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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 
Uit onderstaan de operationele doelstellingen blijkt dat VLP de afgelopen 4 jaar hard gewerkt heeft om 

de toegankelijkheid en de uitstraling van de sport te verzekeren. 

 
B. Evaluatie 

Uit de resultaten van onderstaande operationele doelstellingen blijkt dat deze strategische doelstelling 
werd behaald. 

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

december 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
VLP heeft de afgelopen jaren haar clubs gestimuleerd om instapwedstrijden te organiseren voor 

verschillende disciplines. Dit heeft in de afgelopen jaren een enorme groei gekend. VLP kan 

momenteel nagaan welke clubs clubwedstrijden organiseert, maar het aantal wedstrijden per 
jaar kunnen we niet meten. In 2012 ging het om 109 clubs die clubwedstrijden aanboden in 

verschillende disciplines. VLP kan ook zien in welke disciplines deze clubs wedstrijden 
organiseert. Echter hebben we geen zicht op hoeveel clubwedstrijden een club per jaar 

organiseert. Dit hebben we niet geïnventariseerd. 

Daar er voor aanvang van de beleidsperiode 2009-2012 geen initiatiewedstrijden waren op 
clubniveau, kunnen we zeggen dat deze doelstelling bereikt werd. 

 
b. Evaluatie 

Daar er voor aanvang van het de beleidsperiode 2009-2012 geen initiatiewedstrijden waren op 
clubniveau, kunnen we zeggen dat deze doelstelling bereikt werd. 

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

provinciale wedstrijden. 

a. Resultaten effectmeting 
Voor dressuur is er een VLP-dressuurreglement dat geldig is voor de dressuurwerking van de 

provinciales. Sommige provinciales hebben hieronder nog een afzonderlijk reglement met oa. de 

vermelding van hun kampioenschappen en bekers. 
Voor jumping wordt het nationaal jumpingreglement gevolgd. Elke provinciale kan hieronder 

een eigen reglement maken. 
Er zijn bijeenkomsten geweest met de provinciale groeperingen om de reglementen te 

bespreken en eventuele verschillen op elkaar af te stemmen. 

 
b. Evaluatie 

De provinciale werkingen passen grotendeels hetzelfde reglement toe. Aangezien er soms heel 
kleine verschillen zijn, kunnen we niet zeggen dat dit voor 100% hetzelfde reglement is. 
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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 2012: 

 
Artikels website 

Dressuur 11 

Jumping 5 
 
Hierin werden artikels opgenomen over het interprovinciaal kampioenschap dressuur en 

jumping, het ponydressuur en paardendressuurproject, de Cavalor Cup jumping en dressuur. 
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 2012. 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 
Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 

“beschermde” seizoen. 
 

b. Evaluatie 
Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

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

a. Resultaten effectmeting 
De afgelopen 4 jaar werden verschillende samenwerkingsverbanden tussen VLP en LRV 

opgestart. Dit zowel in competitieve als recreatieve domeinen. 

 
Over de gehele beleidsperiode 2009-2012 vonden in het competitieve domein volgende 

samenwerkingen plaats: 
 Samenwerking eventingwedstrijden: Deze samenwerking houdt in dat ruiters van 

VLP kunnen starten op wedstrijden van LRV en omgekeerd. Zowel in organisatie, 

inschrijvingen, verwerking van resultaten, financiële regelingen… verlopen in onderling 

overleg en met onderlinge medewerking. Momenteel verloopt deze samenwerking zeer 
goed en deze zal ook in de toekomst verder gezet worden. 

 
 Jeugdcup: Deze samenwerking werd in het leven geroepen om de schoolgaande jeugd 

een betere opleiding te kunnen garanderen en om de wedstrijdsport te promoten. 

Zowel ruiters van VLP als van LRV kunnen hieraan deelnemen. De juryleden worden 
aangesteld door beide organisaties en ook nieuwe ideeën worden in onderling overleg 

behandeld. De jeugdcup zal ook de komende beleidsperiode in samenwerking met de 

LRV worden verder gezet. 
 

Over de gehele beleidsperiode 2009-2012 vonden in het recreatieve domein volgende 
samenwerkingen plaats: 
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 VTS-denkcel: VLP en LRV hebben de handen in elkaar geslagen om kaderopleidingen 

zoveel mogelijk te promoten. We willen dat het paardensportlandschap alsmaar meer 

gediplomeerde lesgevers kent. Beide sportfederaties nemen de toelatingsproeven 
(rijvaardigheidsproeven) voor hun rekening. Er is een samenwerking met de VTS wat 

betreft theoretische en didactische modules van de kaderopleiding. Deze samenwerking 
verloopt zeer vlot. Door aanwezigheid van beide federaties in de denkcel paardrijden 

(VTS-Bloso) wordt het werkveld goed opgevolgd en zijn de kaderopleidingen 

uitgegroeid tot bekende en aantrekkelijke opleidingen voor iedereen die in de 
paardensport als lesgever aan de slag wil. 

 
 VHS (brevettenwerking): De ruiterbrevetten hebben reeds een hele geschiedenis 

achter de rug. Zij werden voor het eerst uitgereikt in de jaren ’70. Toch zou het tot 

1994 duren tot dezelfde norm ingevoerd werd voor beide paardensportfederaties. Met 
de oprichting van de Vlaamse Hippische Sportbond (VHS) werden de vereisten waaraan 

op de respectievelijke niveaus moet worden voldaan, vastgelegd in eindtermen die 

beoordeeld worden door examinatoren van de VHS. Zowel VLP als LRV werken van toen 
af samen om de brevettenwerking te blijven uitbouwen. 

Er werden alsmaar meer stappen genomen om deze samenwerking te optimaliseren. Zo 
werden samen juryleden bepaald, werden eindtermen en richtlijnen bijgestuurd indien 

nodig, werden richtlijnenbundels opgesteld…  

De laatste recente samenwerking is ongetwijfeld de brevettenfilm die in 2013 
gelanceerd wordt. Beide federaties vonden het noodzakelijk om visueel te kunnen 

weergeven wat de eindtermen van zowel het A- als B-brevet inhouden. Hiervoor 
sloegen we de handen in elkaar om een film te maken met praktijkvoorbeelden. 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de film en zal ze gelanceerd worden voor 
de zomer 2013.  

 

b. Evaluatie 
Deze doelstelling is moeilijk te meten aangezien VLP in het verleden reeds samenwerkingen had 

met de LRV op bovenstaande gebieden. De bestaande samenwerkingen zijn bestendigd of zelf 
verder uitgebouwd. Door de samenwerkingen zijn er grote sprongen voorwaarts gemaakt. 

Zowel in het competitieve als het recreatieve domein verlopen de samenwerkingen zeer goed. 

Er zijn nog samenwerkingen in het vooruitzicht en we laten geen kansen liggen indien zich een 
opportuniteit voordoet. We denken hierbij aan een gemeenschappelijk gebruik van de 

brevetten-databank van VLP. Dit zou voor beide federaties een enorme stap voorwaarts zijn. 
Hierover lopen momenteel onderhandelingen met LRV. We zijn ervan overtuigd dat VLP 

voldoende acties heeft ondernomen om de paardensport en beide federaties nauwer samen te 
brengen. We beschouwen deze doelstelling dan ook als geslaagd. 

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

verenigingsleven. 

A. Resultaten effectmeting 

De VLP heeft verschillende initiatieven uitgewerkt om de niet-georganiseerde sportbeoefenaar te 
integreren in het georganiseerde verenigingsleven. Zie o.a. de operationele doelstellingen 27 en 44 en 

er werden ook instapdrempels verlaagd om bijvoorbeeld deel te nemen aan bepaalde wedstrijden. 
 

B. Evaluatie 
De operationele doelstellingen 27 en 44 werden bereikt en ook de strategische doelstelling werd 

ingevuld. 
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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 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 

“beschermde” seizoen. 

 
b. Evaluatie 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

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

a. Resultaten effectmeting 

De afgelopen 4 jaar werden verschillende samenwerkingsverbanden tussen VLP en LRV 
opgestart. Dit zowel in competitieve als recreatieve domeinen. 

 

Over de gehele beleidsperiode 2009-2012 vonden in het competitieve domein volgende 
samenwerkingen plaats: 

 Samenwerking eventingwedstrijden: Deze samenwerking houdt in dat ruiters van 

VLP kunnen starten op wedstrijden van LRV en omgekeerd. Zowel in organisatie, 
inschrijvingen, verwerking van resultaten, financiële regelingen… verlopen in onderling 

overleg en met onderlinge medewerking. Momenteel verloopt deze samenwerking zeer 
goed en deze zal ook in de toekomst verder gezet worden. 

 

 Jeugdcup: Deze samenwerking werd in het leven geroepen om je schoolgaande jeugd 

een betere opleiding te kunnen garanderen en om de wedstrijdsport te promoten. 
Zowel ruiters van VLP als van LRV kunnen hieraan deelnemen. De juryleden worden 

aangesteld door beide organisaties en ook nieuwe ideeën worden in onderling overleg 
behandeld. De jeugdcup zal ook de komende beleidsperiode in samenwerking met de 

LRV worden verder gezet. 

 
Over de gehele beleidsperiode 2009-2012 vonden in het recreatieve domein volgende 

samenwerkingen plaats: 
 VTS-denkcel: VLP en LRV hebben de handen in elkaar geslagen om kaderopleidingen 

zoveel mogelijk te promoten. We willen dat het paardensportlandschap alsmaar meer 

gediplomeerde lesgevers kent. Beide sportfederaties nemen de toelatingsproeven 
(rijvaardigheidsproeven) voor hun rekening. Er is een samenwerking met de VTS wat 

betreft theoretische en didactische modules van de kaderopleiding. Deze samenwerking 

verloopt zeer vlot. Door aanwezigheid van beide federaties in de denkcel paardrijden 
(VTS-Bloso) wordt het werkveld goed opgevolgd en zijn de kaderopleidingen 

uitgegroeid tot bekende en aantrekkelijke opleidingen voor iedereen die in de 
paardensport als lesgever aan de slag wil. 

 

 VHS (brevettenwerking): De ruiterbrevetten hebben reeds een hele geschiedenis 

achter de rug. Zij werden voor het eerst uitgereikt in de jaren ’70. Toch zou het tot 
1994 duren tot dezelfde norm ingevoerd werd voor beide paardensportfederaties. Met 

de oprichting van de Vlaamse Hippische Sportbond (VHS) werden de vereisten waaraan 
op de respectievelijke niveaus moet worden voldaan, vastgelegd in eindtermen die 

beoordeeld worden door examinatoren van de VHS. Zowel VLP als LRV werken van toen 
af samen om de brevettenwerking te blijven uitbouwen. 

Er werden alsmaar meer stappen genomen om deze samenwerking te optimaliseren. Zo 

werden samen juryleden bepaald, werden eindtermen en richtlijnen bijgestuurd indien 
nodig, werden richtlijnenbundels opgesteld…  

De laatste recente samenwerking is ongetwijfeld de brevettenfilm die in 2013 
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gelanceerd wordt. Beide federaties vonden het noodzakelijk om visueel te kunnen 

weergeven wat de eindtermen van zowel het A- als B-brevet inhouden. Hiervoor 
sloegen we de handen in elkaar om een film te maken met praktijkvoorbeelden. 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de film en zal ze gelanceerd worden voor 
de zomer 2013.  

 

b. Evaluatie 
Deze doelstelling is moeilijk te meten aangezien VLP in het verleden reeds samenwerkingen had 

met de LRV op bovenstaande gebieden. De bestaande samenwerkingen zijn bestendigd of zelf 
verder uitgebouwd. Door de samenwerkingen zijn er grote sprongen voorwaarts gemaakt. 

Zowel in het competitieve als het recreatieve domein verlopen de samenwerkingen zeer goed. 
Er zijn nog samenwerkingen in het vooruitzicht en we laten geen kansen liggen indien zich een 

opportuniteit voordoet. We denken hierbij aan een gemeenschappelijk gebruik van de 

brevetten-databank van VLP. Dit zou voor beide federaties een enorme stap voorwaarts zijn. 
Hierover lopen momenteel onderhandelingen met LRV. We zijn ervan overtuigd dat VLP 

voldoende acties heeft ondernomen om de paardensport en beide federaties nauwer samen te 
brengen. We beschouwen deze doelstelling dan ook als geslaagd. 

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

stimuleren. 

A. Resultaten effectmeting 
De VLP heeft over alle disciplines een aantrekkelijk wedstrijdaanbod voorzien en de instapdrempel was 

laag of werd verlaagd. 

 
B. Evaluatie 

Uit de operationele doelstellingen 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27 en 39 kan besloten worden dat de 
strategische doelstelling werd bereikt. De instap naar de competitie werd gestimuleerd door 

verschillende initiatieven. 

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

de 4 grootste disciplines doen stijgen. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2012 werden de doelgroepen van de disciplines jumping, dressuur, eventing en mennen 

bevraagd over verschillende onderwerpen zoals piste, parking, medewerkers, jurytoren, 
toegang, catering,… Hieronder een overzicht van de tevredenheid in de disciplines jumping, 

dressuur en eventing. Voor mennen konden deze gegevens niet omgezet worden in 
percentages. 

Tevredenheid jumping volgens deze doelgroepen (ZG= Zeer Goed, G= Goed, M= Matig, TV= Te Verbeteren) 

 
2010 2011 2012 

Doelgroepen ZG G TV ZG G M TV ZG G M TV 

Secretariaat 80% 19% 1% 90% 8% 0% 2% 84% 8% 1% 7% 

Juryvz 66% 25% 9% 96% 4% 0% 0% 76% 19% 1% 4% 

Parcoursbouwer 87% 9% 4% 84% 11% 1% 4% 72% 10% 14% 4% 

Ruiters 14% 63% 23% 32% 66% 1% 2% 17% 71% 11% 1% 

Gemiddelde 62% 29% 9% 75% 22% 0% 2% 62% 27% 7% 4% 

 

Tevredenheid dressuur volgens deze doelgroepen (ZG= Zeer Goed, G= Goed, M= Matig, TV= Te Verbeteren) 
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2010 2011 2012 

Doelgroepen ZG G M TV ZG G M TV ZG G M TV 

Secretariaat 69% 27% 3% 1% 51% 47% 2% 1% 68% 30% 1% 1% 

Juryvz 58% 38% 3% 1% 68% 29% 3% 1% 57% 37% 4% 2% 

Steward 68% 31% 1% 0% 73% 28% 1% 1% 57% 41% 2% 0% 

Ruiters 55% 34% 7% 4% 60% 32% 6% 2% 58% 35% 4% 3% 

Gemiddelde 63% 33% 4% 2% 63% 34% 3% 1% 60% 36% 3% 2% 

 

Tevredenheid eventing volgens deze doelgroepen (HT= Heel tevreden, T= Tevreden, M= Matig, TV= Te Verbeteren) 

 
2010 2011 2012 

Doelgroepen HT T M TV HT T M TV HT T M TV 

Secretariaat 40% 57% 3% 0% 56% 42% 1% 1% 38% 58% 2% 2% 

Vz jury 35% 58% 7% 0% 36% 59% 5% 0% 42% 54% 2% 2% 

TD 39% 58% 3% 0% 31% 62% 7% 0% 40% 49% 10% 1% 

Ruiters 43% 48% 7% 3% 46% 43% 8% 2% 58% 30% 11% 1% 

Gemiddelde 39% 55% 5% 1% 42% 52% 5% 1% 45% 48% 6% 2% 

 
 

b. Evaluatie 
De vergelijking van de tevredenheidsindicatoren van 2011 en 2012 toont dat voor de discipline 

jumping het aandeel “zeer goed” gedaald is, maar in 2012 was de groep “goed” wel gestegen. 

Voor dressuur is er een lichte daling van 63% naar 60% bij de bevinding “zeer goed”. Maar de 2 
categorieën “zeer goed” en “goed” zijn samen 96%! Dit kan deels te wijten zijn aan het feit dat 

een nieuwe poule secretariaatsmedewerkers werd samengesteld. Mensen dienen ervaring op te 
doen. Dit blijft een aandachtspunt voor de VLP. 

Voor eventing is de tevredenheid bij het invullen van “heel tevreden” in 2012 gestegen t.o.v. 
2011. En als we de groep “tevreden” hieraan toevoegen dan komen we op 93%. 

We kunnen bijgevolg concluderen dat we niet hebben kunnen aantonen dat we voor de 4 

disciplines een stijging hadden voor de tevredenheid, maar dat er wel een algemene goede 
tevredenheid is voor jumping, dressuur en eventing. 

 

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

de kleinere disciplines in kaart brengen. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2012 werden de doelgroepen van de disciplines reining en endurance structureel bevraagd 
over verschillende onderwerpen zoals piste, parking, medewerkers, jury, toegang, catering,… 

Hieronder een overzicht van de tevredenheid in de disciplines reining en endurance. Voor 

horseball, voltige en para-equestrian konden deze gegevens niet omgezet worden in 
percentages. Deze wedstrijden werden wel geëvalueerd op de commissievergaderingen. 
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Tevredenheid reining volgens deze doelgroepen 

 
2012 

Doelgroepen Heel tevreden Tevreden Matig Kan beter 

Secretariaat 87% 13% 0% 0% 

Vz jury 48% 48% 4% 0% 

Steward 67% 33% 0% 0% 

Ruiters 34% 52% 7% 7% 

Gemiddelde 59,00% 36,50% 2,75% 1,75% 

 
Tevredenheid endurance volgens deze doelgroepen 

 
2012 

Doelgroepen Heel tevreden Tevreden Matig Kan beter 

Vz jury 20% 80% 0% 0% 

Gemiddelde 20% 80% 0% 0% 

 

b. Evaluatie 

Voor reining is er een tevredenheid van 95,5% voor “tevreden” t.e.m. “heel tevreden”. 
In de discipline endurance is er zelfs een tevredenheid van 100% voor “tevreden” tot “heel 

tevreden! 
De tevredenheid van alle disciplines werd opgevolgd, maar voor enkele disciplines konden deze 

niet omgezet worden in percentages. 

