dit een op te vullen leemte is om sneller tot topsportsucces 

te komen. 
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Beloftevolle jongeren  Talentenplan 2010    

1. Inleiding 
De VLP richtte in 2006 de werkgroep talentenplan op en deze werkgroep is verantwoordelijk voor de goede 

werking van het huidige Talentenplan. Deze wordt samengesteld door de Raad van Bestuur VLP vzw en 
bevat vertegenwoordigers van de drie Olympische disciplines. 

Het Talentenplan 2010 en Talententeam 2010 werden voorgesteld op 18 januari 2010. 

 

      De piramidestructuur van het Talentenplan in 2010. 

In het expertenplatform hebben we enerzijds per discipline een groep van sporttechnici, zoals ruiters en 
trainers. Anderzijds worden deze per discipline aangevuld met de chef d‟équipes en coaches van de 

scholieren, juniors, young riders en seniors. Deze groep van mensen scouten en begeleiden de talenten 

met het oog op de uitbouw van een sportieve carrière waarbij topsport de einddoelstelling is.  
Het expertenplatform kwam in 2010 een paar keer samen om in groep te fungeren als denktank rond het 

ganse VLP-Talentenplan.   

2. B-kader Talententeam 2010 

Hieronder de ruiters uit het B-kader van het Talententeam 2010. 

Familienaam Voornaam Discipline Categorie 

ADRIAENSEN GEERT EVENTING 19-25j 

BASTAENS MAGALI DRESSUUR 19-25j 

BEIRENS YANICK JUMPING 16-18j 

BRISON SAIDJA DRESSUUR 19-25j 

D HOORE BRECHT DRESSUUR 19-25j 

DE BRABANDER KARLINE JUMPING 22-25j 

DE CARTIER DE MARCHIENNE ALINE EVENTING 19-25j 

DE CARTIER DE MARCHIENNE LOUIS EVENTING 19-25j 

DE CARTIER DE MARCHIENNE MARIE EVENTING 16-18j 

DE CLEENE PIETER EVENTING 19-25j 

DE CLEENE WOUTER EVENTING 19-25j 

DE JAGER PIETER JUMPING 19-21j 

DE MUYNCK MATTHIAS JUMPING 19-21j 

DE SIMONE ROSELLA JUMPING 19-21j 

DE SOUTER YONI DRESSUUR 19-25j 

DE WIT  THOMAS JUMPING 22-25j 

DETRY GILLES JUMPING 16-18j 

GERNAY VALENTINE EVENTING 19-25j 
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GEURTS JESSICA JUMPING 19-21j 

GORIS NOEMIE DRESSUUR 16-18j 

GUFFENS JANA EVENTING 19-25j 

HAELTERMAN DAMIEN JUMPING 19-21j 

HOET ANOUCK DRESSUUR 19-25j 

L HOEST GLENN JUMPING 19-21j 

MAGNUS TINE EVENTING 19-25j 

MARTENS VINCENT EVENTING 19-25j 

MERTENS HANNE JUMPING 19-21j 

MOMMEN MIEKE DRESSUUR 16-18j 

MOTMANS NICK JUMPING 22-25j 

NIJS JENS JUMPING 22-25j 

PEETERS CHARLOTTE JUMPING 16-18j 

PHILIPPAERTS NICOLA JUMPING 16-18j 

PHILIPPAERTS OLIVIER JUMPING 16-18j 

POUKENS MARJAN JUMPING 22-25j 

ROOS LAURENCE DRESSUUR 16-18j 

SENECA MELISSA JUMPING 19-21j 

SPIESSENS KEVIN JUMPING 22-25j 

VALCKX MELANIE EVENTING 19-25j 

VAN DE POEL VALERIE JUMPING 16-18j 

VAN DOOREN TIFFANY EVENTING 19-25j 

VAN MINNEBRUGGEN THOMAS JUMPING 19-21j 

VAN ROOSBROECK CATHERINE JUMPING 22-25j 

VAN VLAENDEREN LENNART JUMPING 19-21j 

VERVOORT JONAS JUMPING 16-18j 

VERWIMP JORINDE DRESSUUR 16-18j 

WAELKENS TAHNEE DRESSUUR 19-25j 

WELLENS JEF JUMPING 16-18j 

WITTEBOON TALISSA JUMPING 19-21j 

 
3. A-kader Talententeam 2010 

In 2010 zaten er 8 ruiters in het A-kader: 

Familienaam Voornaam Discipline Categorie 

APPELEN JEROEN JUMPING 19-21j 

BOSTEELS JODY JUMPING 19-21j 

DE DEKEN JULIE DRESSUUR 19-25j 

DEVOS PIETER JUMPING 22-25j 

PATTEET GUDRUN JUMPING 22-25j 

VANDENBERGHE THIBAULT DRESSUUR 19-25j 

VERLIEFDEN FANNY DRESSUUR 21-25j 

VLEMMIX JAN JUMPING 22-25j 

 
4. Talent van het jaar 

Op jaarlijkse basis wordt na afloop van het seizoen, een talent van het jaar aangeduid. 

Het talent van het jaar werd gekozen uit de leden van het A-kader, waarbij elke ruiter/amazone deze 

bekroning slechts eenmaal in zijn loopbaan kan ontvangen. 
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Het talent van het jaar werd interdisciplinair gekozen.  De aanduiding gebeurde in de loop van de maand 

november zodat het talent van het jaar tijdens de maand december gehuldigd kon worden tijdens Jumping 
Mechelen. 

De verkiezing talent van het jaar gebeurde door: 

- Het expertenplatform (telde mee voor 50%) 

- De resultatenranking (telde mee voor 20%) 
- De Raad van Bestuur VLP en de drie VLP commissies voor de desbetreffende disciplines (telde mee voor 

10%) 
- Het publiek door een stemming via de VLP-site (telde mee voor 10%) 

- De hippische persmensen (telde mee voor 10%) 

Dressuuramazone Julie De Deken werd het Talent van het Jaar 2010, voor jumpingruiters Jody Bosteels en 

Jeroen Appelen (ex-aequo op de 2de plaats). 

(Talent van het jaar 2009 Sarah Van Hasselt, 2007 Niels Bruynseels, 2010 Julie De deken en 2de plaatsen 2010 Jody Bosteels en 
Jeroen Appelen; Copyright: VLP) 

Julie De Deken krijgt - als Talent van het jaar 2010 - een individueel trainingspakket aangeboden ter 
waarde van 7.500 euro dat zij kan besteden aan individuele begeleiding (sporttechnisch, sportpsychologie, 

mentale begeleiding, …) met het doel de (rij)vaardigheden nog verder te ontwikkelen. De besteding van dit 
budget gebeurt in overleg met de werkgroep “Talentenplan”. 
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5. Activiteiten 

5.1. Voorstelling Talentenplan op 18 januari 2010 
 

Het Talentenplan ging in 2010 zijn 4de jaargang in. Op 

18/1/10 werd het Talentenplan en Talententeam 2010 

voorgesteld in de gebouwen van KBC te Brussel. Daarnaast 
was er een panelgesprek “De Olympische Droom” met Ludo 

Philippaerts, Karin Donckers, Eddy De Smedt en Marc Van der 
Beken en werden de VLP-awards Sportprestatie en 

Sportpersoonlijkheid uitgereikt aan respectievelijk Bernard 

Fonck en Gaston Clippeleyr. 
 

 

 

Panel en A-kader (Copyright: VLP) 

 

5.2. Trainingen Talententeam 
Elk lid van het B-kader kreeg een individuele trainingsreeks aangeboden, het A-kader werd permanent 

begeleid door de jumping- en dressuurtrainers.  
Het Talententeam kreeg trainingen van: 

CATTEBEKE FREDERIK PHILIPPAERTS LUDO 

CAULIER VIRGINIE PROUVE BERT 

DE BONDT CARMEN ROCKX JOHAN 

DEMEERSMAN DIRK SMET WIM 

DEVROE JEROEN SMITS VICKY 

DONCKERS KARIN VAN DIJCK MARC 

HEMERYCK RIK VAN ROOSBROECK MAURICE 

HOLSTERS ARLETTE VANDELANOITTE PHILIPPE 

KUMPS JOS VANDEREYT PATRICK 

LANSINK JOS VANSPRINGEL JORIS 

LEJEUNE PHILIPPE VERLINDEN DEBBY 

MINDERHOUD HANS PETER VERMEIR WILM 

PESSOA NELSON VERWIMP WIM 

 

5.3.  Talentenstimulering 

In het kader van de talentenstimulering werden er verschillende projecten uitgewerkt. Voor dressuur 
kregen de internationale ponyruiters begeleiding van internationale trainers in aanloop naar het Europees 

Kampioenschap. Ook de eventingponyruiters werden naar hun EK opgevolgd en begeleid d.m.v. stages. 

Er werden stages georganiseerd voor de eventingjeugd op 7-8 mei en 21-22-23 juli.  
Per provincie en per discipline dressuur en jumping werden er provinciale rankings voor de 

leeftijdscategorieën 12-15 jaar en 16-18 jaar bijgehouden. Per provincie en discipline werden na afloop van 
het wedstrijdseizoen 2 ruiters geselecteerd. Deze 10 ruiters per discipline worden uitgenodigd voor een 

stage. De winnaars van 2009 mochten op 16 april 2010 een dagje op bezoek bij Ludo Philippaerts. Hij gaf 

les aan de jumpingruiters en de dressuurruiters kregen een training met Jeroen Devroe. Daarnaast kreeg 
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iedereen een workshop “Passend Zadel” aangeboden. 

In 2010 werd deze ranking bijgehouden voor de jumping en de provinciale dressuurruiters werden 
opgevangen in het Pony- en Paardendressuurproject. Deze dressuurruiters kregen stages op 31/7/2010 

(zitoefeningen, “De juiste motivatie bepaalt de juiste prestatie”, ”Goed presteren met kriebels in de buik”), 
14/8/2010 (stage kür) en 16/8/2010 (training van Wim Ernes, Jacques Van Daele, Julie De Deken, Delphine 

Meiresonne, Yoni De Souter en een sessie voor de ouders: “Mijn talentvolle sportende zoon/dochter: een 

oplossingsgerichte benadering”). 

5.4. Talentendag op 13 april 2010 
Op 13 april werd in Stal Hulserlo-Meerdonk de 4e Talentendag georganiseerd. 

Voor de spring- en de eventingruiters stond een parcourstraining geprogrammeerd. De topruiters en 

toptrainers waren aanwezig om de talenten te begeleiden. 
Dirk Demeersman, Jos Kumps, James Peeters, Ludo Philippaerts, Philippe Vandelanoitte en Marc Van Dijck 

gaven praktische tips tijdens de opwarming, het inspringen en het parcoursrijden. Het parcours werd 
uitgetekend door Chef d'équipe van de seniors en parcoursbouwer Lucien Somers. 

De dressuur- en de eventingruiters mochten individueel de ring in voor een training van Jan Bemelmans en 
Arlette Holsters. Osteopathie voor ruiter (Peter Van den Eynde) en paard (Hymne Rydant) stonden ook op 

het programma. 

 

      
links: Jan Bemelmans geeft tips; rechts: enkele ruiters van het Talententeam (copyright: VLP) 

5.5. Infoavonden 

Op 2 juni werd een infoavond georganiseerd over de regelgeving inzake doping, medicatie en clean sport. 
Patrick Boelens, Jef Desmedt, Jacques Van Daele en Ingmar Devos gaven elk tekst en uitleg over deze 

belangrijke items in de wedstrijdsport. 

5.6. Mediatraining 

De ruiters uit het A-kader kregen een intensieve mediatraining van 
Evert Van Wijk, die al meer dan 20 jaar mediatraining geeft en 

onder meer bij de BBC het vak leerde. De talenten werden 
meermaals voor de camera gehaald en leerden hoe zich verbaal 

en non-verbaal van hun beste kant te laten zien. 