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

december 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

VLP heeft de afgelopen jaren haar clubs gestimuleerd om instapwedstrijden te organiseren voor 

verschillende disciplines. Dit heeft in de afgelopen jaren een enorme groei gekend. VLP kan 
momenteel nagaan welke clubs clubwedstrijden organiseert, maar het aantal wedstrijden per 

jaar kunnen we niet meten. In 2012 ging het om 109 clubs die clubwedstrijden aanboden in 
verschillende disciplines. VLP kan ook zien in welke disciplines deze clubs wedstrijden 

organiseert. Echter hebben we geen zicht op hoeveel clubwedstrijden een club per jaar 

organiseert. Dit hebben we niet geïnventariseerd. 
Daar er voor aanvang van de beleidsperiode 2009-2012 geen initiatiewedstrijden waren op 

clubniveau, kunnen we zeggen dat deze doelstelling bereikt werd. 
 

b. Evaluatie 
Daar er voor aanvang van het de beleidsperiode 2009-2012 geen initiatiewedstrijden waren op 

clubniveau, kunnen we zeggen dat deze doelstelling bereikt werd. 

 

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

provinciale wedstrijden. 

a. Resultaten effectmeting 

Voor dressuur is er een VLP-dressuurreglement dat geldig is voor de dressuurwerking van de 
provinciales. Sommige provinciales hebben hieronder nog een afzonderlijk reglement met oa. de 

vermelding van hun kampioenschappen en bekers. 
Voor jumping wordt het nationaal jumpingreglement gevolgd. Elke provinciale kan hieronder 

een eigen reglement maken. 

Er zijn bijeenkomsten geweest met de provinciale groeperingen om de reglementen te 
bespreken en eventuele verschillen op elkaar af te stemmen. 
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b. Evaluatie 

De provinciale werkingen passen grotendeels hetzelfde reglement toe. Aangezien er soms heel 
kleine verschillen zijn, kunnen we niet zeggen dat dit voor 100% hetzelfde reglement is. 

 

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 2012: 

 
Artikels website 

Dressuur 11 

Jumping 5 
 
Hierin werden artikels opgenomen over het interprovinciaal kampioenschap dressuur en 

jumping, het ponydressuur en paardendressuurproject, de Cavalor Cup jumping en dressuur. 
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 2012. De interprovinciale 
activiteiten werden ondersteund.  

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

a. Resultaten effectmeting 

De afgelopen jaren zijn de verschillende disciplines meer en meer naar elkaar toegegroeid door 
een gemeenschappelijk interdisciplinair beleid uit te werken. 

 

b. Evaluatie 
Er wordt een gemeenschappelijk beleid gevoerd voor alle disciplines. Hierbij wordt wel rekening 

gehouden met de karakteristieken en specifieke noden per discipline. 

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 

 
‘10 ‘11 ‘12 ‘10 ‘11 ‘12 ‘10 ‘11 ‘12 ‘10 ‘11 ‘12 ‘10 ‘11 ‘12 

jumping 28 29 40 10 8 9 27 27 36 27 27 37 17 21 30 

dressuur 25 31 31 23 27 26 23 27 27 23 29 28 25 32 31 

eventing 
11 (CNC), 
11(OCC) 

10 (CNC), 
12 (OCC) 

11 (CNC), 9 
(OCC)* 

19 19 17 22 22 20 22 22 20 22 22 20 

mennen 8 8 15 ** 8 8 15 8 8 15 8 8 15 8 8 15 

reining 9 8 12 9 8 12 9 8 12 9 8 12 9 8 12 

endurance 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 

horseball     12     0     12     12     12 

voltige 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 

para-
equestrian 2 7 7 

2 7 7 2 7 7 2 7 7 2 7 7 

*: 2 wedstrijden afgelast; **: 3 wedstrijden afgelast. 
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b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2012. 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 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 

“beschermde” seizoen. 

 
b. Evaluatie 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

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

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

a. Resultaten effectmeting 
In 2009 werd een samenwerkingsverband aangegaan met het Belgisch Stamboek van het Friese 

paard (BSFP).  

In 2010 en 2011 werden de kaderbrevetten binnen het recreatierijden (ruitertoerisme) verder 
uitgebouwd binnen de werking van VLP in samenwerking met LRV-VRV.  

In 2012 werd in teken van een brevettenfilm samengewerkt met LRV-VRV en de VHS om deze 
brevettenfilm te realiseren. De film zal in 2013 verder afgerond worden. 

 
b. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat VLP de afgelopen 4 jaar enkele samenwerkingsverbanden aangegaan 

is met andere organisaties en actoren. 

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

A. Resultaten effectmeting 
De operationele doelstellingen 24, 25, 27, 41, 42 werden bereikt. 

Daarbovenop heeft VLP de afgelopen jaren de professionele omkadering in het topsportbeleid verder 
geoptimaliseerd. 

 
B. Evaluatie 

De vermelde operationele doelstellingen werden bereikt en VLP heeft een professionele omkadering 

uitgewerkt en zal deze verder optimaliseren. Bijgevolg is deze strategische doelstelling bereikt. 

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

a. Resultaten effectmeting 

De afgelopen jaren zijn de verschillende disciplines meer en meer naar elkaar toegegroeid door 

een gemeenschappelijk interdisciplinair beleid uit te werken. 
 

b. Evaluatie 
Er wordt een gemeenschappelijk beleid gevoerd voor alle disciplines. Hierbij wordt wel rekening 

gehouden met de karakteristieken en specifieke noden per discipline. 
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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 

 
‘10 ‘11 ‘12 ‘10 ‘11 ‘12 ‘10 ‘11 ‘12 ‘10 ‘11 ‘12 ‘10 ‘11 ‘12 

jumping 28 29 40 10 8 9 27 27 36 27 27 37 17 21 30 

dressuur 25 31 31 23 27 26 23 27 27 23 29 28 25 32 31 

eventing 
11 (CNC), 
11(OCC) 

10 (CNC), 
12 (OCC) 

11 (CNC), 9 
(OCC)* 

19 19 17 22 22 20 22 22 20 22 22 20 

mennen 8 8 15 ** 8 8 15 8 8 15 8 8 15 8 8 15 

reining 9 8 12 9 8 12 9 8 12 9 8 12 9 8 12 

endurance 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 

horseball     12     0     12     12     12 

voltige 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 

para-
equestrian 2 7 7 

2 7 7 2 7 7 2 7 7 2 7 7 

*: 2 wedstrijden afgelast; **: 3 wedstrijden afgelast. 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2012. 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 
Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 
“beschermde” seizoen. 

 

b. Evaluatie 
Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

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

vanaf 2009. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze doelstelling is niet meetbaar, maar wel noodzakelijk. 
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. 
 

Het Vlaams Paardenloket, AKOV (agentschap voor Kwaliteitsvol Onderwijs en Vorming), 
verschillende evenementen (Jumping Mechelen, Flanders Horse Expo…) zijn voorbeelden van 

instanties waar VLP mee samenwerkt of samengewerkt heeft om bepaalde doelen te realiseren. 
 

b. Evaluatie 

Niet meetbaar, dus geen evaluatie mogelijk. Echter zijn we er wel van overtuigd dat VLP 
alsmaar meer gerespecteerd wordt als (gespreks)partner en we zullen dit ook in de toekomst 

verder zetten. 
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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 bv. verplaatst worden dus 
zien de kostenplaatsjes er helemaal anders uit dan bij bv. een tennisser. 

 
In 2011 en 2012 werd in teken van Ethisch Verantwoord Sporten een 7de thema door VLP 

gelanceerd in het project: “Ik maak het verschil!”. Dit betreft dierenwelzijn. Aan de hand van dit 

zevende thema wordt de relatie mens-dier benadrukt. In de paardensport zijn dieren meer dan 
voorwerpen. Zij verdienen een prominente plaats naast de sportbeoefenaar en VLP wil naar de 

buitenwereld benadrukken dat ook dieren een onderdeel zijn van de paardensport. 
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd. 

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

A. Resultaten effectmeting 

In operationele doelstelling 20, 27, 39, 43 en 44 wordt geïllustreerd dat VLP de afgelopen 4 jaar hard 

gewerkt heeft om een aanspreekpunt te zijn voor verschillende instanties. 
 

In 4 jaar tijd kende VLP een stijging van het totaal aantal clubs van 414 naar 489 clubs. Dit is een 
stijging van 18,12%. Hieruit leiden we af dat het vele clubs het interessant vinden om aan te sluiten 

als club bij de Vlaamse Liga Paardensport. 

Ook kende VLP een groei in ledenaantal. In 2008 had VLP de kaap van 21 000 aangesloten 
sportbeoefenaars bereikt. In 2012 sloten we af met ruim 30 000 sportbeoefenaars. Dit is voor VLP een 

succesverhaal geweest, waaruit we afleiden dat de werking van VLP interessant is voor zowel 
recreatieve als competitieve sportbeoefenaars. 

Mede dankzij de uitbreiding van het wedstrijdaanbod in de clubs (de initiatiewedstrijden of 
clubwedstrijden), de brevettenwerking en de opleidingen, vinden meer sportbeoefenaars de weg naar 

een VLP-club. 

Ook de winterwerking is nu een gerealiseerd feit. Competitieve sportbeoefenaars kunnen niet alleen 
binnen het seizoen, maar ook in het winterseizoen genieten van een competitief winteraanbod. 

 
De samenwerkingen met stamboeken, LRV-VVR en andere hippische instanties werd ook gerealiseerd 

de afgelopen beleidsperiode. VLP vindt het belangrijk om met zoveel mogelijk instanties samen te 

werken. Dit kan de paardensport alleen maar ten goede komen. 
 

 
B. Evaluatie 

Uit de resultaten van de operationele doelstellingen blijkt dat we deze strategische doelstelling hebben 

behaald. 

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

december 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

VLP heeft de afgelopen jaren haar clubs gestimuleerd om instapwedstrijden te organiseren voor 
verschillende disciplines. Dit heeft in de afgelopen jaren een enorme groei gekend. VLP kan 
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momenteel nagaan welke clubs clubwedstrijden organiseert, maar het aantal wedstrijden per 

jaar kunnen we niet meten. In 2012 ging het om 109 clubs die clubwedstrijden aanboden in 
verschillende disciplines. VLP kan ook zien in welke disciplines deze clubs wedstrijden 

organiseert. Echter hebben we geen zicht op hoeveel clubwedstrijden een club per jaar 
organiseert. Dit hebben we niet geïnventariseerd. 

Daar er voor aanvang van het de beleidsperiode 2009-2012 geen initiatiewedstrijden waren op 

clubniveau, kunnen we zeggen dat deze doelstelling bereikt werd. 
 

b. Evaluatie 
Daar er voor aanvang van de beleidsperiode 2009-2012 geen initiatiewedstrijden waren op 

clubniveau, kunnen we zeggen dat deze doelstelling bereikt werd. 

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

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 

“beschermde” seizoen. 

 
b. Evaluatie 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

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

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

a. Resultaten effectmeting 
In 2009 werd een samenwerkingsverband aangegaan met het Belgisch Stamboek van het Friese 

paard (BSFP).  

In 2010 en 2011 werden de kaderbrevetten binnen het recreatierijden (ruitertoerisme) verder 
uitgebouwd binnen de werking van VLP in samenwerking met LRV-VRV.  

In 2012 werd in teken van een brevettenfilm samengewerkt met LRV-VRV en de VHS om deze 
brevettenfilm te realiseren. De film zal in 2013 verder afgerond worden. 

 

b. Evaluatie 
Uit de resultaten blijkt dat VLP de afgelopen 4 jaar enkele samenwerkingsverbanden aangegaan 

is met andere organisaties en actoren. 

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

sportdiensten tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Volgende provinciale werkingen zijn erkend binnen de provinciale sportdiensten: 
 HROV (Oost-Vlaanderen) 

 HGVBB (Vlaams Brabant) 

 KR (Limburg) 
 

b. Evaluatie 
Dit wil zeggen dat 3 van de 5 provinciale werkingen erkend werden door de provinciale 

sportdiensten. De VOR (Antwerpen) en WVUR (West-Vlaanderen) werd nog niet erkend. Deze 
provinciale kozen ervoor om dit niet in orde te brengen.  

Bijgevolg werd deze doelstelling niet behaald. 
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OD 44  De VLP onderneemt acties om de komende vier jaar nauwer samen te werken met LRV. 

a. Resultaten effectmeting 
De afgelopen 4 jaar werden verschillende samenwerkingsverbanden tussen VLP en LRV 

opgestart. Dit zowel in competitieve als recreatieve domeinen. 
 

Over de gehele beleidsperiode 2009-2012 vonden in het competitieve domein volgende 

samenwerkingen plaats: 
 Samenwerking eventingwedstrijden: Deze samenwerking houdt in dat ruiters van 

VLP kunnen starten op wedstrijden van LRV en omgekeerd. Zowel in organisatie, 

inschrijvingen, verwerking van resultaten, financiële regelingen… verlopen in onderling 
overleg en met onderlinge medewerking. Momenteel verloopt deze samenwerking zeer 

goed en deze zal ook in de toekomst verder gezet worden. 
 

 Jeugdcup: Deze samenwerking werd in het leven geroepen om je schoolgaande jeugd 

een betere opleiding te kunnen garanderen en om de wedstrijdsport te promoten. 

Zowel ruiters van VLP als van LRV kunnen hieraan deelnemen. De juryleden worden 
aangesteld door beide organisaties en ook nieuwe ideeën worden in onderling overleg 

behandeld. De jeugdcup zal ook de komende beleidsperiode in samenwerking met de 
LRV worden verder gezet. 

 

Over de gehele beleidsperiode 2009-2012 vonden in het recreatieve domein volgende 
samenwerkingen plaats: 

 VTS-denkcel: VLP en LRV hebben de handen in elkaar geslagen om kaderopleidingen 

zoveel mogelijk te promoten. We willen dat het paardensportlandschap alsmaar meer 
gediplomeerde lesgevers kent. Beide sportfederaties nemen de toelatingsproeven 

(rijvaardigheidsproeven) voor hun rekening. Er is een samenwerking met de VTS wat 
betreft theoretische en didactische modules van de kaderopleiding. Deze samenwerking 

verloopt zeer vlot. Door aanwezigheid van beide federaties in de denkcel paardrijden 

(VTS-Bloso) wordt het werkveld goed opgevolgd en zijn de kaderopleidingen 
uitgegroeid tot bekende en aantrekkelijke opleidingen voor iedereen die in de 

paardensport als lesgever aan de slag wil. 
 

 VHS (brevettenwerking): De ruiterbrevetten hebben reeds een hele geschiedenis 

achter de rug. Zij werden voor het eerst uitgereikt in de jaren ’70. Toch zou het tot 

1994 duren tot dezelfde norm ingevoerd werd voor beide paardensportfederaties. Met 
de oprichting van de Vlaamse Hippische Sportbond (VHS) werden de vereisten waaraan 

op de respectievelijke niveaus moet worden voldaan, vastgelegd in eindtermen die 
beoordeeld worden door examinatoren van de VHS. Zowel VLP als LRV werken van toen 

af samen om de brevettenwerking te blijven uitbouwen. 

Er werden alsmaar meer stappen genomen om deze samenwerking te optimaliseren. Zo 
werden samen juryleden bepaald, werden eindtermen en richtlijnen bijgestuurd indien 

nodig, werden richtlijnenbundels opgesteld…  
De laatste recente samenwerking is ongetwijfeld de brevettenfilm die in 2013 

gelanceerd wordt. Beide federaties vonden het noodzakelijk om visueel te kunnen 
weergeven wat de eindtermen van zowel het A- als B-brevet inhouden. Hiervoor 

sloegen we de handen in elkaar om een film te maken met praktijkvoorbeelden. 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de film en zal ze gelanceerd worden voor 
de zomer 2013.  

 
b. Evaluatie 

Deze doelstelling is moeilijk te meten aangezien VLP in het verleden reeds samenwerkingen had 

met de LRV op bovenstaande gebieden. De bestaande samenwerkingen zijn bestendigd of zelf 
verder uitgebouwd. Door de samenwerkingen zijn er grote sprongen voorwaarts gemaakt. 

Zowel in het competitieve als het recreatieve domein verlopen de samenwerkingen zeer goed. 
Er zijn nog samenwerkingen in het vooruitzicht en we laten geen kansen liggen indien zich een 
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opportuniteit voordoet. We denken hierbij aan een gemeenschappelijk gebruik van de 

brevetten-databank van VLP. Dit zou voor beide federaties een enorme stap voorwaarts zijn. 
Hierover lopen momenteel onderhandelingen met LRV. We zijn ervan overtuigd dat VLP 

voldoende acties heeft ondernomen om de paardensport en beide federaties nauwer samen te 
brengen. We beschouwen deze doelstelling dan ook als geslaagd. 

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

A. Resultaten effectmeting 

De VLP heeft de afgelopen jaren de wil gehad om het aanspreekpunt te zijn voor de clubs inzake het 
sporttechnische luik. In 2012 werd ook een basis gelegd om de komende jaren de kwaliteitsvolle 

werking binnen de clubs te helpen behouden en/of optimaliseren. 

 
B. Evaluatie 

De operationele doelstellingen 16, 17 en 27 werden niet allemaal volledig behaald, maar we kunnen 
wel stellen dat VLP het aanspreekpunt wil zijn voor een kwaliteitsvolle werking binnen de clubs.  

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

de 4 grootste disciplines doen stijgen. 

a. Resultaten effectmeting 
In 2012 werden de doelgroepen van de disciplines jumping, dressuur, eventing en mennen 

bevraagd over verschillende onderwerpen zoals piste, parking, medewerkers, jurytoren, 

toegang, catering,… Hieronder een overzicht van de tevredenheid in de disciplines jumping, 
dressuur en eventing. Voor mennen konden deze gegevens niet omgezet worden in 

percentages. 

Tevredenheid jumping volgens deze doelgroepen (ZG= Zeer Goed, G= Goed, M= Matig, TV= Te Verbeteren) 

 
2010 2011 2012 

Doelgroepen ZG G TV ZG G M TV ZG G M TV 

Secretariaat 80% 19% 1% 90% 8% 0% 2% 84% 8% 1% 7% 

Juryvz 66% 25% 9% 96% 4% 0% 0% 76% 19% 1% 4% 

Parcoursbouwer 87% 9% 4% 84% 11% 1% 4% 72% 10% 14% 4% 

Ruiters 14% 63% 23% 32% 66% 1% 2% 17% 71% 11% 1% 

Gemiddelde 62% 29% 9% 75% 22% 0% 2% 62% 27% 7% 4% 

 

Tevredenheid dressuur volgens deze doelgroepen (ZG= Zeer Goed, G= Goed, M= Matig, TV= Te Verbeteren) 

 
2010 2011 2012 

Doelgroepen ZG G M TV ZG G M TV ZG G M TV 

Secretariaat 69% 27% 3% 1% 51% 47% 2% 1% 68% 30% 1% 1% 

Juryvz 58% 38% 3% 1% 68% 29% 3% 1% 57% 37% 4% 2% 

Steward 68% 31% 1% 0% 73% 28% 1% 1% 57% 41% 2% 0% 

Ruiters 55% 34% 7% 4% 60% 32% 6% 2% 58% 35% 4% 3% 

Gemiddelde 63% 33% 4% 2% 63% 34% 3% 1% 60% 36% 3% 2% 
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Tevredenheid eventing volgens deze doelgroepen (HT= Heel tevreden, T= Tevreden, M= Matig, TV= Te Verbeteren) 

 
2010 2011 2012 

Doelgroepen HT T M TV HT T M TV HT T M TV 

Secretariaat 40% 57% 3% 0% 56% 42% 1% 1% 38% 58% 2% 2% 

Vz jury 35% 58% 7% 0% 36% 59% 5% 0% 42% 54% 2% 2% 

TD 39% 58% 3% 0% 31% 62% 7% 0% 40% 49% 10% 1% 

Ruiters 43% 48% 7% 3% 46% 43% 8% 2% 58% 30% 11% 1% 

Gemiddelde 39% 55% 5% 1% 42% 52% 5% 1% 45% 48% 6% 2% 

 

b. Evaluatie 
De vergelijking van de tevredenheidsindicatoren van 2011 en 2012 toont dat voor de discipline 

jumping het aandeel “zeer goed” gedaald is, maar in 2012 was de groep “goed” wel gestegen. 

Voor dressuur is er een lichte daling van 63% naar 60% bij de bevinding “zeer goed”. Maar de 2 
categorieën “zeer goed” en “goed” zijn samen 96%! Dit kan deels te wijten zijn aan het feit dat 

een nieuwe poule secretariaatsmedewerkers werd samengesteld. Mensen dienen ervaring op te 
doen. Dit blijft een aandachtspunt voor de VLP. 

Voor eventing is de tevredenheid bij het invullen van “heel tevreden” in 2012 gestegen t.o.v. 
2011. En als we de groep “tevreden” hieraan toevoegen dan komen we op 93%. 

We kunnen bijgevolg concluderen dat we niet hebben kunnen aantonen dat we voor de 4 

disciplines een stijging hadden voor de tevredenheid, maar dat er wel een algemene goede 
tevredenheid is voor jumping, dressuur en eventing. 

 

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

de kleinere disciplines in kaart brengen. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2012 werden de doelgroepen van de disciplines reining en endurance structureel bevraagd 
over verschillende onderwerpen zoals piste, parking, medewerkers, jury, toegang, catering,… 

Hieronder een overzicht van de tevredenheid in de disciplines reining en endurance. Voor 

horseball, voltige en para-equestrian konden deze gegevens niet omgezet worden in 
percentages. Deze wedstrijden werden wel geëvalueerd op de commissievergaderingen. 

 

Tevredenheid reining volgens deze doelgroepen 
   

 
2012 

Doelgroepen Heel tevreden Tevreden Matig Kan beter 

Secretariaat 87% 13% 0% 0% 

Vz jury 48% 48% 4% 0% 

Steward 67% 33% 0% 0% 

Ruiters 34% 52% 7% 7% 

Gemiddelde 59,00% 36,50% 2,75% 1,75% 

 

Tevredenheid endurance volgens deze doelgroepen 

 
2012 

Doelgroepen Heel tevreden Tevreden Matig Kan beter 

Vz jury 20% 80% 0% 0% 

Gemiddelde 20% 80% 0% 0% 
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b. Evaluatie 

Voor reining is er een tevredenheid van 95,5% voor “tevreden” t.e.m. “heel tevreden”. 
In de discipline endurance is er zelfs een tevredenheid van 100% voor “tevreden” tot “heel 

tevreden! 
De tevredenheid van alle disciplines werd opgevolgd, maar voor enkele disciplines konden deze 

niet omgezet worden in percentages. 

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

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 
“beschermde” seizoen. 

 
b. Evaluatie 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

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

A. Resultaten effectmeting 

VLP werd in de afgelopen 4 jaar als waardige gesprekspartner bij verschillende officiële instanties 

erkend. Ook is zij zowel voor de sportbeoefenaars, de clubs en andere actoren het aanspreekpunt voor 
vragen over de paardensport. VLP heeft getracht de afgelopen 4 jaar de belangenbehartiger te zijn 

voor iedereen die betrekking heeft tot de paardensport. 
Ook heeft VLP altijd sportbeoefenaar en paard benadrukt als onmisbare combinatie in de 

paardensport. Paardenwelzijn is dan ook een sleutelbegrip in de werking van VLP. 
 

B. Evaluatie 

Uit operationele doelstelling 41, 42 en 43 blijkt dat deze doelstelling werd behaald. 

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

vanaf 2009. 

a. Resultaten effectmeting 

Deze doelstelling is niet meetbaar, maar wel noodzakelijk. 
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. 

 

Het Vlaams Paardenloket, AKOV (agentschap voor Kwaliteitsvol Onderwijs en Vorming), 
verschillende evenementen (Jumping Mechelen, Flanders Horse Expo…) zijn voorbeelden van 

instanties waar VLP mee samenwerkt of samengewerkt heeft om bepaalde doelen te realiseren. 
 

b. Evaluatie 

Niet meetbaar, dus geen evaluatie mogelijk. Echter zijn we er wel van overtuigd dat VLP 
alsmaar meer gerespecteerd wordt als (gespreks)partner en we zullen dit ook in de toekomst 

verder zetten. 
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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 bv. verplaatst worden dus 
zien de kostenplaatsjes er helemaal anders uit dan bij bv. een tennisser. 

 
In 2011 en 2012 werd in teken van Ethisch Verantwoord Sporten een 7de thema door VLP 

gelanceerd in het project: “Ik maak het verschil!”. Dit betreft dierenwelzijn. Aan de hand van dit 

zevende thema wordt de relatie mens-dier benadrukt. In de paardensport zijn dieren meer dan 
voorwerpen. Zij verdienen een prominente plaats naast de sportbeoefenaar en VLP wil naar de 

buitenwereld benadrukken dat ook dieren een onderdeel zijn van de paardensport. 
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd. 

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, VCP, BCP. 
 Update van de website www.ikmaakhetverschil.be in 2012. 

 Bericht over de grote sportclubenquête op 26/04/2012. 

 Bericht over eerste opleidingen Mis de TrAin niet op 08/05/2012. 
 Bericht over positieve en negatieve dopingcontroles in 2011 op 17/05/2012. 

 Bericht over 160 nieuwe trainers en lesgevers op 29/05/2013. 
 Bericht over de nieuwe online databank hippische opleidingen op 04/06/2012. 

 Bericht over seksueel overschrijdend gedrag op 05/06/2012. 
 Bericht over de EVS-clubs op 13/07/2012. 

 Bericht over opleiding vrijwilligersbeleid op 04/09/2012. 

 Bericht over een infoavond van VLP-verzekeringen op 26/11/2012. 
 Bericht over ICE-code op 04/12/2012. 

 Bericht over de ‘5de Dag van de Trainer’ op 12/12/2012. 

Ook in 2012 werd dit verhaal verder gezet met een infoavond over verzekeringen, clubbezoeken 

om clubbestuurders en sportbeoefenaars te informeren over allerhande thema’s, opleidingen 
voor clubs, opleidingen voor lesgevers en trainers, stages en workshop voor sportbeoefenaars… 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2012. 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 

VLP heeft de afgelopen jaren de noden en eisen van een moderne sportfederatie op de voet gevolgd 
en uit deze bevindingen werden initiatieven uitgewerkt om onze federatie bij te sturen in een blijvende 

http://www.ikmaakhetverschil.be/
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modernisering. Daarvoor werd een permanente eigentijdse omkadering uitgebouwd. 

 
B. Evaluatie 

Uit de operationele doelstellingen 27, 29, 38, 47, 48, 51 blijkt dat bovenstaande strategische 
doelstelling behaald werd. 

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

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 

“beschermde” seizoen. 
 

b. Evaluatie 
Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

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 

Voor de ontwikkeling van de wedstrijdmodules wordt samengewerkt met de Belgische koepel 

van de paardensport, de KBRSF. Dankzij het gebruik van o.a. het programma equibase konden 
programmeurs vanuit eenzelfde databank starten voor het opstellen van wedstrijdmodules. 

De afgelopen 4 jaar werd voor jumping, dressuur, endurance, mennen en eventing een 
programma opgemaakt of aangekocht. Dit werd jaarlijks bijgestuurd zodat er men nu gebruik 

kan maken van een uitgebreid en doelgericht programma.  
Voor reining, voltige, horseball en para-equestrian bestaat er nog geen programma. 

 

b. Evaluatie 
Aangezien er voor 5 disciplines een wedstrijdmodule beschikbaar is, werd deze doelstelling 

bereikt. 

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 2012 hoofdzakelijk via de website. Op de site staat 
informatie over de identificatie en immatriculatie van de paarden. In het “ABC van de VLP 2012” 

werd de nodige uitleg gegeven over het identificeren en chippen van de paarden. 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 2012. Informatie werd op de 

site geplaatst en gepubliceerd in het boekje “ABC van de VLP” en tijdens wedstrijden werd er 
gecontroleerd. 
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OD 47  De VLP wenst vanaf 2010 een meer professioneel personeelsbeleid te voeren. 

a. Resultaten effectmeting 

Ook in 2012 kon VLP enkele nieuwe medewerkers verwelkomen. Zij werden opgeleid en 
begeleid in hun takenpakket. Eind 2012 werd met het nieuwe personeelsbestand duidelijk 

vastgelegd welke bevoegdheden toegewezen worden aan welke medewerkers. Door deze 

duidelijke afbakening, verloopt de werking van VLP momenteel zeer goed. Ook naar de 
buitenwereld is het duidelijk met welke vragen ze terecht kunnen bij welke medewerker. 

De medewerkers krijgen ook de kans om te groeien in hun takenpakket en kunnen steeds 
terecht bij de directeur of de coördinatoren voor overleg. 

Regelmatig waren er teamoverlegmomenten en individuele overlegmomenten. 
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling werd behaald in 2012. 

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 2012: 

 Jumping  Philippe Guerdat, Niels Bruynseels, James Peeters, Jos Lansink, Ludo 

Philippaerts, Johan Philippaerts, Jos Kumps, Marc Van Dijck, Maurice Van Roosbroeck, 
Albert Voorn, Rik Deraedt … 

 Dressuur  Stefan Hollanders, Arlette Holsters, Ronny Livens, Jan Symons, Ton de 

Ridder, Wim Ernes, Jeroen Devroe, Jan Nivelle, Jacques Van Daele, Wim Verwimp, Jan 
Peeters … 

 Eventing  Marc Rigouts, Joris Vanspringel, Janus Archie, Virginie Caulier, Karin 

Donckers, Sarah Van Hassel, … 
 Workshops  Rudy Heylen (mentaal), Evert Van Wijk (mediatraining), Liesbeth Clyncke 

(EHBO), Eddy van den Bosch van Arena (verzekeringen), Koen Vermeulen (vinden en 

recruteren van vrijwillgers)… 
 Sportkampen (bijscholing)  Marc Derudder (sporten en spelen met ADHD) 

 Telefoontechnieken  Jozefien De Feyter 

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd.  

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

noden van haar leden. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2012 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. De website werd dagelijks aangepast aan de noden van de leden. Daarnaast 
verwijzen een aantal nieuwe domeinnamen van VLP www.gavoorgalop.be, 

www.ikmaakhetverschil.be en www.misdetrainniet.be allemaal naar pagina’s op www.vlp.be 

zodat het voor de bezoekers duidelijk blijft.  
Ook in 2012 werden deze webpagina’s continu bijgehouden zodat alleen de meest recente 

informatie hierop zichtbaar was. 
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geef weer dat de doelstelling behaald werd in 2012. 

 

http://www.gavoorgalop.be/
http://www.ikmaakhetverschil.be/
http://www.misdetrainniet.be/
http://www.vlp.be/
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SD 9  De VLP wil een kwaliteitsvol netwerk van officials uitbouwen. 

A. Resultaten effectmeting 
De VLP heeft voor verschillende doelgroepen opleidingen en bijscholingen georganiseerd. 

De bevindingen van de operationele doelstellingen 16, 17 en 27 tonen aan dat VLP een kwaliteitsvol 
netwerk van officials belangrijk vindt en hieraan aandacht besteed. 

 

B. Evaluatie 
De operationele doelstellingen 16, 17 en 27 werden gedeeltelijk behaald. We kunnen wel zeggen dat 

VLP een kwaliteitsvol netwerk van officials wil uitbouwen, waardoor deze doelstelling bereikt werd. 
 

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

de 4 grootste disciplines doen stijgen. 

a. Resultaten effectmeting 
In 2012 werden de doelgroepen van de disciplines jumping, dressuur, eventing en mennen 

bevraagd over verschillende onderwerpen zoals piste, parking, medewerkers, jurytoren, 

toegang, catering,… Hieronder een overzicht van de tevredenheid in de disciplines jumping, 
dressuur en eventing. Voor mennen konden deze gegevens niet omgezet worden in 

percentages. 

Tevredenheid jumping volgens deze doelgroepen (ZG= Zeer Goed, G= Goed, M= Matig, TV= Te Verbeteren) 

 
2010 2011 2012 

Doelgroepen ZG G TV ZG G M TV ZG G M TV 

Secretariaat 80% 19% 1% 90% 8% 0% 2% 84% 8% 1% 7% 

Juryvz 66% 25% 9% 96% 4% 0% 0% 76% 19% 1% 4% 

Parcoursbouwer 87% 9% 4% 84% 11% 1% 4% 72% 10% 14% 4% 

Ruiters 14% 63% 23% 32% 66% 1% 2% 17% 71% 11% 1% 

Gemiddelde 62% 29% 9% 75% 22% 0% 2% 62% 27% 7% 4% 

 

Tevredenheid dressuur volgens deze doelgroepen (ZG= Zeer Goed, G= Goed, M= Matig, TV= Te Verbeteren) 

 
2010 2011 2012 

Doelgroepen ZG G M TV ZG G M TV ZG G M TV 

Secretariaat 69% 27% 3% 1% 51% 47% 2% 1% 68% 30% 1% 1% 

Juryvz 58% 38% 3% 1% 68% 29% 3% 1% 57% 37% 4% 2% 

Steward 68% 31% 1% 0% 73% 28% 1% 1% 57% 41% 2% 0% 

Ruiters 55% 34% 7% 4% 60% 32% 6% 2% 58% 35% 4% 3% 

Gemiddelde 63% 33% 4% 2% 63% 34% 3% 1% 60% 36% 3% 2% 

 

Tevredenheid eventing volgens deze doelgroepen (HT= Heel tevreden, T= Tevreden, M= Matig, TV= Te Verbeteren) 

 
2010 2011 2012 

Doelgroepen HT T M TV HT T M TV HT T M TV 

Secretariaat 40% 57% 3% 0% 56% 42% 1% 1% 38% 58% 2% 2% 

Vz jury 35% 58% 7% 0% 36% 59% 5% 0% 42% 54% 2% 2% 
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TD 39% 58% 3% 0% 31% 62% 7% 0% 40% 49% 10% 1% 

Ruiters 43% 48% 7% 3% 46% 43% 8% 2% 58% 30% 11% 1% 

Gemiddelde 39% 55% 5% 1% 42% 52% 5% 1% 45% 48% 6% 2% 

 
 

 
b. Evaluatie 

De vergelijking van de tevredenheidsindicatoren van 2011 en 2012 toont dat voor de discipline 
jumping het aandeel “zeer goed” gedaald is, maar in 2012 was de groep “goed” wel gestegen. 

Voor dressuur is er een lichte daling van 63% naar 60% bij de bevinding “zeer goed”. Maar de 2 

categorieën “zeer goed” en “goed” zijn samen 96%! Dit kan deels te wijten zijn aan het feit dat 
een nieuwe poule secretariaatsmedewerkers werd samengesteld. Mensen dienen ervaring op te 

doen. Dit blijft een aandachtspunt voor de VLP. 
Voor eventing is de tevredenheid bij het invullen van “heel tevreden” in 2012 gestegen t.o.v. 

2011. En als we de groep “tevreden” hieraan toevoegen dan komen we op 93%. 

We kunnen bijgevolg concluderen dat we niet hebben kunnen aantonen dat we voor de 4 
disciplines een stijging hadden voor de tevredenheid, maar dat er wel een algemene goede 

tevredenheid is voor jumping, dressuur en eventing. 
 

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

de kleinere disciplines in kaart brengen. 

a. Resultaten effectmeting 
In 2012 werden de doelgroepen van de disciplines reining en endurance structureel bevraagd 

over verschillende onderwerpen zoals piste, parking, medewerkers, jury, toegang, catering,… 

Hieronder een overzicht van de tevredenheid in de disciplines reining en endurance. Voor 
horseball, voltige en para-equestrian konden deze gegevens niet omgezet worden in 

percentages. Deze wedstrijden werden wel geëvalueerd op de commissievergaderingen. 
 