5.7. Voorstelling Talentenplan 2011 op 6 december 2010 

In de laatste maand van 2010 werd de 5de jaargang van het Talentenplan (in 2011) voorgesteld met een 
vernieuwde formule en een aangepast A- en B-kader. 

 

5.8. Bekendmaking Talent van het Jaar 
Op 26 december werd op jumping Mechelen het Talent van het Jaar 2010 – Julie De Deken - bekend 

gemaakt. 
 

  

Julie De Deken in actie (copyricht VLP) 
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Eliteruiters  

In het topsportbeleid van VLP worden de eliteruiters begeleid en ondersteund door de sporttechnisch 

coördinator. Dit op alle mogelijke vlakken. Waar nodig wordt hulp aangeboden en oplossingen gezocht! In 
2010 was dit niet anders! 

 

 
ii. Beschrijving van het gerealiseerde topsportprogramma, in het bijzonder van de op het 

addendum topsport weergegeven elitesporters en de beloftevolle jongeren. 
A. Jumping 

Elite 

De Wereldspelen te Kentucky (USA) die doorgingen van 25 september tot en met 10 oktober waren 
voor de eliteruiters het hoogtepunt van 2010. Het was ook de grote test voor de nieuwe bondscoach 

Philippe Guerdat. Hij slaagde met brio! In team behaalde België de bronzen plak, en individueel haalde 

Philippe Lejeune goud. Jos Lansink, Dirk Demeersman, Judy-Ann Melchior en Pieter Devos waren de 
VLP-leden van het Belgische team. Door blessure van zijn paard bij aankomst in de Verenigde staten 

moest Pieter Devos noodgedwongen van op de zijlijn meekijken naar de puike prestaties van zijn 
teamgenoten. Een schitterend gevolg van de derde plaats van het team is een automatische 

kwalificatie als team voor de Olympische Spelen van Londen in 2012! 

 
 

 
Het Belgische team na de bronzen medaille. (copyright: VLP) 

 
Voor de mooie prestaties van de Belgische jumpingploeg in Kentucky had Philippe Guerdat reeds een 

andere doelstelling behaald als nieuwe bondscoach in 2010: een promotie naar de “eerste klasse” van 
de FEI Nations Cup. Na een jaartje in de B-league zal België in 2011 terug met de grote jongens 

mogen strijden op de prestigieuze wedstrijden!  

Tabel 32. Resultaten van België in de FEI Promotional League in 2010. 

Plaats Ruiters  Liga 
Uitslag 
Team 

Lummen (BEL) Philippaerts Ludo VLP 8e 

  Devos Pieter VLP   

  Lansink Jos VLP   

  Hemeryck Rik LEWB   

Linz (AUT) Demeersman Dirk VLP 3e 

  Bruynseels Niels VLP   

  Devos Pieter VLP   

  Spits Patrick VLP   
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Lissabon (POR) Philippaerts Ludo VLP 4e 

  Guéry Jérome LEWB   

  Mathy Jr Francois LEWB   

  Wathelet Grégory LEWB   

Sopot (POL) Devos Lieven VLP 5e 

  Spits Patrick VLP   

  Van Dijck Marc VLP   

  Vermeir Wilm VLP   

Istanbul (TUR) Bosteels Jody VLP 2e 

  Motmans Jan VLP   

  Motmans Nick VLP   

  Lauwers Candice LEWB   

Ypaja (FIN) Patteet Gudrun VLP 2e 

  Lejeune Philippe LEWB   

  Blaton Evelyne LEWB   

  Van Der Straeten Cindy LEWB   

Drammen (NOR) Bruynseels Niels VLP 3e 

  Gielen Kevin VLP   

  Devos Pieter VLP   

  Hemeryck Rik LEWB   

Bratislava (SVK) Philippaerts Ludo VLP 1e 

 Demeersman Dirk VLP  

 Lejeune Philippe LEWB  

 Wathelet Gregory LEWB  

Gijon (ESP) Demeersman Dirk VLP 1e 

  Melchior Judy-Ann VLP   

  Postelmans Peter VLP   

  Le Jeune Philippe LEWB   

 
Op negen van de gereden wedstrijden werd 6 maal een podiumplaats behaald. België was hierdoor 

zeker van promotie. Deze goede resultaten werden behaald met 24 verschillende ruiters. 16 van VLP 
en 8 van LEWB. Dit hoge aantal is nodig door het zware internationale programma. Het is op dat 

moment een noodzaak om beroep te kunnen doen op een grotere groep ruiters zodat de paarden de 
nodige rust kunnen krijgen tussen de verschillende wedstrijden. 

 

Naast het gezamenlijke programma werkten de elitesporters een individueel programma af. Dit is 
afhankelijk van de conditie en beschikbare paarden. Jonge paarden die nog niet rijp zijn voor het grote 

werk, dienen competitie-ervaring op te doen in lagere en de voor hen voorziene reeksen. 
 

Beloftevolle jongeren 

Het EK was voor de juniors en de young riders het hoogtepunt van het jaar. Dit ging door in Frankrijk 
te Jardy van 14 tot en met 18 juli.  

Het team van juniors bestond uit 4 VLP-ers en 1 LEWB-er. Het team behaalde een mooie bronzen 
medaille en kers op de taart was de individuele gouden medaille van Olivier Philippaerts. Naast Olivier 

reden ook broer Nicola en Michael Van Den Bosch in de finale. Michael eindige op een finale 7de plaats 
en Nicola werd 14de.  Andere Belgen waren Francois Brichard (LEWB) en Alexander Kumps. 

Het team van Belgische young riders bestond net als de juniors uit 4 VLP-ers (Jessica Geurts,  Glenn 

L‟Hoest, Jody Bosteels en Rosella De Simone) en 1 LEWB-er (Julie Rosbach). Ze konden de goede 
prestaties van de juniors niet herhalen. Het team werd zevende en de beste individuele plaats was 

voor Jody Bosteels die op een 7de plaats eindigde.  
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De Youth Olympics vonden in augustus in Singapore plaats. Daar behaalde Nicola Philippaerts met de 

“Europese ploeg” de gouden medaille. Het was een heel leerrijke ervaring voor deze jonge ruiter. Wel 
was de competitie er eentje met uitgeleende paarden en dus werd er lager gesprongen dan wat deze 

ruiters met eigen paarden gewoon zijn. 
 

B. Eventing 
 
Elite 

Ook voor de eventingruiters waren de Wereldspelen in Kentucky het hoogtepunt van 2010. Het team 
bestond uit 2 VLP-ers (Karin Donckers en Sarah Van Hasselt) en 2 LEWB-ers (Lara De Liedekerke en 

Constantin Van Rijckevorsel). Het team behaalde een zesde plaats en Karin eindigde in de individuele 
competitie op een hele mooie vierde plaats (dit met een armbreuk…). Sarah eindigde als 37ste. Met de 

zesde plaats van het team was België zeker van een ticket voor de Olympische Spelen in Londen 2012.  

 

 
Vreugde alom in het Belgische kamp! 

 
Beloftevolle jongeren 

Het Europees Kampioenschap voor Juniors vond plaats in het Duitse Bad Segeberg van 18 tot en met 

22 augustus. In de Belgische ploeg zal maar 1 VLP-er en dit was Marie de Cartier De Marchienne. Er 
werden geen goede resultaten behaald. Marie werd individueel 55ste en het team werd 11de en 

voorlaatste. 
Voor de Europese titel bij de Young Riders werd er van 30 juli tot en met 1 augustus gestreden in 

Pardubice (CZE). 2 VLP-ers en 1 LEWB-er verdedigden de Belgische vlag maar net als bij de juniors 
werden er geen goede resultaten behaald.  Het team werd maar 13de en voorlaatste. Individueel 

werden beide VLP-ers (Jana Guffens en Tiffany Van Dooren) uitgesloten. 

  
C. Dressuur 

 
Elite 

Net zoals bij jumping en eventing was de belangrijkste competitie van het jaar voor dressuur de 

Wereldspelen te Kentucky. De 4 leden van het team waren allemaal VLP-ers: Jeroen Devroe, Stefan 
Van Ingelgem, Philippe Jorissen en Claudia Fassaert. Geen van de 4 kon zich kwalificeren voor de 

Grand Prix Special. Alleen de 30 beste ruiters mochten door en Jeroen werd 32ste. Stefan eindigde op 
een 37ste plaats en als je de omstandigheden kent (zijn vader is net voor de competitie gestorven en 

Stefan is 2 uur voor zijn proef in Kentucky toegekomen) is dat een mooie prestatie. Claudia eindigde 

op een 42ste plaats en Philippe op een 50ste plaats.   
 

Beloftevolle jongeren 
In Duitsland te Kronberg werd gestreden voor het EK Juniors en Young Riders van 21 tot en met 25 

juli. België vaardigde 4 juniors en 4 young riders af en het waren allen VLP-ers. Het Juniors team 
behaalde net als in 2009 een mooie 4de plaats. Julie Van Olst eindigde individueel op een 8ste plaats in 

de Kür, Mieke Mommen op een 10de plaats. Ook Noémie Goris mocht de Kür mee rijden en eindigde 

daar als 12de. Eline De Coninck werd na de individuele proef 21ste. 
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De Belgische Young Riders werden in team 5de (idem als 2009). Slechts 1 ruiter kon zich plaatsen voor 

de Kür en dat was Saidja Brison, ze werd uiteindelijk 13de. In de individuele proef werd Magali 
Bastaens 21ste, Brecht D‟Hoore 24ste en Tahnée Waelkens 26ste.  

Beste resultaten: 

 Jumping 
 

Elitesporters 

Dirk Demeersman   

Datum Event Competitie Plaats 

07/04/2010 CSI4* Birmingham (GBR) 1m50 1 

22/04/2010 CSI4* Antwerpen (BEL) 1m45 1 

06/05/2010 CSI3* Lamprechtshausen (AUT) 1m45 1 

13/05/2010 CSIO3* Linz (AUT) Nations Cup 3 

22/07/2010 CSI3* Ascona (ITA) 1m50 3 

05/08/2010 CSIO3* Bratislava (SVK) Nations Cup 1 

31/08/2010 CSIO5* Gijon (ESP) Nations Cup 1 

25/09/2010 WK Kentucky (USA) Team 3 

25/11/2010 CSI5* Brussel (BEL) Grand Prix 6 

09/12/2010 CSI5*-W Geneve (SUI) 1m60 3 

Ludo Philippaerts    

Datum Event Competitie Plaats 

17/03/2010 CSI3* Arezzo (ITA) Grand Prix 2 

30/03/2010 CSI3* Arezzo (ITA) Grand Prix 1 

22/04/2010 CSI4* Antwerpen (BEL) 1m60 6 

27/05/2010 CSIO4* Lissabon (POR) Nations Cup 4 

04/06/2010 CSI3* Vimeiro (POR) 1m60 3 

08/07/2010 CSIO5* Falsterbo (SWE) Grand Prix 8 

05/08/2010 CSIO3* Bratislava (SVK) Nations Cup 1 

15/10/2010 CSI5*-W Oslo (NOR) 1m50 1 

Jos Lansink   

Datum Event Competitie Plaats 

03/02/2010 CSIO5* Abu Dhabi (UAE) Grand Prix 1 

22/04/2010 CSI4* Antwerpen (BEL) Grand Prix 5 

07/05/2010 CSI5* Valencia (ESP) Grand Prix 3 

20/05/2010 CSI5* Torino (ITA) Grand Prix 9 

01/07/2010 CSI5* Estoril (POR) Grand Prix 3 

25/09/2010 WK Kentucky (USA) Team 3 

27/10/2010 CSI5*-W Lyon (FRA) Grand Prix 7 

26/12/2010 CSI5*-W Mechelen (BEL) Grand Prix 3 
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Judy-Ann Melchior   