Tevredenheid reining volgens deze doelgroepen 
   

 
2012 

Doelgroepen Heel tevreden Tevreden Matig Kan beter 

Secretariaat 87% 13% 0% 0% 

Vz jury 48% 48% 4% 0% 

Steward 67% 33% 0% 0% 

Ruiters 34% 52% 7% 7% 

Gemiddelde 59,00% 36,50% 2,75% 1,75% 

 

Tevredenheid endurance volgens deze doelgroepen 

 
2012 

Doelgroepen Heel tevreden Tevreden Matig Kan beter 

Vz jury 20% 80% 0% 0% 

Gemiddelde 20% 80% 0% 0% 

 

b. Evaluatie 

Voor reining is er een tevredenheid van 95,5% voor “tevreden” t.e.m. “heel tevreden”. 

In de discipline endurance is er zelfs een tevredenheid van 100% voor “tevreden” tot “heel 
tevreden! 
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De tevredenheid van alle disciplines werd opgevolgd, maar voor enkele disciplines konden deze 

niet omgezet worden in percentages. 

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

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 

“beschermde” seizoen. 
 

b. Evaluatie 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

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

A. Resultaten effectmeting 

De VLP heeft de afgelopen 4 jaar de aandacht gefocust op dierenwelzijn. Dit zowel in haar recreatieve 
als haar competitieve werking. In het recreatieve luik werd dit benadrukt mede dankzij het project 

‘Maak het verschil!’. In het competitieve luik werd hier aan gewerkt door het wedstrijdaanbod uit te 
bereiden (zodat sporters hun dieren meer rust kunnen geven). Ook de sancties bij het niet naleven 

van de wedstrijdreglementen zijn voor iedere sporter duidelijk. 

 
B. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat deze doelstelling werd behaald. 

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

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 

“beschermde” seizoen. 

 
b. Evaluatie 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

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 2012 hoofdzakelijk via de website. Op de site staat 

informatie over de identificatie en immatriculatie van de paarden. In het “ABC van de VLP 2012” 
werd de nodige uitleg gegeven over het identificeren en chippen van de paarden. 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 2012. Informatie werd op de 

site geplaatst en gepubliceerd in het boekje “ABC van de VLP” en tijdens wedstrijden werd er 
gecontroleerd. 
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SD 11  De VLP wil een medisch verantwoord sportbeleid uitwerken. 

A. Resultaten effectmeting 
VLP wil doping bannen uit de paardensport. In samenwerking met de Vlaamse Overheid worden 

dopingcontroles uitgevoerd bij sportbeoefenaars op hoger niveau. Echter voert VLP op eigen initiatief 
ook dopingcontroles uit bij dieren daar dit ook atleten zijn in de paardensport. 

In tabel 6 is een overzicht terug te vinden van de controles op verboden middelen in 2012. 

 
Hiernaast werkt VLP aan de veiligheid van de sportbeoefenaars. Campagnes zoals ‘jaar van de 

veiligheid’ in 2011 en “Hou afstand!” zijn hier voorbeelden van. VLP benadrukt ook in haar 
communicatie steeds het belang van het dragen van een ruiterhelm. 

 
Tot slot heeft VLP instapvoorwaarden bepaald voor de wedstrijdsport. Door gebruik te maken van het 

brevettensysteem als voorwaarde voor het instappen in de competitiesport, wordt de veiligheid van 

mens en dier gewaarborgd. Zo zal niemand aan wedstrijden deelnemen zonder over een minimum aan 
basisvaardigheden te beschikken. 

 
B. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat VLP een medisch verantwoord sportbeleid uitwerkt. Ook in de toekomst zal 

dit verder gezet worden. 

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

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 

“beschermde” seizoen. 
 

b. Evaluatie 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

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

A. Resultaten effectmeting 

Veiligheid stelt VLP voorop in haar werking. Zowel de veiligheid van sportbeoefenaars, officials, 
lesgevers en tal van andere actoren vindt VLP belangrijk. Om de veiligheid in de paardensport een 

boost te geven lanceerde VLP in 2011 de website: www.veiligpaardrijden.be. Dit in teken van jaar van 
de veiligheid. Hier werd maandelijks een nieuw veiligheids-item besproken, zodat al onze leden en 

andere paardensportsympathisanten informatie konden verschaffen over het thema veiligheid. 

Thema’s zoals verzekeringen, gepaste ruiterkledij, verkeersregels… kwamen aan bod. Dit werd ook 
gekoppeld aan een veiligheidskalender die verspreid werd onder de VLP-clubs. De website richtte zich 

naar iedere paardensportliefhebber of die nu lid is of niet van VLP. 
 

Voor officials, wedstrijdmedewerkers en competitieve sportbeoefenaars werd begin 2012 de brochures 
‘gedragscodes in de paddock’ verspreid. Deze brochure richten zich naar de ethische regels en 

veiligheidsregels tijdens de wedstrijden. Ook aspecten zoals het dragen van een ruiterhelm en het 

respecteren van de voorrangregels in de piste kwamen hierin aan bod. 
Officials werden over de regelgeving nog eens op de hoogte gebracht tijdens hun jaarlijkse recyclage 

of bijscholingsmoment.  
 

Eind 2012 ontvingen we ook een gewijzigde veiligheidscode van onze internationale federatie FEI. Zij 

gaan het dragen van een ruiterhelm verstrengen tijdens de wedstrijden en op wedstrijddomein. Ook 

http://www.veiligpaardrijden.be/
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VLP speelde hierop in door haar eigen wedstrijdreglement aan te passen. Deze wijzigingen gaan in 

vanaf 01/01/2013.  
 

B. Evaluatie 
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat VLP de afgelopen 4 jaar ruime inspanningen gedaan heeft om 

veiligheid van sportbeoefenaar en paard te garanderen. Dit zowel op recreatief als op competitief 

niveau werd dit in onze werking benadrukt. Ook de komende jaren zullen we dit verder zetten.  

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

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 

“beschermde” seizoen. 
 

b. Evaluatie 
Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 
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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, 2010, 2011 en 2012 per provincie. 

  Jumping Dressuur Totaal 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Antwerpen 
28.822 30.183 21.222 31.635 27.759 32.330 2.282 4.343 3.254 4.041 3.760 5.159 31.104 34.526 24.476 35.676 31.519 37.489 

27% 29% 21% 27% 25% 28% 22% 38% 29% 39% 35% 40% 27% 30% 22% 28% 26% 29% 

Limburg 
19.976 18.274 20.350 19.937 19.856 18.444 3.404 2.277 2.457 2.051 2.450 2.572 23.380 20.551 22.807 21.988 22.306 21.016 

19% 17% 20% 17% 18% 16% 33% 20% 22% 20% 23% 20% 20% 18% 20% 17% 19% 16% 

Oost-
Vlaanderen 

30.457 34.838 37.361 37.518 37.867 37.765 1.243 1.569 1.873 2.006 1.979 2.080 31.700 36.407 39.234 39.524 39.846 39.845 

29% 33% 37% 32% 35% 32% 12% 14% 17% 20% 18% 16% 27% 31% 35% 31% 33% 31% 

Vlaams-
Brabant 

14.446 9.436 11.387 13.868 10.363 13.192 1.697 1.620 1.849 1.003 1.155 1.533 16.143 11.056 13.236 14.871 11.518 14.725 

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

West-
Vlaanderen 

12.375 12.746 11.666 13.642 13.472 15.602 1.654 1.532 1.732 1.170 1.539 1.615 14.029 14.278 13.398 14.812 15.011 17.217 

12% 12% 11% 12% 12% 13% 16% 14% 16% 11% 14% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 13% 

TOTAAL 
106.076 105.477 101.986 116.600 109.317 117.333 10.280 11.341 11.165 10.271 10.883 12.959 116.356 116.818 113.151 126.871 120.200 130.292 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 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 2012. 

Evaluatie: Uit tabel 1 blijkt dat het totaal aantal omlopen voor beide disciplines springen en dressuur gestegen is. Bijgevolg is ook het totale aantal omlopen 

op de provinciale en subprovinciale wedstrijden gestegen, en dit met meer dan 8% (van 120.200 omlopen in 2011 naar 130.292 omlopen in 2012). 
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Tabel 2. Gemiddeld aantal gestarte combinaties per subprovinciale en provinciale wedstrijddag in Vlaanderen 

in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012. 

 
Jumping Dressuur 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Antwerpen 247 308 257 252 251 136 68 82 145 115 

Limburg 228 261 302 251 228 108 107 73 123 99 

Oost-Vlaanderen 234 252 218 240 253 87 94 96 94 95 

Vlaams-Brabant 235 259 261 220 259 108 116 63 64 77 

West-Vlaanderen 185 201 207 211 244 90 102 73 110 124 

Gemiddeld 225 256 249 235 247 105 97 77 107 102 

 

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 2012. 

Evaluatie: Uit tabel 2 blijkt dat het aantal gestarte combinaties per subprovinciale en provinciale 
wedstrijddag voor jumping stijgt en voor dressuur licht daalt.  

Tabel 3. Aantal omlopen van de nationale VLP-wedstrijden in 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 

 
Nat. 2007 Nat. 2008 Nat. 2009 Nat. 2010 Nat. 2011 Nat. 2012 

Jumping  13.185 15.294 14.950 13.998 17.125 (1427) 16.287 (3300) 

Dressuur 1.782 (1.166) 2.054 1.798 2199 2783 2704 

Eventing  2.032 (326) 2.083 (598) 2.028 (370) 2.320 (764) 2.078 (748) 2203 (794) 

Mennen 694 686 782 602 552 795 

Endurance 441 409 384 344 552 668 

Reining 118 344 349 387 354 284 

Voltige 0 (138) 126 295 223 129 107 

Para-equestrian 15 16 10 19 40 0 

Horseball  
     

58 (3) 

Totaal 18.267 21.012 20.596 20.092 23.613 (2.175) 23.106 (4.097) 

(…) = aantal communautaire VLP-omlopen 

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.                               
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Evaluatie: Uit tabel 3 blijkt dat het totale aantal omlopen op de nationale VLP-wedstrijden licht gedaald is 

t.o.v. 2011, met 2% (van 23.613 naar 23.106), maar het aantal omlopen op communautaire wedstrijden is 
bijna verdubbeld, met een stijging van 88% (van 2.175 naar 4.097). Het totale aantal omlopen is bijgevolg 

gestegen met 5,5% (van 25.788 naar 27.203) in 2012 t.o.v. 2011. 
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Tabel 4. Aantal georganiseerde wedstrijden in Vlaanderen in 2009, 2010, 2011 en 2012 

 
Jumping Dressuur Eventing Mennen Endurance Reining Voltige Horseball Para-equestrian 

 

'09 '10 '11 '12 09 10 11 12 09 10 11 12 09 10 11 12 09 10 11 12 09 10 11 12 09 10 11 # 09 10 11 12 09 10 11 12 

HRVV 25 25 29 27                                                                 

VRV 28 30 30 32                                                                 

T.R.E.N.S. 16 17 13 15                                                                 

Rc De Trens 18 25 22 23       11                                                         

HGVBB 28 31 31 34 16 15 18 20                                                         

HROV 34 44 37 31 20 21 21 21                                                         

KR 27 29 31 32 23 25 22 26                                                         

VOR 18 27 24 31 23 27 24 30                                                         

WVUR 36 37 35 36 17 16 14 36                                                         

Nat.(+comm) 23 31 29 38 23 25 46 36 20 22 22 20 10 8 8 12 5 7 6 8 8 9 8 18 5 6 7 8 10 14 14 12 1 2 7 7 

Internat. 38 35 36 46 4 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

Totaal 291 331 317 345 126 131 147 171 23 24 23 21 11 9 9 13 6 8 8 9 9 10 9 18 5 7 8 9 10 14 14 13 2 3 8 8 

                                   
    

Alg. totaal 489 537 542 607 
                                 

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 2012 in totaal 65 wedstrijden meer waren dan in 2011. Jumping blijft ook in 2012 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, 2010, 2011 en 2012. 

 
4j 5j 6j 7j Totaal 

Plaats '07 '08 '09 '10 '11 '12 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '07 '08 '09 '10 '11 '12 

Aalter 140 164 145 158 168 108 245 276 274 311 275 231 144 220 196 203 179 166 63 56 93 83 54 44 592 716 708 755 676 549 

Hasselt - - - 113 105 104 - - - 215 166 188 - - - 141 123 154 - - - 36 31 46 - - - 505 425 492 

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

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

Meerdonk I 93 173 127 125 156 110 218 274 219 318 278 258 125 215 158 214 192 186 49 100 75 92 85 71 485 762 579 749 711 625 

Meerdonk II - 138 - - 99 - - 224 - - 241 - - 173 - - 155 - - 42 - - 44 - - 577 - - 539 - 

Moerzeke 147 162 165 145 153 112 264 256 263 313 273 242 152 196 202 208 160 184 71 46 97 70 46 52 634 660 727 736 632 590 

Moorsele - - - 102 168 123 - - - 172 284 229 - - - 114 178 187 - - - 52 74 54 - - - 440 704 593 

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

Vlamertinge - - - - - 80 - - - - - 153 - - - - - 114 - - - - - 31           378 

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

Totaal 841 953 750 792 849 637 1530 1464 1275 1634 1517 1301 851 1170 911 1072 987 991 341 347 416 387 334 298 3563 3934 3352 3885 3687 3227 

 

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 een daling vast behalve bij de 6-jarigen. Er is een daling van 460 starters ten opzichte van 2011. 
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Tabel 6. Overzicht controle op verboden producten 2012 door VLP op dieren. 

Controle Discipline Niveau Plaats 

31 maart mennen nationaal Zandhoven 

8 april dressuur provinciaal Vliermaalroot 

22 april eventing nationaal Waregem 

28 april jumping provinciaal Vosselare 

6 mei dressuur provinciaal Duffel 

13 mei jumping nationaal Loenhout 

25 mei jumping nationaal Aalter 

26 mei dressuur nationaal Moorsele 

1 juli horse-ball nationaal Moerzeke 

5 augustus endurance nationaal Tessenderlo 

5 augustus jumping provinciaal Kuringen 

11 augustus dressuur provinciaal Heusden 

12 augustus dressuur provinciaal Westerlo 

18 augustus jumping provinciaal Loenhout 

26 augustus jumping provinciaal Dworp 

31 augustus dressuur nationaal Hulsterlo 

8 september eventing nationaal Deurle 

8 september dressuur provinciaal Moorsele 

29 september jumping nationaal Lanaken 

7 oktober reining nationaal Destelbergen 

7 oktober jumping provinciaal Vlamertinge 

 

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 21 controles vast, waarvan 11 op nationaal niveau en 10 op regionaal niveau, en dit in 

verschillende disciplines. 

Tabel 7. Aantal omlopen van de communautaire ponydressuur wedstrijden in de periode 2007-2012. 

Inrichter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

VOR 106 104 134 112 75 92 

HROV 128 90 132 95 76 67 

HGVBB 134 116 70 100 62 82 

KR 88 108 92 90 70 45 

WVUR 80 84 92 74 42 49 

FINALE 94 136 94 86 50 58 

TOTAAL 630 638 614 557 375 393 
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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 stijging vast van 18 proeven ten opzichte van 2011. 

Tabel 8. Aantal omlopen van de communautaire paardendressuur wedstrijden 2010, 2011 en 2012. 

Inrichter 2010 2011 2012 

VOR 82 52 73 

HROV 92 52 66 

HGVBB (in 2010-2011HROV (ter vervanging van HGVBB) 86 36 72 

KR 72 50 46 

WVUR 62 36 50 

FINALE 56 34 62 

TOTAAL 450 260 369 

 
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 stijging vast van 109 proeven ten opzichte van 2011. 

1.3.  Conclusies 

 
Tabel 1: De jumpingomlopen in de (sub)provinciales zijn in totaal gestegen met 7% (van 109.317 in 2011 

naar 117.333 in 2012). Enkel in de provincies Limburg en Oost-Vlaanderen is er een daling waar te nemen, 
maar Oost-Vlaanderen noteert met 37.765 omlopen wel de meeste jumpingomlopen. Het aantal 

dressuurproeven is in elke provincie gestegen, met de meeste aantal proeven in Antwerpen (5.159). In totaal 

is er een stijging van 19% in de dressuurproeven (12.959 in 2012 t.o.v. 10.883 in 2011). Het totale aantal 
omlopen in de provinciales en subprovinciales is gestegen met meer dan 8%, in 2012 waren er 10.092 meer 

omlopen. Dit toont aan dat de interesse in beide disciplines blijft stijgen. 
 

Tabel 2: 

Het gemiddeld aantal starters per wedstrijddag daalt licht in dressuur, maar stijgt in jumping. Enkel in de 
provincies Antwerpen en Limburg is er een daling, zowel bij jumping als bij dressuur. Bij de overige 

provinciales is er telkens een stijging van het gemiddeld aantal omlopen per wedstrijddag. In totaal zijn het 
aantal wedstrijddagen voor jumping en dressuur gestegen (van 101 in 2011 naar 126 wedsstrijddagen 

dressuur in 2012, en van 458 in 2011 naar 474 wedstrijddagen jumping in 2012). Ook deze cijfers tonen de 
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stijgende interesse voor de (sub)provinciale wedstrijden jumping én dressuur. 

 
Tabel 3: In 2012 is er een stijging van 5,5% t.o.v. 2011 van het totale aantal omlopen op nationale en 

communautaire VLP-wedstrijden (van 25.788 naar 27.203). Dit komt voornamelijk door de stijging van de 
communautaire omlopen bij jumping (van 1.427 naar 3.300 voor de Silver League-wedstrijden). 

Het aantal omlopen op de nationale VLP-wedstrijden is licht gedaald t.o.v. 2011, met 2% (van 23.613 naar 

23.106). De nationale omlopen bij jumping, dressuur, reining, voltige en para-equestrian zijn gedaald. 
Bij para-equestrian zijn er geen starters genoteerd op de nationale wedstrijden. Dit is te verklaren doordat de 

nationale ruiters in het Olympisch jaar kozen voor de deelname aan de internationale wedstrijden, doordat 
het Belgische Kampioenschap tijdens een internationale wedstrijd werd gehouden en doordat de beginnende 

ruiters konden instappen in een recreatief initiatief van VLP. 
Voor jumping is het totale aantal omlopen gestegen met meer dan 5% (van 18.552 naar 19.587). Het grotere 

aanbod aan jumpingwedstrijden in 2012 heeft ervoor gezorgd dat de jumpingruiters massaal hebben 

ingeschreven voor deze wedstrijden.  
In de disciplines eventing, mennen en endurance was er een stijging van het aantal starters op de VLP-

nationale wedstrijden. De grootste stijging is waar te nemen bij het mennen (met een stijging van 243 
starters of 44%). Dit kan verklaard worden door de organisatie van meer wedstrijden t.o.v. 2011 en de grote 

interesse voor een nieuwe wedstrijdaccommodatie. 

 
Tabel 4: In 2012 zijn er in totaal 65 wedstrijden (over alle disciplines en niveaus) meer georganiseerd dan in 

2011. Alleen al in jumping werden er 28 wedstrijden meer georganiseerd in 2012 t.o.v. 2011. Het is goed om 
te kunnen constateren dat elke discipline zijn aantal wedstrijden ongeveer kan vasthouden of uitbreiden in 

deze economisch moeilijkere tijden.  
 

Tabel 5: We stellen in alle leeftijdscategorieën een daling van het aantal cyclusomlopen vast behalve bij de 6-

jarigen. Er is een daling van 460 starters ten opzichte van 2011. Er waren evenveel wedstrijden in 2012 en 
2011. De wedstrijdlocaties worden zorgvuldig uitgekozen. De kwaliteit van de bodem kan geen factor zijn bij 

de daling. De betreffende commissie zal zich moeten bezinnen over deze evolutie.   
 

Tabel 6: In 2012 werden naast dopingcontroles op de nationale wedstrijden ook controles gedaan op de 

provinciale wedstrijden. In totaal werden 21 dopingcontroles uitgevoerd verspreid over alle disciplines en 
zowel op provinciale als nationale wedstrijden.  

Tabel 7: In 2012 waren er 18 starters meer t.o.v. 2011 op de ponydressuurwedstrijden. In 2012 werden er 

initiatieven genomen om de wedstrijden ponydressuur op te waarderen en deze initiatieven zullen in 2013 

verder uitgewerkt worden. 
 

Tabel 8: Op de paardendressuurwedstrijden is er een stijging van 109 proeven ten opzichte van 2011. 
Hierdoor zijn de aantallen ongeveer gelijk met de starters op de ponydwedstrijden. 

 

 

1.4.  Eventuele bijsturingen van de doelstellingen en/of acties 

 

Geen bijsturing. 

De nieuwe doelstellingen werden geformuleerd in het beleidsplan 2013-2016. 
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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 

Uit onderstaan de operationele doelstellingen blijkt dat VLP de afgelopen 4 jaar hard gewerkt heeft om 
de toegankelijkheid en de uitstraling van de sport te verzekeren. 

 
B. Evaluatie 

Uit de resultaten van onderstaande operationele doelstellingen blijkt dat deze strategische doelstelling 

werd behaald. 

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

a. Resultaten effectmeting 

Uit de resultaten (tabel 9,12) is gebleken dat zowel voor de klassieke ruiterbrevetten en voor de 

menbrevetten een stijging terug te vinden is in het aantal brevetafnames in de periode 2009-
2012. Het gaat hier om een stijging van 20% voor de klassieke brevetafnames en een stijging 

van 5,26% voor de menbrevetafnames. Er is echter een grotere stijging waar te nemen van 
2009 naar 2010 nl. 36,84% en van 2009 naar 2011 nl. 31,58%.  

Voor de brevetafnames western rijden is het enkel mogelijk een vergelijking te maken over 3 

jaar, aangezien deze brevetten pas vanaf 2010 afgenomen worden. Het gaat over een stijging 
van 100%. Al is er een duidelijke piek waar te nemen in 2011 waar een stijging is van 700%. 

 
b. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat we de doelstelling hebben behaald. Zowel de klassieke 

brevetafnames, de menbrevetafnames en de brevetafnames western rijden, zijn met minstens 
5% gestegen in de afgelopen 4 jaar. Al is er bij de menbrevetten en de brevetten western rijden 

wel een terugval waar te nemen in 2012. Bij de klassieke ruiterbrevetten zien we een 
permanente stijging. 

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

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 
“beschermde” seizoen. 

 

b. Evaluatie 
Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

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

a. Resultaten effectmeting 
De afgelopen 4 jaar werden verschillende samenwerkingsverbanden tussen VLP en LRV 

opgestart. Dit zowel in competitieve als recreatieve domeinen. 
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Over de gehele beleidsperiode 2009-2012 vonden in het competitieve domein volgende 

samenwerkingen plaats: 
 Samenwerking eventingwedstrijden: Deze samenwerking houdt in dat ruiters van 

VLP kunnen starten op wedstrijden van LRV en omgekeerd. Zowel in organisatie, 

inschrijvingen, verwerking van resultaten, financiële regelingen… verlopen in onderling 
overleg en met onderlinge medewerking. Momenteel verloopt deze samenwerking zeer 

goed en deze zal ook in de toekomst verder gezet worden. 

 
 Jeugdcup: Deze samenwerking werd in het leven geroepen om je schoolgaande jeugd 

een betere opleiding te kunnen garanderen en om de wedstrijdsport te promoten. 

Zowel ruiters van VLP als van LRV kunnen hieraan deelnemen. De juryleden worden 
aangesteld door beide organisaties en ook nieuwe ideeën worden in onderling overleg 

behandeld. De Jeugdcup zal ook de komende beleidsperiode in samenwerking met de 
LRV worden verder gezet. 

 

Over de gehele beleidsperiode 2009-2012 vonden in het recreatieve domein volgende 
samenwerkingen plaats: 

 VTS-denkcel: VLP en LRV hebben de handen in elkaar geslagen om kaderopleidingen 

zoveel mogelijk te promoten. We willen dat het paardensportlandschap alsmaar meer 
gediplomeerde lesgevers kent. Beide sportfederaties nemen de toelatingsproeven 

(rijvaardigheidsproeven) voor hun rekening. Er is een samenwerking met de VTS wat 

betreft theoretische en didactische modules van de kaderopleiding. Deze samenwerking 
verloopt zeer vlot. Door aanwezigheid van beide federaties in de denkcel paardrijden 

(VTS-Bloso) wordt het werkveld goed opgevolgd en zijn de kaderopleidingen 
uitgegroeid tot bekende en aantrekkelijke opleidingen voor iedereen die in de 

paardensport als lesgever aan de slag wil. 
 

 VHS (brevettenwerking): De ruiterbrevetten hebben reeds een hele geschiedenis 

achter de rug. Zij werden voor het eerst uitgereikt in de jaren ’70. Toch zou het tot 

1994 duren tot dezelfde norm ingevoerd werd voor beide paardensportfederaties. Met 
de oprichting van de Vlaamse Hippische Sportbond (VHS) werden de vereisten waaraan 

op de respectievelijke niveaus moet worden voldaan, vastgelegd in eindtermen die 
beoordeeld worden door examinatoren van de VHS. Zowel VLP als LRV werken van toen 

af samen om de brevettenwerking te blijven uitbouwen. 

Er werden alsmaar meer stappen genomen om deze samenwerking te optimaliseren. Zo 
werden samen juryleden bepaald, werden eindtermen en richtlijnen bijgestuurd indien 

nodig, werden richtlijnenbundels opgesteld…  
De laatste recente samenwerking is ongetwijfeld de brevettenfilm die in 2013 

gelanceerd wordt. Beide federaties vonden het noodzakelijk om visueel te kunnen 
weergeven wat de eindtermen van zowel het A- als B-brevet inhouden. Hiervoor 

sloegen we de handen in elkaar om een film te maken met praktijkvoorbeelden. 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de film en zal ze gelanceerd worden voor 
de zomer 2013.  

 
b. Evaluatie 

Deze doelstelling is moeilijk te meten aangezien VLP in het verleden reeds samenwerkingen had 

met de LRV op bovenstaande gebieden. De bestaande samenwerkingen zijn bestendigd of zelf 
verder uitgebouwd. Door de samenwerkingen zijn er grote sprongen voorwaarts gemaakt. 

Zowel in het competitieve als het recreatieve domein verlopen de samenwerkingen zeer goed. 
Er zijn nog samenwerkingen in het vooruitzicht en we laten geen kansen liggen indien zich een 

opportuniteit voordoet. We denken hierbij aan een gemeenschappelijk gebruik van de 

brevetten-databank van VLP. Dit zou voor beide federaties een enorme stap voorwaarts zijn. 
Hierover lopen momenteel onderhandelingen met LRV. We zijn ervan overtuigd dat VLP 

voldoende acties heeft ondernomen om de paardensport en beide federaties nauwer samen te 
brengen. We beschouwen deze doelstelling dan ook als geslaagd. 
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SD 2  De VLP wil de niet-georganiseerde sportbeoefenaar integreren in het georganiseerde 

verenigingsleven. 

A. Resultaten effectmeting 

Uit OD 21 blijkt dat de overstap van de recreatieve sportbeoefenaar naar de competitie een grote stap 
is. Dit kan te maken hebben met de financiële impact van dit verhaal. Een eigen paard, trailer en 

ander materiaal is noodzakelijk om wedstrijden te rijden. Hierdoor loopt het kostenplaatje hoog op, 

waardoor de wedstrijdsport niet voor iedereen is weggelegd. 
 

In OD 27 is wel gebleken dat de wedstrijdsport zich ook opentrekt buiten het wedstrijdseizoen. Zo 
kunnen competitieve ruiters ook terecht in de winterperiode om wedstrijden te rijden. Hierdoor 

kunnen meer ruiters terecht bij de VLP om hun discipline te beoefenen op eender welk moment in het 
jaar. 

 

Uit OD 44 blijkt dat de samenwerking met partnerfederatie LRV de laatste jaren verbeterd is. Zeker op 
gebied van kaderopleidingen, brevettenwerking en bepaalde disciplines verloopt de samenwerking 

zeer goed. Door deze samenwerking worden meer sporters aangetrokken tot het georganiseerde 
verenigingsleven, daar zij om meerdere plaatsen terecht kunnen voor het beoefenen van hun sport. 

 

Dankzij de toename van het aantal VLP-clubs en het totaal aantal VLP-leden kunnen we ook zeggen 
dat alsmaar meer sportbeoefenaars de weg vinden naar onze sportfederatie en kunnen genieten van 

de voordelen van het sporten in clubverband. 
 

B. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat deze doelstelling werd behaald.  

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

licentie. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2012 maakten 289 leden de overstap van een recreatieve vergunning naar een competitieve 
licentie. In 2011 waren dit 240 leden. Dit wil zeggen dat er een stijging is van 20,42% die de 

overstap maakten naar een competitieve licentie. Van het totale aantal recreatieve leden in 
2011 (20024) werden 1,44% competitieve leden in 2012. Dit is een grotere overstap dan de 

0,9% in 2011. 
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling niet behaald werd. De stap van recreatieve ruiter 
naar competitie is groot. Echter zijn er in 2012 procentueel gezien meer leden die de overstap 

maakten. Voornamelijk 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 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 
“beschermde” seizoen. 

 
b. Evaluatie 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 
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OD 44  De VLP onderneemt acties om de komende vier jaar nauwer samen te werken met LRV. 

a. Resultaten effectmeting 
De afgelopen 4 jaar werden verschillende samenwerkingsverbanden tussen VLP en LRV 

opgestart. Dit zowel in competitieve als recreatieve domeinen. 
 

Over de gehele beleidsperiode 2009-2012 vonden in het competitieve domein volgende 

samenwerkingen plaats: 
 Samenwerking eventingwedstrijden: Deze samenwerking houdt in dat ruiters van 

VLP kunnen starten op wedstrijden van LRV en omgekeerd. Zowel in organisatie, 

inschrijvingen, verwerking van resultaten, financiële regelingen… verlopen in onderling 
overleg en met onderlinge medewerking. Momenteel verloopt deze samenwerking zeer 

goed en deze zal ook in de toekomst verder gezet worden. 
 

 Jeugdcup: Deze samenwerking werd in het leven geroepen om je schoolgaande jeugd 

een betere opleiding te kunnen garanderen en om de wedstrijdsport te promoten. 

Zowel ruiters van VLP als van LRV kunnen hieraan deelnemen. De juryleden worden 
aangesteld door beide organisaties en ook nieuwe ideeën worden in onderling overleg 

behandeld. De jeugdcup zal ook de komende beleidsperiode in samenwerking met de 
LRV worden verder gezet. 

 

Over de gehele beleidsperiode 2009-2012 vonden in het recreatieve domein volgende 
samenwerkingen plaats: 

 VTS-denkcel: VLP en LRV hebben de handen in elkaar geslagen om kaderopleidingen 

zoveel mogelijk te promoten. We willen dat het paardensportlandschap alsmaar meer 
gediplomeerde lesgevers kent. Beide sportfederaties nemen de toelatingsproeven 

(rijvaardigheidsproeven) voor hun rekening. Er is een samenwerking met de VTS wat 
betreft theoretische en didactische modules van de kaderopleiding. Deze samenwerking 

verloopt zeer vlot. Door aanwezigheid van beide federaties in de denkcel paardrijden 

(VTS-Bloso) wordt het werkveld goed opgevolgd en zijn de kaderopleidingen 
uitgegroeid tot bekende en aantrekkelijke opleidingen voor iedereen die in de 

paardensport als lesgever aan de slag wil. 
 

 VHS (brevettenwerking): De ruiterbrevetten hebben reeds een hele geschiedenis 

achter de rug. Zij werden voor het eerst uitgereikt in de jaren ’70. Toch zou het tot 

1994 duren tot dezelfde norm ingevoerd werd voor beide paardensportfederaties. Met 
de oprichting van de Vlaamse Hippische Sportbond (VHS) werden de vereisten waaraan 

op de respectievelijke niveaus moet worden voldaan, vastgelegd in eindtermen die 
beoordeeld worden door examinatoren van de VHS. Zowel VLP als LRV werken van toen 

af samen om de brevettenwerking te blijven uitbouwen. 

Er werden alsmaar meer stappen genomen om deze samenwerking te optimaliseren. Zo 
werden samen juryleden bepaald, werden eindtermen en richtlijnen bijgestuurd indien 

nodig, werden richtlijnenbundels opgesteld…  
De laatste recente samenwerking is ongetwijfeld de brevettenfilm die in 2013 

gelanceerd wordt. Beide federaties vonden het noodzakelijk om visueel te kunnen 
weergeven wat de eindtermen van zowel het A- als B-brevet inhouden. Hiervoor 

sloegen we de handen in elkaar om een film te maken met praktijkvoorbeelden. 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de film en zal ze gelanceerd worden voor 
de zomer 2013.  

 
 

 

b. Evaluatie 
Deze doelstelling is moeilijk te meten aangezien VLP in het verleden reeds samenwerkingen had 

met de LRV op bovenstaande gebieden. De bestaande samenwerkingen zijn bestendigd of zelf 
verder uitgebouwd. Door de samenwerkingen zijn er grote sprongen voorwaarts gemaakt. 
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Zowel in het competitieve als het recreatieve domein verlopen de samenwerkingen zeer goed. 

Er zijn nog samenwerkingen in het vooruitzicht en we laten geen kansen liggen indien zich een 
opportuniteit voordoet. We denken hierbij aan een gemeenschappelijk gebruik van de 

brevetten-databank van VLP. Dit zou voor beide federaties een enorme stap voorwaarts zijn. 
Hierover lopen momenteel onderhandelingen met LRV. We zijn ervan overtuigd dat VLP 

voldoende acties heeft ondernomen om de paardensport en beide federaties nauwer samen te 

brengen. We beschouwen deze doelstelling dan ook als geslaagd. 
 

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

stimuleren. 

A. Resultaten effectmeting 
Uit OD 21, 22, 24, 27 en 39 blijkt dat VLP de laatste jaren inspanningen geleverd heeft om deze 

strategische doelstelling te bereiken.  
Enkel het aantal leden dat de overstap maakt van een recreatieve vergunning naar een competitieve 

licentie is lager dan dat VLP had vooropgesteld. Echter kunnen wij in de resultaten van de andere 
operationele doelstellingen terugvinden dat VLP haar wedstrijdaanbod aantrekkelijker heeft gemaakt 

om de instap naar de competitie te bevorderen. 

 
B. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat deze doelstelling werd behaald. 

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

licentie. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2012 maakten 289 leden de overstap van een recreatieve vergunning naar een competitieve 
licentie. In 2011 waren dit 240 leden. Dit wil zeggen dat er een stijging is van 20,42% die de 

overstap maakten naar een competitieve licentie. Van het totale aantal recreatieve leden in 

2011 (20024) werden 1,44% competitieve leden in 2012. Dit is een grotere overstap dan de 
0,9% in 2011. 

 
b. Evaluatie 

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

naar competitie is groot. Echter zijn er in 2012 procentueel gezien meer leden die de overstap 
maakten. Voornamelijk 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 
Voor dressuur is er een VLP-dressuurreglement dat geldig is voor de dressuurwerking van de 

provinciales. Sommige provinciales hebben hieronder nog een afzonderlijk reglement met oa. de 

vermelding van hun kampioenschappen en bekers. 
Voor jumping wordt het nationaal jumpingreglement gevolgd. Elke provinciale kan hieronder 

een eigen reglement maken. 
Er zijn bijeenkomsten geweest met de provinciale groeperingen om de reglementen te 

bespreken en eventuele verschillen op elkaar af te stemmen. 
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b. Evaluatie 

De provinciale werkingen passen grotendeels hetzelfde reglement toe. Aangezien er soms heel kleine 

verschillen zijn, kunnen we niet zeggen dat dit voor 100% hetzelfde reglement is. 