Datum Event Competitie Plaats 

12/02/2010 CSI5*-W Vigo (ESP) World Cup 3 

04/03/2010 CSI4* Bremen (GER) 1m50 5 

12/05/2010 CSI5* Hamburg (GER) 1m60 6 

31/08/2010 CSIO5* Gijon (ESP) Nations Cup 1 

23/09/2010 Belgisch Kampioenschap Seniors 1m60 4 

25/09/2010 WK Kentucky (USA) Team 3 

17/11/2010 CSI5*-W Stuttgart (GER) 1m50 5 

02/12/2010 CSI5* Parijs (FRA) 1m50 5 

Niels Bruynseels   

Datum Event Competitie Plaats 

13/05/2010 CSIO3* Linz (AUT) 1m50 2 

13/05/2010 CSIO3* Linz (AUT) Nations Cup 3 

09/06/2010 CSI4* De Steeg (NED) 1m50 6 

24/06/2010 CSIO3* Drammen (NOR) Nations Cup 3 

08/09/2010 CSIO5* Calgary (CAN) 1m60 4 

23/09/2010 Belgisch Kampioenschap Seniors 1m60 1 

06/10/2010 CSI3* Birmingham (GBR) 1m60 4 

21/10/2010 CSI5*-W Helsinki (FIN) 1m50 2 

04/11/2010 CSI5*-W Verona (ITA) 1m50 8 

26/12/2010 CSI5*-W Mechelen (BEL) Grand Prix 4 

 
Beloftevolle jongeren: 

Jody Bosteels   

 

 

Datum Event Competitie Plaats 

17/03/2010 CSI3* Arezzo (ITA) 1m40 1 

29/04/2010 CSI3* Maubeuge (FRA) 1m40 4 

21/05/2010 CSI3*-W Donetsk (UKR) 1m45 1 

21/05/2010 CSI3*-W Donetsk (UKR) 1m60 4 

11/06/2010 CSIO3* Istanbul (TUR) Nations Cup 2 

24/06/2010 CSI2* Bonheiden (BEL) Grand Prix 9 

13/07/2010 EK Young Riders Jardy (FRA) Finale 7 

27/08/2010 CSI2* Donetsk (UKR) 1m45 3 

03/09/2010 CSI4* Donetsk (UKR) 1m45 2x 1ste 

15/10/2010 CSI3* Rabat (MAR) 1m45 3 

21/10/2010 CSI3* El Jadida (MAR) 1m45 5 
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Pieter Devos   

Datum Event Competitie Plaats 

04/03/2010 CSI2* Neeroeteren (BEL) GP 5 

15/04/2010 CSI3* Lummen (BEL) 1m50 2 

22/04/2010 CSI4* Antwerpen (BEL) GP 7 

13/05/2010 CSIO3* Linz (AUT) Nations Cup 3 

13/05/2010 CSIO3* Linz (AUT) 1m55 2 

24/06/2010 CSIO3* Drammen (NOR) Nations Cup 3 

09/07/2010 CSI4* La Corunia (ESP) GP 2 

28/07/2010 CSI3* Beervelde (BEL) 1m60 1 

23/09/2010 WK Jonge Paarden Lanaken (BEL) Finale 7j 1 

26/12/2010 CSI5*-W Mechelen (BEL) 1m60 7 

Jan Motmans   

Datum Event Competitie Plaats 

08/04/2010 CSI3* Lummen (BEL) 1m40 8 

29/04/2010 CSIO4* Lummen (BEL) 1m60 5 

27/05/2010 CSI2* Neeroeteren (BEL) 1m45 7 

11/06/2010 CSIO3* Istanbul (TUR) Nations Cup 2 

24/06/2010 CSI2* Bonheiden (BEL) 1m40 9 

28/06/2010 CSI2* Welkenraedt (BEL) 1m40 8 

Gudrun Patteet   

Datum Event Competitie Plaats 

18/02/2010 CSI2* Strazeele (FRA) 1m40 1 

29/04/2010 CSIO4* Lummen (BEL) 1m35 5 

21/05/2010 CSI3* Béthune (FRA) 1m45 1 

17/06/2010 CSIO3* Ypaja (FIN) 1m50 2 

17/06/2010 CSIO3* Ypaja (FIN) 1m50 4 

20/08/2010 CSI3* Royan (FRA) 1m60 4 

04/11/2010 CSI4* München (GER) 1m50 10 

17/11/2010 CSI5*-W Stuttgart (GER) 1m45 3 

02/12/2010 CSI2* Parijs (FRA) Grand Prix 3 

26/12/2010 CSI5*-W Mechelen (BEL) 1m45 4 

Jan Vlemmix   

Datum Event Competitie Plaats 

8/04/2010 CSI3* Lummen (BEL) 1m40 3 

15/04/2010 CSI3* Lummen (BEL) 1m40 7 

27/05/2010 CSI2* Neeroeteren (BEL) 1m40 13 

2/12/2010 CSI2* Neeroeteren (BEL) 1m30 3 

  



102 

 

 
Geïdentificeerde topsporttalenten 

Olivier Philippaerts   

Datum Event Competitie Plaats 

17/03/2010 CSI3* Arezzo (ITA) 1m40 5 

23/03/2010 CSI3* Arezzo (ITA) 1m40 1 

23/03/2010 CSI3* Arezzo (ITA) 1m45 5 

05/04/2010 CSI3* Arezzo (ITA) 1m45 1 

22/04/2010 CSI4* Antwerpen (BEL) 1m45 3 

29/04/2010 CSIO4* Lummen (BEL) 1m50 4 

28/05/2010 CSIOJ Reims (FRA) Nations Cup 1 

18/07/2010 EK Juniors Jardy (FRA) Finale 1 

15/07/2010 EK Juniors Jardy (FRA) Finale teams 3 

16/09/2010 CSI2* Neeroeteren (BEL) 1m45 2 

21/10/2010 CSI5*-W Helsinki (FIN) 1m50 5 

18/11/2010 CSI4* Maastricht (NED) 1m50 6 

Nicola Philippaerts   

Datum Event Competitie Plaats 

17/03/2010 CSI3* Arezzo (ITA) 1m40 1 

23/03/2010 CSI3* Arezzo (ITA) 1m45 2 

05/04/2010 CSI3* Arezzo (ITA) 1m40 1 

29/04/2010 CSIO4* Lummen (BEL) 1m45 1 

28/05/2010 CSIOJ Reims (FRA) Nations Cup 1 

15/07/2010 EK Juniors Jardy (FRA) Finale teams 3 

20/08/2010 Youth Olympic Games Singapore Team Europe 1 

24/09/2010 CSI2* Moorsele (BEL) 1m45 8 

21/10/2010 CSI5*-W Helsinki (FIN) 1m50 1 

25/11/2010 CSI2* Brussel (BEL) 1m45 1 

 

Eventing 

Elitesporter 

Karin Donckers    

Datum Event Competitie Plaats 

24/02/2010 Vale Sabroso (POR) CIC2* 1 

10/03/2010 Barroca d‟Alva (POR) CIC3* 4 

08/04/2010 Compiègne (FRA) CCI2* 3 

15/04/2010 Vairano (ITA) CIC3* 4 

23/05/2010 BK Seniors Tongeren Indiv. 1 

24/06/2010 Vejer de la Frontera (ESP) CCI3* 1,4 en 5 

18/08/2010 Le Pin (FRA) CIC3* 2 

25/09/2010 WK Kentucky (USA) Indiv. 4 

04/11/2010 Pau (FRA) CCI4* 3 
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Joris Van Springel   

Datum Event Competitie Plaats 

24/02/2010 Vale Sabroso (POR) CIC2* 3 

10/03/2010 Barroca d‟Alva (POR) CIC3* 2 

15/04/0210 Vairano (ITA) CIC3* 8 

15/04/2010 Vairano (ITA) CCI3* 6 

03/06/2010 Bramham (GBR) CCI3* 6 

25/06/2010 Arville (BEL) CIC2* 2 

 
Beloftevolle jongeren: 

Sarah Van Hasselt   

Datum Event Competitie Plaats 

15/04/2010 Vairano (ITA) CIC3* 18 

26/05/2010 Dijon (FRA) CCI1* 3 

26/05/2010 Dijon (FRA) CIC3* 13 

17/06/2010 Luhmühlen (GER) CIC3* 17 

09/09/2010 Waregem (BEL) CCI2* 10 

25/09/2010 WK Kentucky (USA) Indiv. 37 

Valentine Gernay    

Datum Event Competitie Plaats 

25/06/2010 Arville (BEL) CCI1* 16 

 

Lisa Sabbe    

Datum Event Competitie Plaats 

01/04/2010 Burnham Market (GBR) CIC2* 17 

23/05/2010 BK Seniors Tongeren Indiv. 3 

25/06/2010 Arville (BEL) CIC2* 29 

18/08/2010 Le Pin (FRA) CIC3*-W 33 

02/09/2010 Breda (NED) CIC3* 32 

 

Dressuur 

Elitesporter 

Jeroen Devroe    

Datum Event Competitie Plaats 

21/01/2010 CDI-W Amsterdam (NED) GP 8 

18/02/2010 CDI-W Neumünster (GER) GP Kür 8 

25/03/2010 CDI-W Finale ‟s-Hertogenbosch (NED) GP Kür 9 

28/04/2010 CDIO3* Saumur (FRA) GP + Kür 2 

10/06/2010 CDI5* Cannes (FRA) GP 4 

18/07/2010 CDIO5* Aachen (GER) GP Kür 9 

22/08/2010 BK Seniors Meerdonk GP Kür 1 

28/10/2010 CDI-W Lyon (FRA) GP 7 

27/12/2010 CDI-W Mechelen (BEL) GP 4 



104 

 

 

Stefan Van Ingelgem   

Datum Event Competitie Plaats 

21/04/2010 CDI3* Hagen (GER) GP 9 

15/05/2010 CDI5* München (GER) GP Special 9 

12/06/2010 CDI5* Cannes (FRA) GP Kür 2 

29/10/2010 CDI-W Lyon (FRA) GP Kür 9 

27/12/2010 CDI-W Mechelen (BEL) GP 6 

 
Beloftevolle jongeren: 

Julie De Deken   

Datum Event Competitie Plaats 

13/05/2010 CDI3* München (GER) Inter I 6 

16/06/2010 CDI3* Rotterdam (NED) Kür Inter I 3 

13/07/2010 CDIO5* Aachen (GER) GP U25 1 

21/10/2010 CDI3* Odense (ITA) GP 4 

26/12/2010 CDI3* Mechelen (BEL) Kür Inter I 2 

    

Mieke Mommen   

Datum Event Competitie Plaats 

7/01/2010 CDIJ Zwolle (NED) Kür 2 

1/04/2010 CDIJ Stadl Paura (AUT) Kür 1 

28/04/2010 CDIJ Saumur (FRA) Par Equipe 1 

22/05/2010 CDIJ Moorsele (BEL) Kür 1 

20/07/2010 EK Juniors Kronberg (GER) Indiv. 9 

22/08/2010 BK Juniors Meerdonk Kür 1 

 

Brecht D’Hoore   

Datum Event Competitie Plaats 

07/01/2010 CDIY Zwolle (NED) Kür 4 

02/04/2010 CDIY Addington (GBR) Kür 1 

28/04/2010 CDIY Saumur (FRA) Kür 7 

22/05/2010 CDIY Moorsele (BEL) Indiv. 5 

20/07/2010 EK YR Kronberg (GER) Indiv. 24 

22/08/2010 BK YR Meerdonk Kür 1 

    
 

iii. Opsomming en omschrijving van de gemaakte kosten  

Subsidiebepaling Topsport: 
 Deelname internationale wedstrijden: 

  Jumping: 
 Dirk Demeersman, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 18.000€ 

     5.637,5€ aan inschrijvingen 

     4.153,38€ aan verblijf 
     8.209,12€ aan transport 
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 Ludo Philippaerts, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 24.000€ 

     13.135,21€ aan inschrijvingen 

     10.864,79€ aan transport 
 Jos Lansink, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 24.000€ 

     13.660,5€ aan inschrijvingen 

548,1€ aan verblijf  
9.791,4€ aan transport 

 Judy-Ann Melchior, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 18.000€ 

  18.000€ aan inschrijvingen 
   

 Niels Bruynseels, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 18.000€ 

  18.000€ aan inschrijvingen 

 Jody Bosteels, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 4.000€ 

  4.000€ aan inschrijvingen 
 Pieter Devos, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 8.149€ 

  8.149€ aan inschrijvingen 

 Jan Motmans, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 4.000€ 

  4.000€ aan inschrijvingen 
 Gudrun Patteet, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 4.000€ 

  3.769,7€ aan inschrijvingen 

  230,3€ aan vervoer 

 Jan Vlemmix, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 4.000€ 

  4.000€ aan inschrijvingen 
  

 
 

Eventing: 
 Karin Donckers, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 24.000€ 

    10.277,99€ aan inschrijvingen 

    9.284,89€ aan verplaatsingen wedstrijden 

    990,75€ aan verblijf wedstrijden 
3.446,37€ aan kosten vrachtwagen 

 Joris Van Springel, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 18.000€ 

    5.290,48€ aan inschrijvingen 
    6.216,02€ aan vervoer 

    1.145€ aan verblijf 

    5.348,5€ aan dierenarts 
 Sarah Van Hasselt, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 6.500€ 

  4043,84€ aan inschrijvingen 

  2.456,16€ aan transport 
 Valentine Gernay, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 2.351€ 

  1.257,74€ voor inschrijvingen 

  1.093,39€ voor dierenarts 
 Lisa Sabbe, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 4.000€ 

  1.577,26€ voor inschrijvingen 

  2.422,74€ voor vervoer 

 
 Dressuur: 

 Jeroen Devroe, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 18.000€ 

    4.788,39€ aan transport 
    8.305,43€ aan inschrijvingen 

    4.906,18€ aan verblijf 

 Stefan Van Ingelgem, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 18.000€ 

  850€ aan inschrijvingen 
  4.813€ aan dierenarts 

  12.337€ aan coaching  



106 

 

 Mieke Mommen, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 4.000€ 

  2.152,56€ aan inschrijvingen 

  1.665,51€ aan transport 
181,99€ aan coaching 

 
 Brecht D‟Hoore, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 4.000€ 

  2.173,26€ aan inschrijvingen 

  1.826,74€ aan transport 

 
Subsidies specifieke voorbereiding 2010 

 Karin Donckers, 20.000€ 

     16.017,58€ aan dierenartskosten 
4.356€ aan stalling 

 Jeroen Devroe, 10.000€ 

     7.679,3€ aan dierenartskosten 
     1.715,7€ aan hoefsmid 

     605€ aan training 

Organisatie WK, EK en wereldbekerwedstrijden 
 WK Young Horses Lanaken, 30.000€ 

     24.000€ aan sport computer graphics (uitslagen ed) 

     6.000€ aan huur extra stallen 
 WB Jumping Mechelen, 7.500€ 

     7.500€ aan aanleg piste 

 WB Dressuur Mechelen, 7.500€ 

    7.500€ aan huur technologisch materiaal 
 

c) Behaalde resultaten en effectmeting in functie van de gestelde objectieven 
c)1. Ruiters (per ruiter de vooropgestelde doelstellingen die behaald werden in 2010) 

Dirk Demeersman: 
- Behaalde een bronzen medaille met het Belgische team op het WK 

Ludo Philippaerts: 
- Werd niet geselecteerd voor het WK 

Jos Lansink : 
- Behaalde een bronzen medaille met het Belgische team op het WK  

Judy-Ann Melchior: 
- Behaalde een bronzen medaille met het Belgische team op het WK 

Niels Bruynseels: 
- Werd niet geselecteerd voor het WK 

Jody Bosteels: 
- Finaal zevende plaats op het EK Young Riders  

Pieter Devos: 
- Behaalde 2x een derde plaats met het Belgisch team op Nations Cup wedstrijden 

Jan Motmans: 
- Maakte deel uit van de ploeg op een Nations Cup wedstrijd 

Gudrun Patteet: 
- Hoogste plaats op de wereldranking was een 268ste plaats 

Jan Vlemmix: 
- Werd niet geselecteerd voor een Nations Cup wedstrijd 

Olivier Philippaerts: 
- Behaalde goud op het EK Juniors + brons met het team 

Nicola Philippaerts: 
- Behaalde een 14de plaats op het EK Juniors + brons met het team 

Karin Donckers: 

- Werd vierde op het WK 
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Joris Van Springel: 
- Werd niet geselecteerd voor het WK 

Sarah Van Hasselt: 
- Nam deel aan het WK 

Valentine Gernay: 
- Behaalde geen top 25 plaats op een CIC***-CCI*** 

Lisa Sabbe: 
- Ze werd 32ste op een CIC*** 

Jeroen Devroe: 
- Behaalde de finale van het WK niet 

Stefan Van Ingelgem: 
- Behaalde de finale van het WK niet 

Julie De Deken: 
- Behaalde een vierde plaats op een GP CDI*** 

Mommen Mieke: 
- Ze behaalde een negende plaats in de individuele proef op het EK Juniors 
 

c)2. SD en OD 

In 2010 werden de topsporters met al hun mogelijke problemen geholpen door de 
topsportcoördinator van VLP. Er werd zo snel mogelijk te werk gegaan om er voor te zorgen 

dat de topsporters alleen maar met hun sport bezig moesten zijn. Dit bij verschillende items 
waarmee de topsporter te maken krijgt tijdens het uitoefenen van de sport zoals bvb het 

inschrijven, transport, training, … 
Het medezeggenschap bij de gesprekken tussen KBRSF en BOIC in 2010 werd beter bereikt 

dan in 2009. VLP wordt bij meer betrokken en dus is het in de goede richting aan het 

evolueren. 
 

 

d) Evaluatie van de resultaten op basis van de effectmeting 
d)1. Ruiters 

2010 was een geslaagd jaar voor de paardensport. De resultaten van de jongeren tijdens de 
EK‟s en van de eliteruiters in Kentucky hebben daar natuurlijk alles mee te maken. Individueel 

behaalde niet iedereen zijn doelen maar grotendeels behaalden alle ruiters mooie resultaten die 
laten blijken dat er nog steeds evolutie is en dus nog ruimte voor verbetering. De selectie van 

de ploegen in jumping en eventing voor de Olympische Spelen was natuurlijk de kers op de 

taart. Extra aan de resultaten tijdens het WK voor jumping is er de promotie naar de Super 
Ligue.  

Het zwakkere broertje blijft de dressuur al kunnen we daar ook niet ontkennen dat er een 
evolutie is. De groep ruiters die aan de deur van het grote werk komt kloppen groeit. 

d)2. SD en OD 
De VLP heeft in 2010 haar doelstelling bereikt wat betreft het  optimaal opvolgen, begeleiden 

en ondersteunen (administratief, financieel en sporttechnisch) van haar topsporters betreft aan 

de hand van een individuele aanpak.  
De doelstelling van het medezeggenschap bij gesprekken tussen KBRSF en BOIC werd 

grotendeels behaald. 
 

e) Desgevallend bijsturing van het beleidsplan 2009-2012 
Niet van toepassing. 
 

 
2. Topsportscholen (FO 3.2) 

Niet van toepassing voor VLP 
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3. Organisatie van internationale competities in Vlaanderen (FO 3.3) 

a) Strategische doelstelling (en) en objectieven FO 3.3 
SD 4  De VLP wil aansturen op een topsportbeleid met een professionele omkadering. 

 

b) Overzicht van organisaties in 2010 
b.1. Wereldkampioenschap Jonge Paarden Jumping te Lanaken van 23-26 september 

b.3. Wereldbeker Dressuur te Mechelen van 26-30 december 

b.4. Wereldbeker Jumping te Mechelen van 26-30 december 

c) Behaalde resultaten en effectmeting in functie van de gestelde objectieven 
Bovenstaande initiatieven hadden een immens succes en werden prima georganiseerd. Zowel 
onze topruiters als andere ruiters hebben er een puike prestatie neergezet. Daarnaast was een 

veel publiek aanwezig. 

De organisatie van deze grote paardensportevenementen in Vlaanderen is van groot belang 
voor het aankomend talent. Op deze manier kunnen ze zich meten met de top.  

d) Evaluatie van de resultaten op basis van de effectmeting 
De internationale paardenmanifestaties zijn één van de uithangborden van de wedstrijdsport in 

Vlaanderen en zijn een meerwaarde voor het topsportbeleid. Een ondersteuning van deze 

manifestaties garandeert een topaffiche hetgeen Vlaanderen een internationale uitstraling 
geeft. 

e) Desgevallend bijsturing van het beleidsplan 2009-2012 
Niet van toepassing. 

 

4. Voorbereiding en/of deelname van geselecteerde topsporters aan Olympische Spelen, 
Paralympische Spelen, EYOD en Wereldspelen (FO 3.4) 

a) Strategische doelstellingen en objectieven FO 3.4 
SD 4  De VLP wil aansturen op een topsportbeleid met een professionele omkadering. 

OD 36  De VLP gaat haar topsporters gedurende de komende 4 jaar optimaal opvolgen, 

begeleiden en ondersteunen (administratief, financieel en sporttechnisch) aan de hand van een 

individuele aanpak. 
 

b) Overzicht van de werking in 2010 
Opsomming en omschrijving van de gemaakte kosten  Is opgenomen onder punt 1. 

Voorbereiding en deelname internationale wedstrijden. 
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Deel IV: Beleidsindicatoren Topsport 2010 

Deze gegevens werden ingevuld in het Topsportervolgsysteem!  
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Facultatieve opdracht 4: Prioriteitenbeleid 

Niet van toepassing 

 



 

 

 

 

Rapportering 2010 - Topsportfederaties 

  



Facultatieve opdracht 3: Topsport 

 

 

Deel I: Financiële rapportering topsport 

I.A.  Rapportering subsidieerbare kosten topsport 2010 en werkingsmiddelen 

topsport 2010 

 
Afdruk Excel-bestand ‘Uitgaven Topsport 2010’ 

 

 
  



Deel II: Rapportering topsportschool 

II.A.  Samenvattend overzicht van de gesubsidieerde lesgevers 

 

Niet van toepassing voor VLP. 

II.B.  Individuele rekeningen 

 

Niet van toepassing voor VLP. 

II.C.  Leerlingen-topsporters ingeschreven aan de topsportschool voor het schooljaar  

2009-2010 en 2010-2011 

 

De gegevens werden ingevuld in het Topsportervolgsysteem voor Olivier en Nicola Philippaerts. 

 
  



Deel III: Werkingsverslag Topsport 

III.A.  Werkingsverslag Topsport 

 

1. Voorbereiding en deelname internationale wedstrijden, de structurele topsportwerking, de 

begeleiding en omkadering van geregistreerde elitesporters, beloftevolle jongeren en jonge 
topsporttalenten en voorprogramma’s van talentdetectie en talentontwikkeling buiten de 

topsportschool (FO 3.1) 

 

a) Strategische doelstellingen en objectieven FO 3.1 
SD 1  De VLP wil de toegankelijkheid en uitstraling van de sport verzekeren. 

OD 37  De VLP wil eind 2011 een promotiecampagne opzetten rond minimum 2 van 

haar topsporters. 
 
SD 4  De VLP wil aansturen op een topsportbeleid met een professionele omkadering. 

OD 34  De VLP gaat haar talentenplan de komende 4 jaar blijven evalueren en 

verfijnen. 
OD 35  De VLP wil eind 2010 onderzocht hebben of er mogelijkheden zijn om andere 

disciplines in het talentenplan te betrekken. 
OD 36  De VLP gaat haar topsporters gedurende de komende 4 jaar optimaal opvolgen, 

begeleiden en ondersteunen (administratief, financieel en sporttechnisch) aan de hand 
van een individuele aanpak. 
OD 40  De VLP heeft medezeggenschap bij de gesprekken tussen KBRSF en BOIC vanaf 

2009 aangezien dit een rechtstreekse impact heeft op het topsportbeleid. 