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

a. Resultaten effectmeting 
De afgelopen jaren zijn de verschillende disciplines meer en meer naar elkaar toegegroeid door 

een gemeenschappelijk interdisciplinair beleid uit te werken. 
 

b. Evaluatie 

Er wordt een gemeenschappelijk beleid gevoerd voor alle disciplines. Hierbij wordt wel rekening 
gehouden met de karakteristieken en specifieke noden per discipline. 

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

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 
“beschermde” seizoen. 

 

b. Evaluatie 
Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

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

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

a. Resultaten effectmeting 

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

In 2010 en 2011 werden de kaderbrevetten binnen het recreatierijden (ruitertoerisme) verder 

uitgebouwd binnen de werking van VLP in samenwerking met LRV-VRV.  
In 2012 werd in teken van een brevettenfilm samengewerkt met LRV-VRV en de VHS om deze 

brevettenfilm te realiseren. De film zal in 2013 verder afgerond worden. 
 

b. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat VLP de afgelopen 4 jaar enkele samenwerkingsverbanden aangegaan 
is met andere organisaties en actoren. 

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

A. Resultaten effectmeting 

Uit de resultaten van onderstaande doelstelling blijkt dat het topsportbeleid van VLP op een 
professionele manier werd aangepakt. De disciplines zijn meer naar elkaar toegegroeid. 

 
B. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat deze doelstelling werd behaald. 
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OD 24  De VLP wil een gemeenschappelijk beleid voor alle disciplines tegen april 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

De afgelopen jaren zijn de verschillende disciplines meer en meer naar elkaar toegegroeid door 
een gemeenschappelijk interdisciplinair beleid uit te werken. 

 

b. Evaluatie 
Er wordt een gemeenschappelijk beleid gevoerd voor alle disciplines. Hierbij wordt wel rekening 

gehouden met de karakteristieken en specifieke noden per discipline. 

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

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 

“beschermde” seizoen. 

 
b. Evaluatie 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

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

vanaf 2009. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze doelstelling is niet meetbaar, maar wel noodzakelijke. 

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. 

 
Het Vlaams Paardenloket, AKOV (agentschap voor Kwaliteitsvol Onderwijs en Vorming), 

verschillende evenementen (Jumping Mechelen, Flanders Horse Expo…) zijn voorbeelden van 
instanties waar VLP mee samenwerkt of samengewerkt heeft om bepaalde doelen te realiseren. 

 

b. Evaluatie 
Niet meetbaar, dus geen evaluatie mogelijk. Echter zijn we er wel van overtuigd dat VLP 

alsmaar meer gerespecteerd wordt als (gespreks)partner en we zullen dit ook in de toekomst 
verder zetten. 

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. 
 

In 2011 en 2012 werd in teken van Ethisch Verantwoord Sporten een 7de thema door VLP 

gelanceerd in het project: “Ik maak het verschil!”. Dit betreft dierenwelzijn. Aan de hand van dit 
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zevende thema wordt de relatie mens-dier benadrukt. In de paardensport zijn dieren meer dan 

voorwerpen. Zij verdienen een prominente plaats naast de sportbeoefenaar en VLP wil naar de 
buitenwereld benadrukken dat ook dieren een onderdeel zijn van de paardensport. 

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd. 

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

A. Resultaten effectmeting 
In operationele doelstelling 20, 27, 39, 43 en 44 wordt geïllustreerd dat VLP de afgelopen 4 jaar hard 

gewerkt heeft om een aanspreekpunt te zijn voor verschillende instanties. 

 
In 4 jaar tijd kende VLP een stijging van het totaal aantal clubs van 414 naar 489 clubs. Dit is een 

stijging van 18,12%. Hieruit leiden we af dat het vele clubs het interessant vinden om aan te sluiten 
als club bij de Vlaamse Liga Paardensport. 

Ook kende VLP een groei in ledenaantal. In 2008 had VLP de kaap van 21 000 aangesloten 
sportbeoefenaars bereikt. In 2012 sloten we af met ruim 30 000 sportbeoefenaars. Dit is voor VLP een 

succesverhaal geweest, waaruit de afleiden dat de werking van VLP interessant is voor zowel 

recreatieve als competitieve sportbeoefenaars. 
Mede dankzij de uitbereiding van het wedstrijdaanbod in de clubs (de initiatiewedstrijden of 

clubwedstrijden), de brevettenwerking en de opleidingen, vinden meer sportbeoefenaars de weg naar 
een VLP-club. 

Ook de winterwerking is nu een gerealiseerd feit. Competitieve sportbeoefenaars kunnen niet alleen 

binnen het seizoen, maar ook in het winterseizoen genieten van een competitief winteraanbod. 
 

De samenwerkingen met stamboeken, LRV-VVR en andere hippische instanties werd ook gerealiseerd 
de afgelopen beleidsperiode. VLP vindt het belangrijk om met zoveel mogelijk instanties samen te 

werken. Dit kan de paardensport alleen maar ten goede komen. 

 
 

B. Evaluatie 
Uit de resultaten van de operationele doelstellingen blijkt dat we deze strategische doelstelling hebben 

behaald. 

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

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

a. Resultaten effectmeting 

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

In 2010 en 2011 werden de kaderbrevetten binnen het recreatierijden (ruitertoerisme) verder 

uitgebouwd binnen de werking van VLP in samenwerking met LRV-VRV.  
In 2012 werd in teken van een brevettenfilm samengewerkt met LRV-VRV en de VHS om deze 

brevettenfilm te realiseren. De film zal in 2013 verder afgerond worden. 
 

b. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat VLP de afgelopen 4 jaar enkele samenwerkingsverbanden aangegaan 
is met andere organisaties en actoren. 

 

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

sportdiensten tegen 2012. 
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a. Resultaten effectmeting 

Volgende provinciale werkingen zijn erkend binnen de provinciale sportdiensten: 
 HROV (Oost-Vlaanderen) 

 HGVBB (Vlaams Brabant) 
 KR (Limburg) 

 

b. Evaluatie 
Dit wil zeggen dat 3 van de 5 provinciale werkingen erkend werden door de provinciale 

sportdiensten. De VOR (Antwerpen) en WVUR (West-Vlaanderen) werd nog niet erkend. Deze 
provinciale kozen ervoor om dit niet in orde te brengen.  

Bijgevolg werd deze doelstelling niet behaald. 
 

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

a. Resultaten effectmeting 

De afgelopen 4 jaar werden verschillende samenwerkingsverbanden tussen VLP en LRV 
opgestart. Dit zowel in competitieve als recreatieve domeinen. 

 

Over de gehele beleidsperiode 2009-2012 vonden in het competitieve domein volgende 
samenwerkingen plaats: 

 Samenwerking eventingwedstrijden: Deze samenwerking houdt in dat ruiters van 

VLP kunnen starten op wedstrijden van LRV en omgekeerd. Zowel in organisatie, 
inschrijvingen, verwerking van resultaten, financiële regelingen… verlopen in onderling 

overleg en met onderlinge medewerking. Momenteel verloopt deze samenwerking zeer 

goed en deze zal ook in de toekomst verder gezet worden. 
 

 Jeugdcup: Deze samenwerking werd in het leven geroepen om je schoolgaande jeugd 

een betere opleiding te kunnen garanderen en om de wedstrijdsport te promoten. 
Zowel ruiters van VLP als van LRV kunnen hieraan deelnemen. De juryleden worden 

aangesteld door beide organisaties en ook nieuwe ideeën worden in onderling overleg 

behandeld. De jeugdcup zal ook de komende beleidsperiode in samenwerking met de 
LRV worden verder gezet. 

 
Over de gehele beleidsperiode 2009-2012 vonden in het recreatieve domein volgende 

samenwerkingen plaats: 
 VTS-denkcel: VLP en LRV hebben de handen in elkaar geslagen om kaderopleidingen 

zoveel mogelijk te promoten. We willen dat het paardensportlandschap alsmaar meer 

gediplomeerde lesgevers kent. Beide sportfederaties nemen de toelatingsproeven 

(rijvaardigheidsproeven) voor hun rekening. Er is een samenwerking met de VTS wat 
betreft theoretische en didactische modules van de kaderopleiding. Deze samenwerking 

verloopt zeer vlot. Door aanwezigheid van beide federaties in de denkcel paardrijden 
(VTS-Bloso) wordt het werkveld goed opgevolgd en zijn de kaderopleidingen 

uitgegroeid tot bekende en aantrekkelijke opleidingen voor iedereen die in de 

paardensport als lesgever aan de slag wil. 
 

 VHS (brevettenwerking): De ruiterbrevetten hebben reeds een hele geschiedenis 

achter de rug. Zij werden voor het eerst uitgereikt in de jaren ’70. Toch zou het tot 
1994 duren tot dezelfde norm ingevoerd werd voor beide paardensportfederaties. Met 

de oprichting van de Vlaamse Hippische Sportbond (VHS) werden de vereisten waaraan 
op de respectievelijke niveaus moet worden voldaan, vastgelegd in eindtermen die 

beoordeeld worden door examinatoren van de VHS. Zowel VLP als LRV werken van toen 

af samen om de brevettenwerking te blijven uitbouwen. 
Er werden alsmaar meer stappen genomen om deze samenwerking te optimaliseren. Zo 

werden samen juryleden bepaald, werden eindtermen en richtlijnen bijgestuurd indien 
nodig, werden richtlijnenbundels opgesteld…  
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De laatste recente samenwerking is ongetwijfeld de brevettenfilm die in 2013 

gelanceerd wordt. Beide federaties vonden het noodzakelijk om visueel te kunnen 
weergeven wat de eindtermen van zowel het A- als B-brevet inhouden. Hiervoor 

sloegen we de handen in elkaar om een film te maken met praktijkvoorbeelden. 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de film en zal ze gelanceerd worden voor 

de zomer 2013.  

 
b. Evaluatie 

Deze doelstelling is moeilijk te meten aangezien VLP in het verleden reeds samenwerkingen had 
met de LRV op bovenstaande gebieden. De bestaande samenwerkingen zijn bestendigd of zelf 

verder uitgebouwd. Door de samenwerkingen zijn er grote sprongen voorwaarts gemaakt. 
Zowel in het competitieve als het recreatieve domein verlopen de samenwerkingen zeer goed. 

Er zijn nog samenwerkingen in het vooruitzicht en we laten geen kansen liggen indien zich een 

opportuniteit voordoet. We denken hierbij aan een gemeenschappelijk gebruik van de 
brevetten-databank van VLP. Dit zou voor beide federaties een enorme stap voorwaarts zijn. 

Hierover lopen momenteel onderhandelingen met LRV. We zijn ervan overtuigd dat VLP 
voldoende acties heeft ondernomen om de paardensport en beide federaties nauwer samen te 

brengen. We beschouwen deze doelstelling dan ook als geslaagd. 

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

A. Resultaten effectmeting 
Uit OD 27 blijkt dat iedere ruiters terecht kan om zijn of haar discipline te beoefenen zowel binnen als 

buiten het beschermde seizoen. 

 
B. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat deze doelstelling werd behaald. 

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

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 

“beschermde” seizoen. 

 
b. Evaluatie 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

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

A. Resultaten effectmeting 

VLP werd in de afgelopen 4 jaar als waardige gesprekspartner bij verschillende officiële instanties 
erkend. Ook is zij zowel voor de sportbeoefenaars, de clubs en andere actoren het aanspreekpunt voor 

vragen over de paardensport. VLP heeft getracht de afgelopen 4 jaar de belangenbehartiger te zijn 

voor iedereen die betrekking heeft tot de paardensport. 
Ook heeft VLP altijd sportbeoefenaar en paard benadrukt als onmisbare combinatie in de 

paardensport. Paardenwelzijn is dan ook een sleutelbegrip in de werking van VLP. 
 

B. Evaluatie 
Uit operationele doelstelling 41, 42 en 43 blijkt dat deze doelstelling werd behaald. 
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OD 41  De VLP moet een gerespecteerde gesprekspartner zijn bij de verschillende officiële instanties 

vanaf 2009. 

a. Resultaten effectmeting 
Deze doelstelling is niet meetbaar, maar wel noodzakelijk. 

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. 

 
Het Vlaams Paardenloket, AKOV (agentschap voor Kwaliteitsvol Onderwijs en Vorming), 

verschillende evenementen (Jumping Mechelen, Flanders Horse Expo…) zijn voorbeelden van 
instanties waar VLP mee samenwerkt of samengewerkt heeft om bepaalde doelen te realiseren. 

 

b. Evaluatie 
Niet meetbaar, dus geen evaluatie mogelijk. Echter zijn we er wel van overtuigd dat VLP 

alsmaar meer gerespecteerd wordt als (gespreks)partner en we zullen dit ook in de toekomst 
verder zetten. 

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 bv. verplaatst worden dus 

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

 
In 2011 en 2012 werd in teken van Ethisch Verantwoord Sporten een 7de thema door VLP 

gelanceerd in het project: “Ik maak het verschil!”. Dit betreft dierenwelzijn. Aan de hand van dit 
zevende thema wordt de relatie mens-dier benadrukt. In de paardensport zijn dieren meer dan 

voorwerpen. Zij verdienen een prominente plaats naast de sportbeoefenaar en VLP wil naar de 
buitenwereld benadrukken dat ook dieren een onderdeel zijn van de paardensport. 

 

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

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, VCP, BCP. 

 Update van de website www.ikmaakhetverschil.be in 2012. 

 Bericht over de grote sportclubenquête op 26/04/2012. 
 Bericht over eerste opleidingen Mis de TrAin niet op 08/05/2012. 

 Bericht over positieve en negatieve dopingcontroles in 2011 op 17/05/2012. 
 Bericht over 160 nieuwe trainers en lesgevers op 29/05/2013. 

 Bericht over de nieuwe online databank hippische opleidingen op 04/06/2012. 

 Bericht over seksueel overschrijdend gedrag op 05/06/2012. 
 Bericht over de EVS-clubs op 13/07/2012. 

http://www.ikmaakhetverschil.be/
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 Bericht over opleiding vrijwilligersbeleid op 04/09/2012. 

 Bericht over een infoavond van VLP-verzekeringen op 26/11/2012. 
 Bericht over ICE-code op 04/12/2012. 

 Bericht over de ‘5de Dag van de Trainer’ op 12/12/2012. 

Ook in 2012 werd dit verhaal verder gezet met een infoavond over verzekeringen, clubbezoeken 

om clubbestuurders en sportbeoefenaars te informeren over allerhande thema’s, opleidingen 
voor clubs, opleidingen voor lesgevers en trainers, stages en workshop voor sportbeoefenaars… 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2012. 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 

Uit onderstaande operationele doelstellingen blijkt dat VLP een eigentijdse omkadering heeft 
uitgebouwd (en dit nog steeds doet) die overeenstemt met de eisen van een moderne sportfederatie. 

VLP tracht als sportfederatie alsmaar professioneler tewerk te gaan en we zijn ervan overtuigd dat we 
dit goed doen. Ook in de toekomst zal hieraan verder gewerkt worden. 

 

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 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 

“beschermde” seizoen. 

 
b. Evaluatie 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

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 2012 hoofdzakelijk via de website. Op de site staat 

informatie over de identificatie en immatriculatie van de paarden. In het “ABC van de VLP 2012” 

werd de nodige uitleg gegeven over het identificeren en chippen van de paarden. 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 2012. Informatie werd op de 

site geplaatst en gepubliceerd in het boekje “ABC van de VLP” en tijdens wedstrijden werd er 
gecontroleerd. 
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OD 47  De VLP wenst vanaf 2010 een meer professioneel personeelsbeleid te voeren. 

a. Resultaten effectmeting 

Ook in 2012 kon VLP enkele nieuwe medewerkers verwelkomen. Zij werden opgeleid en 
begeleid in hun takenpakket. Eind 2012 werd met het nieuwe personeelsbestand duidelijk 

vastgelegd welke bevoegdheden toegewezen worden aan welke medewerkers. Door deze 

duidelijke afbakening, verloopt de werking van VLP momenteel zeer goed. Ook naar de 
buitenwereld is het duidelijk met welke vragen ze terecht kunnen bij welke medewerker. 

De medewerkers krijgen ook de kans om te groeien in hun takenpakket en kunnen steeds 
terecht bij de directeur of de coördinatoren voor overleg. 

Regelmatig waren er teamoverlegmomenten en individuele overlegmomenten. 
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling werd behaald in 2012. 
 

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 2012: 
 Jumping  Philippe Guerdat, Niels Bruynseels, James Peeters, Jos Lansink, Ludo 

Philippaerts, Johan Philippaerts, Jos Kumps, Marc Van Dijck, Maurice Van Roosbroeck, 

Albert Voorn, Rik Deraedt … 
 Dressuur  Stefan Hollanders, Arlette Holsters, Ronny Livens, Jan Symons, Ton de 

Ridder, Wim Ernes, Jeroen Devroe, Jan Nivelle, Jacques Van Daele, Wim Verwimp, Jan 

Peeters … 
 Eventing  Marc Rigouts, Joris Vanspringel, Janus Archie, Virginie Caulier, Karin 

Donckers, Sarah Van Hassel, … 
 Workshops  Rudy Heylen (mentaal), Evert Van Wijk (mediatraining), Liesbeth Clyncke 

(EHBO), Eddy van den Bosch van Arena (verzekeringen), Koen Vermeulen (vinden en 

recruteren van vrijwillgers)… 
 Sportkampen (bijscholing)  Marc Derudder (sporten en spelen met ADHD) 

 Telefoontechnieken  Jozefien De Feyter 

 

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

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

noden van haar leden. 

a. Resultaten effectmeting 
In 2011 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. De website werd dagelijks aangepast aan de noden van de leden. Daarnaast 

verwijzen een aantal nieuwe domeinnamen van VLP www.gavoorgalop.be, 

www.ikmaakhetverschil.be en www.misdetrainniet.be allemaal naar pagina’s op www.vlp.be 
zodat het voor de bezoekers duidelijk blijft.  