 
SD 7  De VLP wil het aanspreekpunt zijn van de overheid voor de paardensport 

 

b) Overzicht van de werking in 2010 
i. Beschrijving van de uitvoering van het integraal topsportbeleid (oa talentdetectie, 

talentontwikkeling,…). 

Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende disciplines en de elitesporters en 

beloftevolle jongeren. De elitesporters zijn de gevestigde waarden in de paardenwereld, zij die op 
internationaal vlak tot de top behoren. Elitesporter in de paardensport is heel relatief aangezien de 

verkoop, ziekte, kwetsuur van een toppaard het einde kan betekenen van de gevestigde plaats van de 

ruiter. De krans ruiters die continu op hoog niveau kan blijven presteren is heel gering. Dagelijkse 
training van jonge paarden en de zoektocht naar potentiële paarden kenmerken de beste ruiters.  

De topsportpiramide binnen de Vlaamse Liga Paardensport bestaat uit 4 lagen. Deze piramide omvat 

de topsport in de 3 Olympische disciplines, namelijk Jumping, Dressuur en Eventing. Aan de basis is er 

de talentenstimulering en de talentdetectie, daarboven bevindt zich het B-kader van het 
Talententeam, de laag daarboven bevat het A-kader en de overgang van beloftevolle jongere naar 

elite en aan de top bevinden zich de eliteruiters. De onderste 2 lagen van de topsportpiramide + het 
A-kader vormen het VLP Talentenplan. Tussen de top en het talententeam (tot 25 jaar) is er 

momenteel een leemte. Tijdens die fase van het groeiproces van een topper is hij te oud voor 
opgenomen te worden in het talententeam en nog iets te jong om onmiddellijk zonder specifieke 

begeleiding zijn carrière verder te zetten. In die periode kunnen we de ruiter steunen met 

rechtstreekse begeleiding op internationale wedstrijden van niveau en de eraan gekoppelde 
voorbereidende coaching.  Voor deze laag heeft VLP een Be Gold project ingediend maar dit zonder 

succes. VLP blijft ervan overtuigd dat dit een op te vullen leemte is om sneller tot topsportsucces te 
komen. 

 



Beloftevolle jongeren  Talentenplan 2010    

1. Inleiding 

De VLP richtte in 2006 de werkgroep talentenplan op en deze werkgroep is verantwoordelijk voor de 
goede werking van het huidige Talentenplan. Deze wordt samengesteld door de Raad van Bestuur 

VLP vzw en bevat vertegenwoordigers van de drie Olympische disciplines. 

Het Talentenplan 2010 en Talententeam 2010 werden voorgesteld op 18 januari 2010. 

 

      De piramidestructuur van het Talentenplan in 2010. 

In het expertenplatform hebben we enerzijds per discipline een groep van sporttechnici, zoals ruiters 

en trainers. Anderzijds worden deze per discipline aangevuld met de chef d’équipes en coaches van de 
scholieren, juniors, young riders en seniors. Deze groep van mensen scouten en begeleiden de 

talenten met het oog op de uitbouw van een sportieve carrière waarbij topsport de einddoelstelling is.  

Het expertenplatform kwam in 2010 een paar keer samen om in groep te fungeren als denktank rond 
het ganse VLP-Talentenplan.   

2. B-kader Talententeam 2010 

Hieronder de ruiters uit het B-kader van het Talententeam 2010. 

Familienaam Voornaam Discipline Categorie 

ADRIAENSEN GEERT EVENTING 19-25j 

BASTAENS MAGALI DRESSUUR 19-25j 

BEIRENS YANICK JUMPING 16-18j 

BRISON SAIDJA DRESSUUR 19-25j 

D HOORE BRECHT DRESSUUR 19-25j 

DE BRABANDER KARLINE JUMPING 22-25j 

DE CARTIER DE MARCHIENNE ALINE EVENTING 19-25j 

DE CARTIER DE MARCHIENNE LOUIS EVENTING 19-25j 

DE CARTIER DE MARCHIENNE MARIE EVENTING 16-18j 

DE CLEENE PIETER EVENTING 19-25j 

DE CLEENE WOUTER EVENTING 19-25j 

DE JAGER PIETER JUMPING 19-21j 

DE MUYNCK MATTHIAS JUMPING 19-21j 

DE SIMONE ROSELLA JUMPING 19-21j 

DE SOUTER YONI DRESSUUR 19-25j 

DE WIT  THOMAS JUMPING 22-25j 

DETRY GILLES JUMPING 16-18j 

GERNAY VALENTINE EVENTING 19-25j 

GEURTS JESSICA JUMPING 19-21j 

GORIS NOEMIE DRESSUUR 16-18j 



GUFFENS JANA EVENTING 19-25j 

HAELTERMAN DAMIEN JUMPING 19-21j 

HOET ANOUCK DRESSUUR 19-25j 

L HOEST GLENN JUMPING 19-21j 

MAGNUS TINE EVENTING 19-25j 

MARTENS VINCENT EVENTING 19-25j 

MERTENS HANNE JUMPING 19-21j 

MOMMEN MIEKE DRESSUUR 16-18j 

MOTMANS NICK JUMPING 22-25j 

NIJS JENS JUMPING 22-25j 

PEETERS CHARLOTTE JUMPING 16-18j 

PHILIPPAERTS NICOLA JUMPING 16-18j 

PHILIPPAERTS OLIVIER JUMPING 16-18j 

POUKENS MARJAN JUMPING 22-25j 

ROOS LAURENCE DRESSUUR 16-18j 

SENECA MELISSA JUMPING 19-21j 

SPIESSENS KEVIN JUMPING 22-25j 

VALCKX MELANIE EVENTING 19-25j 

VAN DE POEL VALERIE JUMPING 16-18j 

VAN DOOREN TIFFANY EVENTING 19-25j 

VAN MINNEBRUGGEN THOMAS JUMPING 19-21j 

VAN ROOSBROECK CATHERINE JUMPING 22-25j 

VAN VLAENDEREN LENNART JUMPING 19-21j 

VERVOORT JONAS JUMPING 16-18j 

VERWIMP JORINDE DRESSUUR 16-18j 

WAELKENS TAHNEE DRESSUUR 19-25j 

WELLENS JEF JUMPING 16-18j 

WITTEBOON TALISSA JUMPING 19-21j 

 

3. A-kader Talententeam 2010 

In 2010 zaten er 8 ruiters in het A-kader: 

Familienaam Voornaam Discipline Categorie 

APPELEN JEROEN JUMPING 19-21j 

BOSTEELS JODY JUMPING 19-21j 

DE DEKEN JULIE DRESSUUR 19-25j 

DEVOS PIETER JUMPING 22-25j 

PATTEET GUDRUN JUMPING 22-25j 

VANDENBERGHE THIBAULT DRESSUUR 19-25j 

VERLIEFDEN FANNY DRESSUUR 21-25j 

VLEMMIX JAN JUMPING 22-25j 

 

 
4. Talent van het jaar 

Op jaarlijkse basis wordt na afloop van het seizoen, een talent van het jaar aangeduid. 

Het talent van het jaar werd gekozen uit de leden van het A-kader, waarbij elke ruiter/amazone deze 

bekroning slechts eenmaal in zijn loopbaan kan ontvangen. 

Het talent van het jaar werd interdisciplinair gekozen.  De aanduiding gebeurde in de loop van de 

maand november zodat het talent van het jaar tijdens de maand december gehuldigd kon worden 
tijdens Jumping Mechelen. 



De verkiezing talent van het jaar gebeurde door: 

- Het expertenplatform (telde mee voor 50%) 

- De resultatenranking (telde mee voor 20%) 
- De Raad van Bestuur VLP en de drie VLP commissies voor de desbetreffende disciplines (telde mee 

voor 10%) 
- Het publiek door een stemming via de VLP-site (telde mee voor 10%) 

- De hippische persmensen (telde mee voor 10%) 

Dressuuramazone Julie De Deken werd het Talent van het Jaar 2010, voor jumpingruiters Jody 

Bosteels en Jeroen Appelen (ex-aequo op de 2de plaats). 

(Talent van het jaar 2009 Sarah Van Hasselt, 2007 Niels Bruynseels, 2010 Julie De deken en 2de plaatsen 2010 Jody Bosteels en 
Jeroen Appelen; Copyright: VLP) 

Julie De Deken krijgt - als Talent van het jaar 2010 - een individueel trainingspakket aangeboden ter 
waarde van 7.500 euro dat zij kan besteden aan individuele begeleiding (sporttechnisch, 

sportpsychologie, mentale begeleiding, …) met het doel de (rij)vaardigheden nog verder te 
ontwikkelen. De besteding van dit budget gebeurt in overleg met de werkgroep “Talentenplan”. 

 

5. Activiteiten 

5.1. Voorstelling Talentenplan op 18 januari 2010 
Het Talentenplan ging in 2010 zijn 4de jaargang in. Op 

18/1/10 werd het Talentenplan en Talententeam 2010 
voorgesteld in de gebouwen van KBC te Brussel. 

Daarnaast was er een panelgesprek “De Olympische 

Droom” met Ludo Philippaerts, Karin Donckers, Eddy De 
Smedt en Marc Van der Beken en werden de VLP-awards 

Sportprestatie en Sportpersoonlijkheid uitgereikt aan 
respectievelijk Bernard Fonck en Gaston Clippeleyr. 

 

Panel en A-kader (Copyright: VLP) 
5.2. Trainingen Talententeam 
Elk lid van het B-kader kreeg een individuele trainingsreeks aangeboden, het A-kader werd permanent 



begeleid door de jumping- en dressuurtrainers.  

Het Talententeam kreeg trainingen van: 

CATTEBEKE FREDERIK PHILIPPAERTS LUDO 

CAULIER VIRGINIE PROUVE BERT 

DE BONDT CARMEN ROCKX JOHAN 

DEMEERSMAN DIRK SMET WIM 

DEVROE JEROEN SMITS VICKY 

DONCKERS KARIN VAN DIJCK MARC 

HEMERYCK RIK VAN ROOSBROECK MAURICE 

HOLSTERS ARLETTE VANDELANOITTE PHILIPPE 

KUMPS JOS VANDEREYT PATRICK 

LANSINK JOS VANSPRINGEL JORIS 

LEJEUNE PHILIPPE VERLINDEN DEBBY 

MINDERHOUD HANS PETER VERMEIR WILM 

PESSOA NELSON VERWIMP WIM 

 

5.3.  Talentenstimulering 
In het kader van de talentenstimulering werden er verschillende projecten uitgewerkt. Voor dressuur 

kregen de internationale ponyruiters begeleiding van internationale trainers in aanloop naar het 

Europees Kampioenschap. Ook de eventingponyruiters werden naar hun EK opgevolgd en begeleid 
d.m.v. stages. 

Er werden stages georganiseerd voor de eventingjeugd op 7-8 mei en 21-22-23 juli.  
Per provincie en per discipline dressuur en jumping werden er provinciale rankings voor de 

leeftijdscategorieën 12-15 jaar en 16-18 jaar bijgehouden. Per provincie en discipline werden na 

afloop van het wedstrijdseizoen 2 ruiters geselecteerd. Deze 10 ruiters per discipline worden 
uitgenodigd voor een stage. De winnaars van 2009 mochten op 16 april 2010 een dagje op bezoek bij 

Ludo Philippaerts. Hij gaf les aan de jumpingruiters en de dressuurruiters kregen een training met 
Jeroen Devroe. Daarnaast kreeg iedereen een workshop “Passend Zadel” aangeboden. 