Ook in 2012 werden deze webpagina’s continu bijgehouden zodat alleen de meest recente 
informatie hierop zichtbaar was. 

 

b. Evaluatie 
De effectmeting geef weer dat de doelstelling reeds behaald werd in 2011. 

http://www.gavoorgalop.be/
http://www.ikmaakhetverschil.be/
http://www.misdetrainniet.be/
http://www.vlp.be/
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SD 9  De VLP wil een kwaliteitsvol netwerk van officials uitbouwen. 

A. Resultaten effectmeting 

Uit de resultaten van onderstaande operationele doelstelling blijkt dat het netwerk van officials 
kwalitatief werd uitgebouwd. 

 

B. Evaluatie 
Deze doelstelling werd behaald. 

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

a. Resultaten effectmeting 
In 2012 werden geen bijscholingen georganiseerd, maar wel een evaluatievergadering voor de 

juryleden van de menbrevetten. Tijdens deze evaluatievergadering worden belangrijke accenten 
gelegd zodat dit ook als een bijscholing kan opgevat worden. Zo werden belangrijke afspraken 
voor het jureren opnieuw overlopen evenals de theorievragen en eindtermen van de 
menbrevetten. De infoavond ging door op 29/02/2012. Daarnaast worden van elke 
brevettenafname evaluatieformulieren opgemaakt. Er is dus een permanente opvolging van de 
examinatoren. 

 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2012. Aangezien deze 

evaluatievergadering ook als een bijscholing kan aanzien worden. Echter werd er geen 
bijscholing voorzien voor de examinatoren van klassieke ruiterbrevetten en brevetten western 

rijden. De reden van dit laatste is toe te schrijven aan de ontwikkeling van een film over de 
klassieke brevettenwerking waar een aantal nieuwe accenten worden gelegd. Dit is gepland 

voor mei/juni 2013. 

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

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 
“beschermde” seizoen. 

 
b. Evaluatie 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

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

A. Resultaten effectmeting 

De VLP heeft de afgelopen 4 jaar de aandacht gefocust op dierenwelzijn. Dit zowel in haar recreatieve 

als haar competitieve werking. Dit wordt benadrukt mede dankzij het project ‘Maak het verschil!’. In 
elk wedstrijdreglement zijn sancties opgenomen bij het niet naleven van de wedstrijdreglementen wat 

betreft dierenwelzijn. 
 

B. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat deze doelstelling werd behaald. 
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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 
Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 

“beschermde” seizoen. 
 

b. Evaluatie 
Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

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 2012 hoofdzakelijk via de website. Op de site staat 

informatie over de identificatie en immatriculatie van de paarden. In het “ABC van de VLP 2012” 
werd de nodige uitleg gegeven over het identificeren en chippen van de paarden. 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 2012. Informatie werd op de 
site geplaatst en gepubliceerd in het boekje “ABC van de VLP” en tijdens wedstrijden werd er 

gecontroleerd. 

SD 11  De VLP wil een medisch verantwoord sportbeleid uitwerken. 

A. Resultaten effectmeting 
VLP wil doping bannen uit de paardensport. In samenwerking met de Vlaamse Overheid worden 

dopingcontroles uitgevoerd bij sportbeoefenaars op hoger niveau. Echter voert VLP op eigen initiatief 
ook dopingcontroles uit bij dieren daar dit ook atleten zijn in de paardensport. 

In tabel 6 is een overzicht terug te vinden van de controles op verboden middelen in 2012. 

 
Hiernaast werkt VLP aan de veiligheid van de sportbeoefenaars. Campagnes zoals ‘jaar van de 

veiligheid’ in 2011 en “Hou afstand!” zijn hier voorbeelden van. VLP benadrukt ook in haar 
communicatie steeds het belang van het dragen van een ruiterhelm. 

 

Tot slot heeft VLP instapvoorwaarden bepaald voor de wedstrijdsport. Door gebruik te maken van het 
brevettensysteem als voorwaarde voor het instappen in de competitiesport, wordt de veiligheid van 

mens en dier gewaarborgd. Zo zal niemand aan wedstrijden deelnemen zonder over een minimum aan 
basisvaardigheden te beschikken. 

 
B. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat VLP een medisch verantwoord sportbeleid uitwerkt. Ook in de toekomst zal 

dit verder gezet 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 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 

“beschermde” seizoen. 

 
b. Evaluatie 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

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

A. Resultaten effectmeting 

Veiligheid stelt VLP voorop in haar werking. Zowel de veiligheid van sportbeoefenaars, officials, 
lesgevers en tal van andere actoren vindt VLP belangrijk. Om de veiligheid in de paardensport een 

boost te geven lanceerde VLP in 2011 de website: www.veiligpaardrijden.be. Dit in teken van jaar van 

de veiligheid. Hier werd maandelijks een nieuw veiligheids-item besproken, zodat al onze leden en 
andere paardensportsympathisanten informatie konden verschaffen over het thema veiligheid. 

Thema’s zoals verzekeringen, gepaste ruiterkledij, verkeersregels… kwamen aan bod. Dit werd ook 
gekoppeld aan een veiligheidskalender die verspreid werd onder de VLP-clubs. De website richtte zich 

naar iedere paardensportliefhebber of die nu lid is of niet van VLP. 
 

Voor officials, wedstrijdmedewerkers en competitieve sportbeoefenaars werd begin 2012 de brochures 

‘gedragscodes in de paddock’ verspreid. Deze brochure richten zich naar de ethische regels en 
veiligheidsregels tijdens de wedstrijden. Ook aspecten zoals het dragen van een ruiterhelm en het 

respecteren van de voorrangregels in de piste kwamen hierin aan bod. 
Officials werden over de regelgeving nog eens op de hoogte gebracht tijdens hun jaarlijkse recyclage 

of bijscholingsmoment.  

 
Eind 2012 ontvingen we ook een gewijzigde veiligheidscode van onze internationale federatie FEI. Zij 

gaan het dragen van een ruiterhelm verstrengen tijdens de wedstrijden en op wedstrijddomein. Ook 
VLP speelde hierop in door haar eigen wedstrijdreglement aan te passen. Deze wijzigingen gaan in 

vanaf 01/01/2013.  
 

B. Evaluatie 

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat VLP de afgelopen 4 jaar ruime inspanningen gedaan heeft om 
veiligheid van sportbeoefenaar en paard te garanderen. Dit zowel op recreatief als op competitief 

niveau werd dit in onze werking benadrukt. Ook de komende jaren zullen we dit verder zetten.  

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

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 

“beschermde” seizoen. 

 
b. Evaluatie 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

 

 
 

http://www.veiligpaardrijden.be/
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2.2.  Overzicht acties + evaluatie 

 
BREVETTENWERKING 

 
KLASSIEKE RUITERBREVETTEN 

 

Tabel 9. Aantal brevettenafnames  
 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Antwerpen 26 30 31 25 26 31 43 

Limburg 9 24 21 26 23 22 22 

Oost-Vlaanderen 46 36 37 39 41 36 36 

Vlaams-Brabant 20 28 24 16 24 26 29 

West-Vlaanderen 80 83 83 79 79 92 92 

TOTAAL 181 201 196 185 193 207 222 
 

 
Tabel 10. Totaal aantal deelnemers aan brevettenafnames + per provincie 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Antwerpen 547 661 643 558 650 627 858 

Limburg 167 452 411 448 348 427 360 

Oost-Vlaanderen 748 616 635 679 670 648 670 

Vlaams-Brabant 347 505 521 254 473 474 464 

West-Vlaanderen 1134 1280 1250 1101 1202 1513 1310 

TOTAAL 2943 3514 3460 3040 3343 3689 3682 
 

 

Tabel 11. Aantal deelnemers aan brevettenafnames per provincie volgens geslacht en leeftijd in 2012 

 

 
  M AN 680     V ROUW 3002   

< 12 12 - 15 16 - 18 19 - 25 26 - 45 > 45 < 12 12 - 15 16 - 18 19 - 25 26 - 45 > 45

Antwerpen 25 57 22 5 20 19 123 346 104 77 52 8 858

Vlaams-Brabant 11 46 16 3 5 4 55 229 47 35 31 2 484

Limburg 12 26 6 4 2 3 77 137 42 25 22 4 360

Oost-Vlaanderen 21 70 20 16 18 4 54 250 101 44 67 5 670

West-Vlaanderen 38 157 22 9 15 4 167 658 164 33 33 10 1310

TOTAAL 107 356 86 37 60 34 476 1620 458 214 205 29 3682

 
 

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.  
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MENBREVETTEN 

 
Tabel 12. Aantal menbrevettenafnames 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Antwerpen 2 0 0 2 1 1 2 

Limburg 4 0 3 1 4 5 3 

Oost-Vlaanderen 6 4 3 9 9 9 9 

Vlaams-Brabant 2 4 2 2 4 4 3 

West-Vlaanderen 8 4 3 5 8 6 3 

TOTAAL 22 12 12 19 26 25 20 

 

Tabel 13. Aantal menbrevettenafnames per soort brevet 

 

Provincie A 
2008 

A 
2009 

A 
2010 

A 
2011 

A 
2012 

B 
2008 

B 
2009 

B 
2010 

B 
2011 

B 
2012 

Antwerpen 0 2 1 1 2 0 1 0 1 1 

Limburg 3 1 2 5 3 2 0 2 5 1 

Oost-Vlaanderen 4 7 9 7 7 1 5 6 6 4 

Vlaams-Brabant 3 2 2 3 3 3 1 1 3 1 

West-Vlaanderen 2 5 4 3 3 1 1 3 3 1 

TOTAAL 12 17 16 19 18 7 8 12 18 8 

 
Tabel 14a. Totaal aantal deelnemers aan menbrevettenafnames + per provincie 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Antwerpen 25 0 0 27 14 20 34

Limburg 63 0 40 7 39 74 29

Oost-Vlaanderen 80 60 24 127 144 115 130

Vlaams-Brabant 32 91 34 27 25 50 41

West-Vlaanderen 61 36 33 35 34 47 33

TOTAAL 261 187 131 223 256 306 267  
 
Tabel 14b. Totaal aantal deelnemers per soort brevet + per provincie 
 

 A B TOTAAL 

Antwerpen 23 11 34 

Limburg 25 4 29 

Oost-Vlaanderen 89 41 130 

Vlaams-Brabant 30 11 41 

West-Vlaanderen 27 6 33 

TOTAAL 194 73 267 
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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.  
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BREVETTEN WESTERN RIDING 
 

Tabel 15a: Aantal afnames brevetten Western Rijden van 2012-2012. 

2010 2011 2012

Antwerpen 0 4 1

Limburg 0 1 0

Oost-Vlaanderen 1 2 1

Vlaams-Brabant 0 0 0

West-Vlaanderen 0 1 0

TOTAAL 1 8 2  
 

Tabel 15b: Aantal deelnemers aan brevetten western rijden van 2010-2012 

 

2010 2011 2012

Antwerpen 0 34 10

Limburg 0 2 0

Oost-Vlaanderen 14 20 11

Vlaams-Brabant 0 0 0

West-Vlaanderen 0 8 0

TOTAAL 14 64 21  
 

 

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. 
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Evaluatie:  
BREVETTENWERKING 

 
RUITERBREVETTEN 

Tabel 9 geeft een stijging (15) weer van het aantal brevettenafnames in Vlaanderen. Er is terug een positieve tendens, namelijk een stijging van 7,25%.  

In tabel 10 zien we een verwaarloosbare daling van het aantal deelnemers met 0,19%. Dit is een daling van 7 deelnemers, dus we kunnen algemeen stellen 
dat het aantal deelnemers in 2012 gelijk gebleven is in vergelijking met 2011. Deze tabel geeft aan dat de provincie West-Vlaanderen nog steeds het meest 

aantal deelnemers heeft (1310). Tabel 11 geeft dezelfde tendens weer als bij het aantal aangesloten leden. 81,53% van de deelnemers zijn vrouwen en  
53, 67% van de deelnemers, zowel bij de mannen als vrouwen, situeert zich in de leeftijdscategorie 12-15 jaar.  

In 4 jaar tijd (2009-2012) werden kenden de deelnemers van een klassiek ruiterbrevetafname een groei van 21,12%. Er werden over 4 jaar tijd ook 20% 
meer brevetafnames georganiseerd. 

 

MENBREVETTEN 
Tabel 12 geeft een daling weer van het aantal menbrevetafnames (-5). Dit is een daling van 20%. Uit tabel 13 kunnen we afleiden dat het grootst aantal 

brevetafnames georganiseerd worden voor het menbrevet A. Er is een daling van waar te nemen van 55,56% bij het menbrevet B. Het aantal deelnemers 
aan een menbrevetexamen is iets gedaald tegenover 2011 (-12,75%). Tabel 14b geeft weer dat er in de provincie Oost-Vlaanderen nog steeds het meeste 

aantal deelnemers aan de menbrevetexamens waren. 

In 4 jaar tijd (2009-2012) werden kenden de deelnemers van de menbrevetafnames een groei van 19,73%. Er werden over 4 jaar tijd ook wat meer 
brevetafnames georganiseerd (+ 5,26%).  

 
BREVETTEN WESTERN RIDING 

Tabel 15 geeft aan dat in 2012 2 brevetafnames western rijden georganiseerd werden met 21 deelnemers. Tegenover 2011 in dit een daling met 6 
brevetafnames (-75%) en met 43 deelnemers (-67,19%). 

Een vergelijking over de afgelopen 4 jaar kan nog niet gemaakt worden aangezien het brevet western rijden maar sinds 2010 afgenomen wordt. In 3 jaar tijd 

is echter het aantal deelnemers met 50% gestegen en het aantal brevetafnames verdubbeld (steeds met een piek in 2011). De piek in 2011 heeft te maken 
met de grotere bekendheid van het brevet en de verplichting om in het bezit te zijn van een brevet, alvorens men kan starten in de competitie. Hierdoor was 

vraag naar brevetafnames western rijden groter dan in 2012. Deze verplichting ging in 2011 van start. 
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JEUGD CUP 

STIJLRIJDEN 

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

Wedstrijden

# deelnemers 

Pony's

# deelnemers 

Paarden

# 

deelnemers 

Pony's

# 

deelnemers 

Paarden

# 

deelnemers 

Pony's

# 

deelnemers 

Paarden

# 

deelnemers 

Pony's

# 

deelnemers 

Paarden

Torhout  -  - - - - - - -

Meulebeke 14 43 32 37 - - - -

Kalmthout  -  - - - - - - -

Schaffen 39 29 - - - - - -

Aalter 57 67 45 62 46 62 40 60

Affligem 56 47 58 45 - - - -

Moerzeke 62 64 - - 32 40 - -

Bilzen 38 42 48 70 33 69 53 60

Waregem  -  - - - - - - -

Lier  -  - - - - - - -

Moorsele - - 42 47 50 59 61 71

Meerdonk - - 59 53 58 62 63 60

Kuringen - - - - 29 43 41 56

Ranst - - - - - - 70 63

St-Lenaerts - - - - - - 52 54

Zoutleeuw - - - - - - 36 55

½ finale 66 68 68 77 58 78 58 77

finale 50 50 35 35 35 35 35 35

Totaal 382 410 387 426 341 448 509 591

201220102009 2011
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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 tabel 16 is een stijging waar te nemen wat betreft het aantal deelnemers (1100 deelnemers in 2012 t.o.v. 789 deelnemers in 2011) zowel bij 

paarden als bij pony’s. Dit is het hoogste aantal deelnemers in 4 jaar tijd. Deze stijging van 39,41% is zowel terug te vinden bij de pony’s als bij de paarden. 

Het aantal deelnemers aan de finales is in 2010 teruggeschroefd naar 35, dus uit de halve finale worden maar 35 deelnemers per reeks geselecteerd. Hiervan 
gaan er uiteindelijk 8 naar de superfinale. Doordat er in 2012 2 wedstrijden meer georganiseerd werden dan in 2011, ligt het deelnemersaantal hoger dan in 

2011. 
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DRESSUUR 

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

paarden

Bilzen niveau 0 27 27 23 26 17 32 20 25

Bilzen niveau 1 27 28 20 36 14 28 19 20

Bilzen niveau 2  / 18 / 16 - 11 - 13

Ingelmunster niveau 

0

Ingelmunster niveau 

1

Ingelmunster niveau 

2

Geel niveau 0

Geel niveau 1

Geel niveau 2

Moerzeke niveau 0 34 35 15 13

Moerzeke niveau 1 23 32 15 12

Moerzeke niveau 2 / 16 - 7

Torhout niveau 0 14 30 18 29 23 19 17 21

Torhout niveau 1 8 26 9 25 11 26 8 17

Torhout niveau 2  / 14 / 7 - 8 - 7

Meerdonk niveau 0 28 27 24 23

Meerdonk niveau 1 18 24 16 21

Meerdonk niveau 2  / 10 - 14

Lier niveau 0

Lier niveau 1

Lier niveau 2

Finale niveau 0 17 18 14 17 23 19 12 13

Finale niveau 1 16 22 18 14 11 26 16 15

Finale niveau 2  / 16 / 19 - 8 - 12

Totaal 155 260 159 272 105 182 122 175

2012

# combinaties  

pony’s

# combinaties  

paarden

2011

# combinaties  

pony’s

# combinaties  

paarden

2010

# combinaties  

pony’s

# combinaties  

paarden

2009

# combinaties  

pony’s

# combinaties  

paardenlocatie
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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 2012 kwamen er 297 combinaties aan de start in al de wedstrijden. Dat is een stijging in 
vergelijking met 2011 van 3,48%. Bij de pony’s is er stijging van 16,19% waar te nemen, bij de paarden een 

daling van 3,85%. In vergelijking met het stijlrijden, waar de aantallen enorm zijn toegenomen, zien we hier 
een stagnatie van het aantal deelnemers.  