In 2010 werd deze ranking bijgehouden voor de jumping en de provinciale dressuurruiters werden 
opgevangen in het Pony- en Paardendressuurproject. Deze dressuurruiters kregen stages op 

31/7/2010 (zitoefeningen, “De juiste motivatie bepaalt de juiste prestatie”, ”Goed presteren met 

kriebels in de buik”), 14/8/2010 (stage kür) en 16/8/2010 (training van Wim Ernes, Jacques Van 
Daele, Julie De Deken, Delphine Meiresonne, Yoni De Souter en een sessie voor de ouders: “Mijn 

talentvolle sportende zoon/dochter: een oplossingsgerichte benadering”). 

5.4. Talentendag op 13 april 2010 

Op 13 april werd in Stal Hulserlo-Meerdonk de 4e Talentendag georganiseerd. 
Voor de spring- en de eventingruiters stond een parcourstraining geprogrammeerd. De topruiters en 

toptrainers waren aanwezig om de talenten te begeleiden. 
Dirk Demeersman, Jos Kumps, James Peeters, Ludo Philippaerts, Philippe Vandelanoitte en Marc Van 

Dijck gaven praktische tips tijdens de opwarming, het inspringen en het parcoursrijden. Het parcours 

werd uitgetekend door Chef d'équipe van de seniors en parcoursbouwer Lucien Somers. 
De dressuur- en de eventingruiters mochten individueel de ring in voor een training van Jan 

Bemelmans en Arlette Holsters. Osteopathie voor ruiter (Peter Van den Eynde) en paard (Hymne 
Rydant) stonden ook op het programma. 

 



      
links: Jan Bemelmans geeft tips; rechts: enkele ruiters van het Talententeam (copyright: VLP) 

5.5. Infoavonden 
Op 2 juni werd een infoavond georganiseerd over de regelgeving inzake doping, medicatie en clean 

sport. Patrick Boelens, Jef Desmedt, Jacques Van Daele en Ingmar Devos gaven elk tekst en uitleg 
over deze belangrijke items in de wedstrijdsport. 

5.6. Mediatraining 
De ruiters uit het A-kader kregen een intensieve mediatraining van 

Evert Van Wijk, die al meer dan 20 jaar mediatraining geeft en 
onder meer bij de BBC het vak leerde. De talenten werden 

meermaals voor de camera gehaald en leerden hoe zich verbaal 

en non-verbaal van hun beste kant te laten zien. 

5.7. Voorstelling Talentenplan 2011 op 6 december 2010 
In de laatste maand van 2010 werd de 5de jaargang van het Talentenplan (in 2011) voorgesteld met 

een vernieuwde formule en een aangepast A- en B-kader. 

 
5.8. Bekendmaking Talent van het Jaar 

Op 26 december werd op jumping Mechelen het Talent van het Jaar 2010 – Julie De Deken - bekend 
gemaakt. 

 

Eliteruiters  

In het topsportbeleid van VLP worden de eliteruiters begeleid en ondersteund door de sporttechnisch 

coördinator. Dit op alle mogelijke vlakken. Waar nodig wordt hulp aangeboden en oplossingen 

gezocht! In 2010 was dit niet anders! 
 

 
ii. Beschrijving van het gerealiseerde topsportprogramma, in het bijzonder van de op 

het addendum topsport weergegeven elitesporters en de beloftevolle jongeren. 

A. Jumping 

Elite 

De Wereldspelen te Kentucky (USA) die doorgingen van 25 september tot en met 10 oktober 

waren voor de eliteruiters het hoogtepunt van 2010. Het was ook de grote test voor de nieuwe 
bondscoach Philippe Guerdat. Hij slaagde met brio! In team behaalde België de bronzen plak, en 

individueel haalde Philippe Lejeune goud. Jos Lansink, Dirk Demeersman, Judy-Ann Melchior en 
Pieter Devos waren de VLP-leden van het Belgische team. Door blessure van zijn paard bij 

aankomst in de Verenigde staten moest Pieter Devos noodgedwongen van op de zijlijn meekijken 

naar de puike prestaties van zijn teamgenoten. Een schitterend gevolg van de derde plaats van 
het team is een automatische kwalificatie als team voor de Olympische Spelen van Londen in 

2012! 
 

 
 

Julie De Deken in actie (copyricht VLP) 



 
Het Belgische team na de bronzen medaille. (copyright: VLP) 
 

Voor de mooie prestaties van de Belgische jumpingploeg in Kentucky had Philippe Guerdat reeds 
een andere doelstelling behaald als nieuwe bondscoach in 2010: een promotie naar de “eerste 

klasse” van de FEI Nations Cup. Na een jaartje in de B-league zal België in 2011 terug met de 

grote jongens mogen strijden op de prestigieuze wedstrijden!  

Tabel 29. Resultaten van België in de FEI Promotional League in 2010. 

Plaats Ruiters  Liga 
Uitslag 
Team 

Lummen (BEL) Philippaerts Ludo VLP 8e 

  Devos Pieter VLP   

  Lansink Jos VLP   

  Hemeryck Rik LEWB   

Linz (AUT) Demeersman Dirk VLP 3e 

  Bruynseels Niels VLP   

  Devos Pieter VLP   

  Spits Patrick VLP   

Lissabon (POR) Philippaerts Ludo VLP 4e 

  Guéry Jérome LEWB   

  Mathy Jr Francois LEWB   

  Wathelet Grégory LEWB   

Sopot (POL) Devos Lieven VLP 5e 

  Spits Patrick VLP   

  Van Dijck Marc VLP   

  Vermeir Wilm VLP   

Istanbul (TUR) Bosteels Jody VLP 2e 

  Motmans Jan VLP   

  Motmans Nick VLP   

  Lauwers Candice LEWB   

Ypaja (FIN) Patteet Gudrun VLP 2e 

  Lejeune Philippe LEWB   

  Blaton Evelyne LEWB   

  Van Der Straeten Cindy LEWB   

Drammen (NOR) Bruynseels Niels VLP 3e 

  Gielen Kevin VLP   

  Devos Pieter VLP   

  Hemeryck Rik LEWB   



Bratislava (SVK) Philippaerts Ludo VLP 1e 

 Demeersman Dirk VLP  

 Lejeune Philippe LEWB  

 Wathelet Gregory LEWB  

Gijon (ESP) Demeersman Dirk VLP 1e 

  Melchior Judy-Ann VLP   

  Postelmans Peter VLP   

  Le Jeune Philippe LEWB   

 

Op negen van de gereden wedstrijden werd 6 maal een podiumplaats behaald. België was 
hierdoor zeker van promotie. Deze goede resultaten werden behaald met 24 verschillende ruiters. 

16 van VLP en 8 van LEWB. Dit hoge aantal is nodig door het zware internationale programma. 

Het is op dat moment een noodzaak om beroep te kunnen doen op een grotere groep ruiters 
zodat de paarden de nodige rust kunnen krijgen tussen de verschillende wedstrijden. 

 
Naast het gezamenlijke programma werkten de elitesporters een individueel programma af. Dit is 

afhankelijk van de conditie en beschikbare paarden. Jonge paarden die nog niet rijp zijn voor het 
grote werk, dienen competitie-ervaring op te doen in lagere en de voor hen voorziene reeksen. 

 

Beloftevolle jongeren 
Het EK was voor de juniors en de young riders het hoogtepunt van het jaar. Dit ging door in 

Frankrijk te Jardy van 14 tot en met 18 juli.  
Het team van juniors bestond uit 4 VLP-ers en 1 LEWB-er. Het team behaalde een mooie bronzen 

medaille en kers op de taart was de individuele gouden medaille van Olivier Philippaerts. Naast 

Olivier reden ook broer Nicola en Michael Van Den Bosch in de finale. Michael eindige op een 
finale 7de plaats en Nicola werd 14de.  Andere Belgen waren Francois Brichard (LEWB) en 

Alexander Kumps. 
Het team van Belgische young riders bestond net als de juniors uit 4 VLP-ers (Jessica Geurts,  

Glenn L’Hoest, Jody Bosteels en Rosella De Simone) en 1 LEWB-er (Julie Rosbach). Ze konden de 
goede prestaties van de juniors niet herhalen. Het team werd zevende en de beste individuele 

plaats was voor Jody Bosteels die op een 7de plaats eindigde.  

 
De Youth Olympics vonden in augustus in Singapore plaats. Daar behaalde Nicola Philippaerts 

met de “Europese ploeg” de gouden medaille. Het was een heel leerrijke ervaring voor deze 
jonge ruiter. Wel was de competitie er eentje met uitgeleende paarden en dus werd er lager 

gesprongen dan wat deze ruiters met eigen paarden gewoon zijn. 

 
B. Eventing 
 
Elite 

Ook voor de eventingruiters waren de Wereldspelen in Kentucky het hoogtepunt van 2010. Het 

team bestond uit 2 VLP-ers (Karin Donckers en Sarah Van Hasselt) en 2 LEWB-ers (Lara De 
Liedekerke en Constantin Van Rijckevorsel). Het team behaalde een zesde plaats en Karin 

eindigde in de individuele competitie op een hele mooie vierde plaats (dit met een armbreuk…). 
Sarah eindigde als 37ste. Met de zesde plaats van het team was België zeker van een ticket voor 

de Olympische Spelen in Londen 2012.  
 



 
Vreugde alom in het Belgische kamp! 

 

Beloftevolle jongeren 
Het Europees Kampioenschap voor Juniors vond plaats in het Duitse Bad Segeberg van 18 tot en 

met 22 augustus. In de Belgische ploeg zal maar 1 VLP-er en dit was Marie de Cartier De 
Marchienne. Er werden geen goede resultaten behaald. Marie werd individueel 55ste en het team 

werd 11de en voorlaatste. 

Voor de Europese titel bij de Young Riders werd er van 30 juli tot en met 1 augustus gestreden in 
Pardubice (CZE). 2 VLP-ers en 1 LEWB-er verdedigden de Belgische vlag maar net als bij de 

juniors werden er geen goede resultaten behaald.  Het team werd maar 13de en voorlaatste. 
Individueel werden beide VLP-ers (Jana Guffens en Tiffany Van Dooren) uitgesloten. 

  
C. Dressuur 

 
Elite 
Net zoals bij jumping en eventing was de belangrijkste competitie van het jaar voor dressuur de 

Wereldspelen te Kentucky. De 4 leden van het team waren allemaal VLP-ers: Jeroen Devroe, 
Stefan Van Ingelgem, Philippe Jorissen en Claudia Fassaert. Geen van de 4 kon zich kwalificeren 

voor de Grand Prix Special. Alleen de 30 beste ruiters mochten door en Jeroen werd 32ste. Stefan 

eindigde op een 37ste plaats en als je de omstandigheden kent (zijn vader is net voor de 
competitie gestorven en Stefan is 2 uur voor zijn proef in Kentucky toegekomen) is dat een 

mooie prestatie. Claudia eindigde op een 42ste plaats en Philippe op een 50ste plaats.   
 

Beloftevolle jongeren 
In Duitsland te Kronberg werd gestreden voor het EK Juniors en Young Riders van 21 tot en met 

25 juli. België vaardigde 4 juniors en 4 young riders af en het waren allen VLP-ers. Het Juniors 

team behaalde net als in 2009 een mooie 4de plaats. Julie Van Olst eindigde individueel op een 
8ste plaats in de Kür, Mieke Mommen op een 10de plaats. Ook Noémie Goris mocht de Kür mee 

rijden en eindigde daar als 12de. Eline De Coninck werd na de individuele proef 21ste. 
De Belgische Young Riders werden in team 5de (idem als 2009). Slechts 1 ruiter kon zich plaatsen 

voor de Kür en dat was Saidja Brison, ze werd uiteindelijk 13de. In de individuele proef werd 

Magali Bastaens 21ste, Brecht D’Hoore 24ste en Tahnée Waelkens 26ste.  
 

  



Beste resultaten: 

 

 Jumping 
 

Elitesporters 

Dirk Demeersman   

Datum Event Competitie Plaats 

07/04/2010 CSI4* Birmingham (GBR) 1m50 1 

22/04/2010 CSI4* Antwerpen (BEL) 1m45 1 

06/05/2010 CSI3* Lamprechtshausen (AUT) 1m45 1 

13/05/2010 CSIO3* Linz (AUT) Nations Cup 3 

22/07/2010 CSI3* Ascona (ITA) 1m50 3 

05/08/2010 CSIO3* Bratislava (SVK) Nations Cup 1 

31/08/2010 CSIO5* Gijon (ESP) Nations Cup 1 

25/09/2010 WK Kentucky (USA) Team 3 

25/11/2010 CSI5* Brussel (BEL) Grand Prix 6 

09/12/2010 CSI5*-W Geneve (SUI) 1m60 3 

Ludo Philippaerts    

Datum Event Competitie Plaats 

17/03/2010 CSI3* Arezzo (ITA) Grand Prix 2 

30/03/2010 CSI3* Arezzo (ITA) Grand Prix 1 

22/04/2010 CSI4* Antwerpen (BEL) 1m60 6 

27/05/2010 CSIO4* Lissabon (POR) Nations Cup 4 

04/06/2010 CSI3* Vimeiro (POR) 1m60 3 

08/07/2010 CSIO5* Falsterbo (SWE) Grand Prix 8 

05/08/2010 CSIO3* Bratislava (SVK) Nations Cup 1 

15/10/2010 CSI5*-W Oslo (NOR) 1m50 1 

Jos Lansink   

Datum Event Competitie Plaats 

03/02/2010 CSIO5* Abu Dhabi (UAE) Grand Prix 1 

22/04/2010 CSI4* Antwerpen (BEL) Grand Prix 5 

07/05/2010 CSI5* Valencia (ESP) Grand Prix 3 

20/05/2010 CSI5* Torino (ITA) Grand Prix 9 

01/07/2010 CSI5* Estoril (POR) Grand Prix 3 

25/09/2010 WK Kentucky (USA) Team 3 

27/10/2010 CSI5*-W Lyon (FRA) Grand Prix 7 

26/12/2010 CSI5*-W Mechelen (BEL) Grand Prix 3 

Judy-Ann Melchior   

Datum Event Competitie Plaats 

12/02/2010 CSI5*-W Vigo (ESP) World Cup 3 

04/03/2010 CSI4* Bremen (GER) 1m50 5 

12/05/2010 CSI5* Hamburg (GER) 1m60 6 

31/08/2010 CSIO5* Gijon (ESP) Nations Cup 1 

23/09/2010 Belgisch Kampioenschap Seniors 1m60 4 

25/09/2010 WK Kentucky (USA) Team 3 

17/11/2010 CSI5*-W Stuttgart (GER) 1m50 5 

02/12/2010 CSI5* Parijs (FRA) 1m50 5 



 

Niels Bruynseels   

Datum Event Competitie Plaats 

13/05/2010 CSIO3* Linz (AUT) 1m50 2 

13/05/2010 CSIO3* Linz (AUT) Nations Cup 3 

09/06/2010 CSI4* De Steeg (NED) 1m50 6 

24/06/2010 CSIO3* Drammen (NOR) Nations Cup 3 

08/09/2010 CSIO5* Calgary (CAN) 1m60 4 

23/09/2010 Belgisch Kampioenschap Seniors 1m60 1 

06/10/2010 CSI3* Birmingham (GBR) 1m60 4 

21/10/2010 CSI5*-W Helsinki (FIN) 1m50 2 

04/11/2010 CSI5*-W Verona (ITA) 1m50 8 

26/12/2010 CSI5*-W Mechelen (BEL) Grand Prix 4 

 
Beloftevolle jongeren: 

Jody Bosteels   

 

 

Datum Event Competitie Plaats 

17/03/2010 CSI3* Arezzo (ITA) 1m40 1 

29/04/2010 CSI3* Maubeuge (FRA) 1m40 4 

21/05/2010 CSI3*-W Donetsk (UKR) 1m45 1 

21/05/2010 CSI3*-W Donetsk (UKR) 1m60 4 

11/06/2010 CSIO3* Istanbul (TUR) Nations Cup 2 

24/06/2010 CSI2* Bonheiden (BEL) Grand Prix 9 

13/07/2010 EK Young Riders Jardy (FRA) Finale 7 

27/08/2010 CSI2* Donetsk (UKR) 1m45 3 

03/09/2010 CSI4* Donetsk (UKR) 1m45 2x 1ste 

15/10/2010 CSI3* Rabat (MAR) 1m45 3 

21/10/2010 CSI3* El Jadida (MAR) 1m45 5 

Pieter Devos   

Datum Event Competitie Plaats 

04/03/2010 CSI2* Neeroeteren (BEL) GP 5 

15/04/2010 CSI3* Lummen (BEL) 1m50 2 

22/04/2010 CSI4* Antwerpen (BEL) GP 7 

13/05/2010 CSIO3* Linz (AUT) Nations Cup 3 

13/05/2010 CSIO3* Linz (AUT) 1m55 2 

24/06/2010 CSIO3* Drammen (NOR) Nations Cup 3 

09/07/2010 CSI4* La Corunia (ESP) GP 2 

28/07/2010 CSI3* Beervelde (BEL) 1m60 1 

23/09/2010 WK Jonge Paarden Lanaken (BEL) Finale 7j 1 

26/12/2010 CSI5*-W Mechelen (BEL) 1m60 7 

  



Jan Motmans   

Datum Event Competitie Plaats 

08/04/2010 CSI3* Lummen (BEL) 1m40 8 

29/04/2010 CSIO4* Lummen (BEL) 1m60 5 

27/05/2010 CSI2* Neeroeteren (BEL) 1m45 7 

11/06/2010 CSIO3* Istanbul (TUR) Nations Cup 2 

24/06/2010 CSI2* Bonheiden (BEL) 1m40 9 

28/06/2010 CSI2* Welkenraedt (BEL) 1m40 8 

Gudrun Patteet   

Datum Event Competitie Plaats 

18/02/2010 CSI2* Strazeele (FRA) 1m40 1 

29/04/2010 CSIO4* Lummen (BEL) 1m35 5 

21/05/2010 CSI3* Béthune (FRA) 1m45 1 

17/06/2010 CSIO3* Ypaja (FIN) 1m50 2 

17/06/2010 CSIO3* Ypaja (FIN) 1m50 4 

20/08/2010 CSI3* Royan (FRA) 1m60 4 

04/11/2010 CSI4* München (GER) 1m50 10 

17/11/2010 CSI5*-W Stuttgart (GER) 1m45 3 

02/12/2010 CSI2* Parijs (FRA) Grand Prix 3 

26/12/2010 CSI5*-W Mechelen (BEL) 1m45 4 

Jan Vlemmix   

Datum Event Competitie Plaats 

8/04/2010 CSI3* Lummen (BEL) 1m40 3 

15/04/2010 CSI3* Lummen (BEL) 1m40 7 

27/05/2010 CSI2* Neeroeteren (BEL) 1m40 13 

2/12/2010 CSI2* Neeroeteren (BEL) 1m30 3 

 
Geïdentificeerde topsporttalenten 

Olivier Philippaerts   

Datum Event Competitie Plaats 

17/03/2010 CSI3* Arezzo (ITA) 1m40 5 

23/03/2010 CSI3* Arezzo (ITA) 1m40 1 

23/03/2010 CSI3* Arezzo (ITA) 1m45 5 

05/04/2010 CSI3* Arezzo (ITA) 1m45 1 

22/04/2010 CSI4* Antwerpen (BEL) 1m45 3 

29/04/2010 CSIO4* Lummen (BEL) 1m50 4 

28/05/2010 CSIOJ Reims (FRA) Nations Cup 1 

18/07/2010 EK Juniors Jardy (FRA) Finale 1 

15/07/2010 EK Juniors Jardy (FRA) Finale teams 3 

16/09/2010 CSI2* Neeroeteren (BEL) 1m45 2 

21/10/2010 CSI5*-W Helsinki (FIN) 1m50 5 

18/11/2010 CSI4* Maastricht (NED) 1m50 6 

 

  



 

Nicola Philippaerts   

Datum Event Competitie Plaats 

17/03/2010 CSI3* Arezzo (ITA) 1m40 1 

23/03/2010 CSI3* Arezzo (ITA) 1m45 2 

05/04/2010 CSI3* Arezzo (ITA) 1m40 1 

29/04/2010 CSIO4* Lummen (BEL) 1m45 1 

28/05/2010 CSIOJ Reims (FRA) Nations Cup 1 

15/07/2010 EK Juniors Jardy (FRA) Finale teams 3 

20/08/2010 Youth Olympic Games Singapore Team Europe 1 

24/09/2010 CSI2* Moorsele (BEL) 1m45 8 

21/10/2010 CSI5*-W Helsinki (FIN) 1m50 1 

25/11/2010 CSI2* Brussel (BEL) 1m45 1 

 

Eventing 

Elitesporter 

Karin Donckers    

Datum Event Competitie Plaats 

24/02/2010 Vale Sabroso (POR) CIC2* 1 

10/03/2010 Barroca d’Alva (POR) CIC3* 4 

08/04/2010 Compiègne (FRA) CCI2* 3 

15/04/2010 Vairano (ITA) CIC3* 4 

23/05/2010 BK Seniors Tongeren Indiv. 1 

24/06/2010 Vejer de la Frontera (ESP) CCI3* 1,4 en 5 

18/08/2010 Le Pin (FRA) CIC3* 2 

25/09/2010 WK Kentucky (USA) Indiv. 4 

04/11/2010 Pau (FRA) CCI4* 3 

Joris Van Springel   

Datum Event Competitie Plaats 

24/02/2010 Vale Sabroso (POR) CIC2* 3 

10/03/2010 Barroca d’Alva (POR) CIC3* 2 

15/04/0210 Vairano (ITA) CIC3* 8 

15/04/2010 Vairano (ITA) CCI3* 6 

03/06/2010 Bramham (GBR) CCI3* 6 

25/06/2010 Arville (BEL) CIC2* 2 

 
Beloftevolle jongeren: 

Sarah Van Hasselt   

Datum Event Competitie Plaats 

15/04/2010 Vairano (ITA) CIC3* 18 

26/05/2010 Dijon (FRA) CCI1* 3 

26/05/2010 Dijon (FRA) CIC3* 13 

17/06/2010 Luhmühlen (GER) CIC3* 17 

09/09/2010 Waregem (BEL) CCI2* 10 

25/09/2010 WK Kentucky (USA) Indiv. 37 



Valentine Gernay    

Datum Event Competitie Plaats 

25/06/2010 Arville (BEL) CCI1* 16 

 

Lisa Sabbe    

Datum Event Competitie Plaats 

01/04/2010 Burnham Market (GBR) CIC2* 17 

23/05/2010 BK Seniors Tongeren Indiv. 3 

25/06/2010 Arville (BEL) CIC2* 29 

18/08/2010 Le Pin (FRA) CIC3*-W 33 

02/09/2010 Breda (NED) CIC3* 32 

 
Dressuur 

Elitesporter 

Jeroen Devroe    

Datum Event Competitie Plaats 

21/01/2010 CDI-W Amsterdam (NED) GP 8 

18/02/2010 CDI-W Neumünster (GER) GP Kür 8 

25/03/2010 CDI-W Finale ’s-Hertogenbosch (NED) GP Kür 9 

28/04/2010 CDIO3* Saumur (FRA) GP + Kür 2 

10/06/2010 CDI5* Cannes (FRA) GP 4 

18/07/2010 CDIO5* Aachen (GER) GP Kür 9 

22/08/2010 BK Seniors Meerdonk GP Kür 1 

28/10/2010 CDI-W Lyon (FRA) GP 7 

27/12/2010 CDI-W Mechelen (BEL) GP 4 

 

Stefan Van Ingelgem   

Datum Event Competitie Plaats 

21/04/2010 CDI3* Hagen (GER) GP 9 

15/05/2010 CDI5* München (GER) GP Special 9 

12/06/2010 CDI5* Cannes (FRA) GP Kür 2 

29/10/2010 CDI-W Lyon (FRA) GP Kür 9 

27/12/2010 CDI-W Mechelen (BEL) GP 6 

 
Beloftevolle jongeren: 

Julie De Deken   

Datum Event Competitie Plaats 

13/05/2010 CDI3* München (GER) Inter I 6 

16/06/2010 CDI3* Rotterdam (NED) Kür Inter I 3 

13/07/2010 CDIO5* Aachen (GER) GP U25 1 

21/10/2010 CDI3* Odense (ITA) GP 4 

26/12/2010 CDI3* Mechelen (BEL) Kür Inter I 2 

    

  



Mieke Mommen   

Datum Event Competitie Plaats 

7/01/2010 CDIJ Zwolle (NED) Kür 2 

1/04/2010 CDIJ Stadl Paura (AUT) Kür 1 

28/04/2010 CDIJ Saumur (FRA) Par Equipe 1 

22/05/2010 CDIJ Moorsele (BEL) Kür 1 

20/07/2010 EK Juniors Kronberg (GER) Indiv. 9 

22/08/2010 BK Juniors Meerdonk Kür 1 

 

Brecht D’Hoore   

Datum Event Competitie Plaats 

07/01/2010 CDIY Zwolle (NED) Kür 4 

02/04/2010 CDIY Addington (GBR) Kür 1 

28/04/2010 CDIY Saumur (FRA) Kür 7 

22/05/2010 CDIY Moorsele (BEL) Indiv. 5 

20/07/2010 EK YR Kronberg (GER) Indiv. 24 

22/08/2010 BK YR Meerdonk Kür 1 

    

 

iii. Opsomming en omschrijving van de gemaakte kosten  
Subsidiebepaling Topsport: 

 Deelname internationale wedstrijden: 
  Jumping: 

 Dirk Demeersman, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 18.000€ 

     5.637,5€ aan inschrijvingen 
     4.153,38€ aan verblijf 

     8.209,12€ aan transport 

 Ludo Philippaerts, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 24.000€ 

     13.135,21€ aan inschrijvingen 
     10.864,79€ aan transport 

 Jos Lansink, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 24.000€ 

     13.660,5€ aan inschrijvingen 
548,1€ aan verblijf  

9.791,4€ aan transport 

 Judy-Ann Melchior, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 18.000€ 

  18.000€ aan inschrijvingen 
   

 Niels Bruynseels, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 18.000€ 

  18.000€ aan inschrijvingen 
 Jody Bosteels, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 4.000€ 

  4.000€ aan inschrijvingen 

 Pieter Devos, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 8.149€ 

  8.149€ aan inschrijvingen 
 Jan Motmans, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 4.000€ 

  4.000€ aan inschrijvingen 

 Gudrun Patteet, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 4.000€ 

  3.769,7€ aan inschrijvingen 

  230,3€ aan vervoer 
 Jan Vlemmix, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 4.000€ 

  4.000€ aan inschrijvingen 

  
 

 



Eventing: 

 Karin Donckers, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 24.000€ 

    10.277,99€ aan inschrijvingen 

    9.284,89€ aan verplaatsingen wedstrijden 
    990,75€ aan verblijf wedstrijden 

3.446,37€ aan kosten vrachtwagen 
 Joris Van Springel, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 18.000€ 

    5.290,48€ aan inschrijvingen 

    6.216,02€ aan vervoer 

    1.145€ aan verblijf 
    5.348,5€ aan dierenarts 

 Sarah Van Hasselt, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 6.500€ 

  4043,84€ aan inschrijvingen 
  2.456,16€ aan transport 

 Valentine Gernay, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 2.351€ 

  1.257,74€ voor inschrijvingen 
  1.093,39€ voor dierenarts 

 Lisa Sabbe, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 4.000€ 

  1.577,26€ voor inschrijvingen 

  2.422,74€ voor vervoer 
 

 Dressuur: 
 Jeroen Devroe, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 18.000€ 

    4.788,39€ aan transport 

    8.305,43€ aan inschrijvingen 

    4.906,18€ aan verblijf 
 Stefan Van Ingelgem, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 

18.000€ 

  850€ aan inschrijvingen 
  4.813€ aan dierenarts 

  12.337€ aan coaching  
 Mieke Mommen, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 4.000€ 

  2.152,56€ aan inschrijvingen 

  1.665,51€ aan transport 

181,99€ aan coaching 
 

 Brecht D’Hoore, reis- en verblijfskosten en inschrijvingen 4.000€ 

  2.173,26€ aan inschrijvingen 
  1.826,74€ aan transport 

 

Subsidies specifieke voorbereiding 2010 
 Karin Donckers, 20.000€ 

     16.017,58€ aan dierenartskosten 

4.356€ aan stalling 
 Jeroen Devroe, 10.000€ 

     7.679,3€ aan dierenartskosten 

     1.715,7€ aan hoefsmid 
     605€ aan training 

Organisatie WK, EK en wereldbekerwedstrijden 

 WK Young Horses Lanaken, 30.000€ 

     24.000€ aan sport computer graphics (uitslagen ed) 
     6.000€ aan huur extra stallen 

 WB Jumping Mechelen, 7.500€ 

     7.500€ aan aanleg piste 
 WB Dressuur Mechelen, 7.500€ 

    7.500€ aan huur technologisch materiaal 

 



c) Behaalde resultaten en effectmeting in functie van de gestelde objectieven 
c)1. Ruiters (per ruiter de vooropgestelde doelstellingen die behaald werden in 2010) 

Dirk Demeersman: 
- Behaalde een bronzen medaille met het Belgische team op het WK 

Ludo Philippaerts: 
- Werd niet geselecteerd voor het WK 

Jos Lansink : 
- Behaalde een bronzen medaille met het Belgische team op het WK  

Judy-Ann Melchior: 
- Behaalde een bronzen medaille met het Belgische team op het WK 

Niels Bruynseels: 
- Werd niet geselecteerd voor het WK 

Jody Bosteels: 
- Finaal zevende plaats op het EK Young Riders  

Pieter Devos: 
- Behaalde 2x een derde plaats met het Belgisch team op Nations Cup wedstrijden 

Jan Motmans: 
- Maakte deel uit van de ploeg op een Nations Cup wedstrijd 

Gudrun Patteet: 
- Hoogste plaats op de wereldranking was een 268ste plaats 

Jan Vlemmix: 
- Werd niet geselecteerd voor een Nations Cup wedstrijd 

Olivier Philippaerts: 
- Behaalde goud op het EK Juniors + brons met het team 

Nicola Philippaerts: 
- Behaalde een 14de plaats op het EK Juniors + brons met het team 
Karin Donckers: 

- Werd vierde op het WK 
Joris Van Springel: 

- Werd niet geselecteerd voor het WK 

Sarah Van Hasselt: 
- Nam deel aan het WK 

Valentine Gernay: 
- Behaalde geen top 25 plaats op een CIC***-CCI*** 

Lisa Sabbe: 
- Ze werd 32ste op een CIC*** 

Jeroen Devroe: 
- Behaalde de finale van het WK niet 

Stefan Van Ingelgem: 
- Behaalde de finale van het WK niet 

Julie De Deken: 
- Behaalde een vierde plaats op een GP CDI*** 

Mommen Mieke: 
- Ze behaalde een negende plaats in de individuele proef op het EK Juniors 
 

c)2. SD en OD 
In 2010 werden de topsporters met al hun mogelijke problemen geholpen door de 

topsportcoördinator van VLP. Er werd zo snel mogelijk te werk gegaan om er voor te 

zorgen dat de topsporters alleen maar met hun sport bezig moesten zijn. Dit bij 
verschillende items waarmee de topsporter te maken krijgt tijdens het uitoefenen van de 

sport zoals bvb het inschrijven, transport, training, … 
Het medezeggenschap bij de gesprekken tussen KBRSF en BOIC in 2010 werd beter 

bereikt dan in 2009. VLP wordt bij meer betrokken en dus is het in de goede richting aan 

het evolueren. 
 

 



d) Evaluatie van de resultaten op basis van de effectmeting 
d)1. Ruiters 

2010 was een geslaagd jaar voor de paardensport. De resultaten van de jongeren tijdens 
de EK’s en van de eliteruiters in Kentucky hebben daar natuurlijk alles mee te maken. 

Individueel behaalde niet iedereen zijn doelen maar grotendeels behaalden alle ruiters 
mooie resultaten die laten blijken dat er nog steeds evolutie is en dus nog ruimte voor 

verbetering. De selectie van de ploegen in jumping en eventing voor de Olympische 

Spelen was natuurlijk de kers op de taart. Extra aan de resultaten tijdens het WK voor 
jumping is er de promotie naar de Super Ligue.  

Het zwakkere broertje blijft de dressuur al kunnen we daar ook niet ontkennen dat er een 
evolutie is. De groep ruiters die aan de deur van het grote werk komt kloppen groeit. 

d)2. SD en OD 

De VLP heeft in 2010 haar doelstelling bereikt wat betreft het  optimaal opvolgen, 
begeleiden en ondersteunen (administratief, financieel en sporttechnisch) van haar 

topsporters betreft aan de hand van een individuele aanpak.  
De doelstelling van het medezeggenschap bij gesprekken tussen KBRSF en BOIC werd 

grotendeels behaald. 
 

e) Desgevallend bijsturing van het beleidsplan 2009-2012 
Niet van toepassing. 
 

 
2. Topsportscholen (FO 3.2) 

Niet van toepassing voor VLP 

 
3. Organisatie van internationale competities in Vlaanderen (FO 3.3) 

a) Strategische doelstelling (en) en objectieven FO 3.3 
SD 4  De VLP wil aansturen op een topsportbeleid met een professionele omkadering. 

 

b) Overzicht van organisaties in 2010 
b.1. Wereldkampioenschap Jonge Paarden Jumping te Lanaken van 23-26 september 
b.3. Wereldbeker Dressuur te Mechelen van 26-30 december 

b.4. Wereldbeker Jumping te Mechelen van 26-30 december 

c) Behaalde resultaten en effectmeting in functie van de gestelde objectieven 
Bovenstaande initiatieven hadden een immens succes en werden prima georganiseerd. 

Zowel onze topruiters als andere ruiters hebben er een puike prestatie neergezet. 
Daarnaast was een veel publiek aanwezig. 

De organisatie van deze grote paardensportevenementen in Vlaanderen is van groot 
belang voor het aankomend talent. Op deze manier kunnen ze zich meten met de top.  

d) Evaluatie van de resultaten op basis van de effectmeting 
De internationale paardenmanifestaties zijn één van de uithangborden van de 
wedstrijdsport in Vlaanderen en zijn een meerwaarde voor het topsportbeleid. Een 

ondersteuning van deze manifestaties garandeert een topaffiche hetgeen Vlaanderen een 
internationale uitstraling geeft. 

e) Desgevallend bijsturing van het beleidsplan 2009-2012 
Niet van toepassing. 
 

4. Voorbereiding en/of deelname van geselecteerde topsporters aan Olympische Spelen, 
Paralympische Spelen, EYOD en Wereldspelen (FO 3.4) 

a) Strategische doelstellingen en objectieven FO 3.4 
SD 4  De VLP wil aansturen op een topsportbeleid met een professionele omkadering. 

OD 36  De VLP gaat haar topsporters gedurende de komende 4 jaar optimaal opvolgen, 

begeleiden en ondersteunen (administratief, financieel en sporttechnisch) aan de hand 

van een individuele aanpak. 

 



b) Overzicht van de werking in 2010 
Opsomming en omschrijving van de gemaakte kosten  Is opgenomen onder punt 1. 

Voorbereiding en deelname internationale wedstrijden. 

  



Deel IV: Beleidsindicatoren Topsport 2010 

Deze gegevens werden ingevuld in het Topsportervolgsysteem!  
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