2.3.  Conclusies 

 

BREVETTENWERKING 
 

RUITERBREVETTEN 

Tabel 9: 
De ruiterbrevetten zetten ook in 2012 hun opmars verder. Zowel het aantal brevetafnames als het aantal 

deelnemers is opnieuw gestegen. Voornamelijk de jeugd en jongeren zijn voltallig vertegenwoordigd op de 
brevetafnames. We kunnen dan ook zeggen dat de brevettenwerking in veel clubs ingeburgerd is en samen 

loopt 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. Deze leeftijdscategorie is in de afgelopen 4 jaar steeds de meest vertegenwoordigde 
groep. In deze leeftijdscategorie maken sommigen ook de overstap naar competitie en dan is in het bezit zijn 

van een ruiterbrevet B noodzakelijk. We zien opnieuw een overmacht van de vrouwen. De provincie West-
Vlaanderen heeft al enkele jaren op rij 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. De operationele doelstelling om in 4 jaar tijd 5% meer brevetafnames 
te hebben werd met 20% behaald. 

 
MENBREVETTEN 

Dit jaar is het aantal brevetafnames gedaald. Met vijf brevetafnames minder in 2012 behalen we ook minder 
deelnemers aan de brevetafnames. In 2011 was er een zeer positieve tendens waarbij het aantal 

menbrevetafnames voor het B-menbrevet een grote sprong voorwaarts maakte. Dit jaar werd deze tendens 

iets teruggeschroefd. Het blijft een taak om de menners te overtuigen om in de brevettenwerking in te 
stappen en alle fasen te doorlopen. De aangroei van nieuwe menners is niet zo groot dus is het logisch dat 

het aantal menbrevetten niet spectaculair zal blijven stijgen. De operationele doelstelling om in 4 jaar tijd 5% 
meer brevetafnames te hebben werd met 5,26% behaald. Een opmerking hierbij is dat in 2010 en 2011 het 

aantal menbrevetafnames een piek kende. 

 
WESTERNBREVETTEN 

Nadat in 2010 de westernbrevetten gelanceerd werden, zien we in 2011 een duidelijke stijging van het aantal 
westernbrevetafnames. In 2012 wordt deze stijging teruggeschroefd naar 2 brevetafnames. Ook het aantal 

deelnemers daalt in vergelijking met 2011. Het A brevet is duidelijk meer beheerd dan het B brevet. Dit is te 

wijten aan het feit dat het A brevet een vereiste is bij de instap naar een competitieve licentie. 
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JEUGD CUP 

STIJLRIJDEN 
Tabel 16: 

Het aantal deelnames kent in 2012 een stijging. Het blijft voor VLP een grote uitdaging 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 blijft deze 

recreatieve sportbeoefening ondersteunen, omdat dit bijdraagt aan kwalitatief beter en veiliger paardrijden. 
Momenteel wordt de werking van de Jeugdcup en stijlrijden meegenomen naar de commissie clubwerking om 

na te gaan of er mogelijkheden zijn om dit vanuit deze invalshoek meer te gaan promoten. Het verleden heeft 
aangetoond dat ruiters die goed gepresteerd hebben in het stijlrijden, op latere leeftijd goede resultaten 

neerzetten. 

DRESSUUR 

Tabel 17: 
Wat betreft de dressuur zien we een stijging in het aantal deelnemers bij de pony’s. Bij de paarden daalt dit 

echter licht. De wedstrijden in dressuur zijn dezelfde als deze op provinciaal niveau. We zijn er ons van 

bewust dat er ook een groot aantal deelnemers zowel Jeugdcup dressuur als provinciale wedstrijden rijden. 
Omwille van deze redenen werd beslist om in 2013 de Jeugdcup dressuur niet verder te zetten. Jeugdcup 

stijlrijden zal echter wel blijven verder bestaan. De belangstelling voor dit wedstrijdcircuit blijft groeien. Hier 
zal VLP de komende jaren ook verder op blijven inzetten. 

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 

Uit onderstaande operationele doelstelling blijkt dat VLP het aanspreekpunt is voor haar clubs om de 
paardensport naar een hoger en kwalitatiever niveau te tillen. VLP organiseert hiervoor op regelmatige 

basis opleidingen, zowel voor kaderleden als voor sportbeoefenaars. 
Dankzij het project “Mis de TrAin niet”, dat in 2010 gelanceerd werd, worden lesgevers en trainers 

jaarlijks uitgenodigd om zich bij te scholen. 

Clubbestuurders en sportbeoefenaars zijn dan ook welkom op verscheidene bijscholingen en stages op 
maat gemaakt van de doelgroep. Hierdoor bevordert VLP haar eigen werking en deze van haar clubs. 

 
B. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat deze doelstelling werd behaald. 

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

sportfederatie. 

A. Resultaten effectmeting 

Uit onderstaande operationele doelstellingen blijkt dat VLP een eigentijdse omkadering heeft 

uitgebouwd (en dit nog steeds doet) die overeenstemt met de eisen van een moderne sportfederatie. 
VLP tracht als sportfederatie alsmaar professioneler tewerk te gaan en we zijn ervan overtuigd dat we 

dit goed doen. Ook in de toekomst zal hieraan verder gewerkt worden. 
 

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 

De VLP heeft voor verschillende doelgroepen opleidingen en bijscholingen georganiseerd. 
De bevindingen van de operationele doelstellingen 16, 17 en 27 tonen aan dat VLP een kwaliteitsvol 

netwerk van officials belangrijk vindt en hieraan aandacht besteed. 
 

B. Evaluatie 
De operationele doelstellingen 16, 17 en 27 werden gedeeltelijk behaald. We kunnen wel zeggen dat 

VLP een kwaliteitsvol netwerk van officials wil uitbouwen, waardoor deze doelstelling bereikt werd. 

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 2012 werden geen bijscholingen georganiseerd, maar wel een evaluatievergadering voor de 
juryleden van de menbrevetten. Tijdens deze evaluatievergadering worden belangrijke accenten 
gelegd zodat dit ook als een bijscholing kan opgevat worden. Zo werden belangrijke afspraken 
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voor het jureren opnieuw overlopen evenals de theorievragen en eindtermen van de 
menbrevetten. De infoavond ging door op 24/05/2012.  
Daarnaast worden van elke brevettenafname evaluatieformulieren opgemaakt. Er is dus een 
permanente opvolging van de examinatoren.  

 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2012. Aangezien deze 

evaluatievergadering ook als een bijscholing kan aanzien worden. Echter werd er geen 

bijscholing voorzien voor de examinatoren van klassieke ruiterbrevetten en brevetten western 
rijden. De reden van dit laatste is toe te schrijven aan de ontwikkeling van een film over de 

klassieke brevettenwerking waar een aantal nieuwe accenten worden gelegd. Dit is gepland 
voor mei/juni 2013. 

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. In tabel 18 is terug zijn het 

aantal lesgevers van het ledenbestand terug te vinden.  

Tabel 18: Overzicht aantal lesgevers en trainers 2009-2012. 

Totaal aantal lesgevers/trainers 2009 2010 2011 2012 

# lesgevers/trainers aangesloten bij alle sportclubs 

van de VLP 

668 407 408 631 

# lesgevers zonder diploma / 48 260 431 

# lesgevers met diploma categorie I 448 286 79 111 

# lesgevers met diploma categorie II 147 63 54 72 

# lesgevers met diploma categorie III 32 10 14 16 

# lesgevers met diploma categorie IV 1 / 1 1 

# lesgevers met diploma categorie V / / / / 

 
Onder categorie I vallen lesgevers met een initiatordiploma, onder categorie II (trainer B of 

regent/bachelor L.O.), onder categorie III valt trainer A of licentiaat/master L.O., onder 
categorie IV valt regent/bachelor L.O. met een trainer A diploma en onder categorie V valt 

licentiaat/master L.O. met een trainer A diploma. VLP kan niet meten hoeveel studenten L.O. 
(geslaagd voor het tweede jaar) haar sportclubs telt. Deze individuen worden dan ook niet 

opgenomen in de resultaten. 

In tabel 18 is te zien hoeveel lesgevers VLP telde tussen 2009-2012. Aanvankelijk zouden we 

eenmalig meten in 2012, maar in de tabel zijn ook resultaten te zien van de voorgaande jaren. 

De resultaten van het eerste meetjaar geven weer hoeveel leden aangesloten bij de VLP een 
diploma hebben behaald (resultaten verkregen via de Vlaamse Trainersschool). Ons systeem 

was nog niet up to date om te weten hoeveel lesgevers geen diploma hadden. Vanaf 2010 is 
het wel meetbaar, waardoor VLP haar evaluatie hierop zal besluiten. 

 
We zien dat er in 2010 407 lesgevers geregistreerd werden, waarvan er 48 zonder diploma. 

359 lesgevers/trainers waren wel gediplomeerd. Hiervan zijn er 286 in het bezit van een 

diploma van categorie I, 63 van categorie II en 10 van categorie III.  
In 2011 blijft het totaal aantal lesgevers bijna ongewijzigd (+1 lesgever). Dit is te wijten aan de 

preciezere registratie van lesgevers in de VLP-clubs. Dankzij het nieuwe online 
registratiesysteem van VLP: www.vlpclubs.be, kunnen club hun gegevens up-to-date houden. 

VLP vraagt ook jaarlijks enkele basisgegevens zoals lesgevers, bestuursleden… op en past deze 

gegevens aan in deze databank. Hierdoor zien we realistische cijfers van aantal gediplomeerde 
en ongeschoolde lesgevers in onze VLP-clubs. 

http://www.vlpclubs.be/
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T.o.v. 2011 telt VLP in 2012 in de VLP-clubs 431 ongediplomeerde lesgevers. Dit is een stijging 
met 65,77%. Het aantal lesgevers met een diploma van categorie I bedraagt 111 (+ 40,51%), 

het aantal lesgevers van categorie II bedraagt 72 (+33,3%), het aantal lesgevers van categorie 
III bedraagt 16 (+14,25%) en het aantal lesgevers van categorie IV blijft ongewijzigd met 1 

trainer. 

 
b. Evaluatie 

Uit de resultaten van 2011 en 2012 blijft dat deze doelstelling ruim behaald werd. 

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

a. Resultaten effectmeting 
Voor de discipline voltige, endurance, dressuur en jumping werd een recyclagecursus/bijscholing 

georganiseerd voor de officials. Dit is één discipline met een jaarlijkse bijscholing meer dan in 
2011. Mennen, reining, horse-ball, eventing en para-equestrian hebben in 2012 geen bijscholing 

georganiseerd voor hun officials.  
 

b. Evaluatie 

Deze doelstelling hebben we niet volledig behaald. Van de 9 disciplines hebben er slechts 4 
disciplines een bijscholing/recyclage georganiseerd voor de operationele officials. De 

voornaamste reden hiervoor is dat er weinig wijzigingen zijn gebeurd in hun reglementering en 
er ‘te velde’ weinig problemen zich voordoen. Maar hier zal verder aan gewerkt worden. De 

officials die tewerkgesteld worden in het para-equestrian, zijn juryleden die ook in de dressuur 

of mensport actief zijn. Zij kunnen een opleiding volgen via deze discipline(s). Momenteel is er 
ook geen nood aan nieuwe juryleden aangezien het aantal wedstrijden en aantal deelnemers 

zeer beperkt is. Voor sommige disciplines zijn er ook samenwerkingen voor opleidingen van 
officials met de Waalse Liga en nationale koepel. 

 

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

a. Resultaten effectmeting 
Ook in 2012 kon VLP enkele nieuwe medewerkers verwelkomen. Zij werden opgeleid en 

begeleid in hun takenpakket. Eind 2012 werd met het nieuwe personeelsbestand duidelijk 

vastgelegd welke bevoegdheden toegewezen worden aan welke medewerkers. Door deze 
duidelijke afbakening, verloopt de werking van VLP momenteel zeer goed. Ook naar de 

buitenwereld is het duidelijk met welke vragen ze terecht kunnen bij welke medewerker. 
De medewerkers krijgen ook de kans om te groeien in hun takenpakket en kunnen steeds 

terecht bij de directeur of de coördinatoren voor overleg. 
Regelmatig waren er teamoverlegmomenten en individuele overlegmomenten. 

 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling werd behaald in 2012. 

 

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 

Met de lancering van het project Ga voor Galop in 2011, werden er voor de clubs lesfiches 

opgesteld. Deze fiches legden een grote nadruk op de omkadering binnen de paardensport. 
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Iedere club kan deze fiches gratis opvragen bij VLP. De inhoud van deze fiches is terug te 

vinden onder operationele doelstelling 5. 
 

b. Evaluatie 
Uit de resultaten blijkt dat deze doelstelling werd behaald. 

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

a. Resultaten effectmeting 

Ook in 2012 kon VLP enkele nieuwe medewerkers verwelkomen. Zij werden opgeleid en 
begeleid in hun takenpakket. Eind 2012 werd met het nieuwe personeelsbestand duidelijk 

vastgelegd welke bevoegdheden toegewezen worden aan welke medewerkers. Door deze 

duidelijke afbakening, verloopt de werking van VLP momenteel zeer goed. Ook naar de 
buitenwereld is het duidelijk met welke vragen ze terecht kunnen bij welke medewerker. 

De medewerkers krijgen ook de kans om te groeien in hun takenpakket en kunnen steeds 
terecht bij de directeur of de coördinatoren voor overleg. 

Regelmatig waren er teamoverlegmomenten en individuele overlegmomenten. 
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling werd behaald in 2012. 
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3.2.  Overzicht acties + evaluatie 

 
Tabel 19. Aantal deelnemers Rijvaardigheidsproeven 2012. 

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

Bloso Woumen 25/02/2012 1 9 3 13 0 0 0 13

Bloso Waregem 6/04/2012 4 8 5 1 18 1 1 2 0 0 20

Pronkenberg Kontich 12/05/2012 5 3 5 3 16 1 1 1 1 2 1 1 20

Bloso Waregem 27/05/2012 1 2 8 2 13 5 3 1 9 2 4 2 8 1 1 31

Bloso Waregem 13/07/2012 0 7 9 2 18 1 1 2 2 2 1 1 23

Bloso Waregem 24/08/2012 1 4 7 4 16 0 0 0 16

Bloso Woumen 8/09/2012 1 4 3 8 16 2 2 1 3 8 1 1 0 25

Bloso Genk 8/09/2012 1 3 6 2 12 1 1 2 0 0 14

R.C. Rodeberg 6/10/2012 2 8 10 2 22 2 2 1 1 6 1 1 0 29

Bloso Waregem 4/11/2012 7 5 7 0 19 1 4 5 0 1 1 25

23 44 69 27 163 12 6 11 6 35 3 2 7 2 14 0 1 3 0 4 216

# deeln. INI # deeln. TrB # deeln. TrA# deeln. Ins B

 
 

Opmerking: rijvaardigheidsproef Kuringen 29/02 afgelast! 
 

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. Deze 

doelstelling kan behaald worden door meer deelnemers te hebben per rijvaardigheidsproef, en deze moeten dan ook slagen. Of door meer gediplomeerde 
lesgevers leiden naar VLP-aangesloten clubs.  

In 2012 zijn er 11 rijvaardigheidsproeven (Initiator, Instructeur B, Trainer B en A) georganiseerd door VLP. 1 rijvaardigheidsproef (Kuringen) werd 
geannuleerd wegens te weinig deelnemers. Het aantal deelnemers is gedaald t.o.v. 2011. In 2011 namen 238 kandidaten deel aan de rijvaardigheidsproeven 

in 2012 waren dit er 216. Dit is een daling van 9,24%. Dit blijft toch een aanzienlijk aantal deelnemers. 
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Eind 2011 werd de nieuwe rijvaardigheidsproef instructeur B gelanceerd. Dit om de doorstroom van initiator naar trainer B te bevorderen. Het gemiddelde 

aantal deelnemers per locatie is 21,6. Dit is een stijging van 3 deelnemers per locatie t.o.v. 2011 (18,1). Dit komt vermoedelijk omdat er minder 
rijvaardigheidsproeven georganiseerd werden. Het slagingspercentage blijft ongewijzigd. Dit is 25,9% van de deelnemers slaagt niet ten opzichte van 26% in 

2011. 16, 6% van de deelnemers voor initiator slagen niet, 48,6% van de deelnemers van instructeur B slaagt niet, 64,3% van de deelnemers voor trainer B 
slagen niet en 75% van de deelnemers trainer A slagen niet.  

 

Tabel 20. In samenwerking met VTS georganiseerde sportkaderopleidingen initiator 2006-2010. 

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 

 

 
Vanaf 2010 verloopt een groot deel modulair. D.w.z. 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.  

 
 

 

 

 

 

 



66 

  

 

Tabel 21. In samenwerking met VTS georganiseerde sportkaderopleidingen initiator 2011-2012. 

Cursus georganiseerd in 2011 Datum cursusplaats Deelnemers Geslaagden 

Initiator, alle modules (Olympische 

disciplines) 05/02 - 13/02 Westouter (Rodeberg) 19 16 

Initiator, alle modules (Olympische 
disciplines) 11/04 - 22/04 Kuringen (Woutershof) 12 12 

Initiator, alle modules (Olympische 

disciplines) 11/04 - 21/04 Brugge (Blauwe Zaal) 17 14 

Initiator, alle modules (Olympische 

disciplines) 05/07 - 13/07 Kontich (Pronkenberg) 8 6 

Initiator, alle modules (Olympische 
disciplines) 03/09 - 12/11 Waregem (Bloso) 16 10 

Trainer B (module 1) 14/01 - 01/04 Sint-Niklaas (Syntra)  21 

11 (instructeur B), 10 (trainer 

B) 

Trainer B (module 1+3, springen + 

dressuur) 04/07 - 14/07 Waregem (Bloso) afgelast afgelast 

Trainer B (module 1+3, springen + 
dressuur) 25/07 - 02/08 Oud-Heverlee (Bloso) afgelast afgelast 

Trainer A (module 2) 19/09 - 24/10 Sint-Niklaas (Syntra) 15 14 

Totaal   108 83 

Cursus georganiseerd in 2012 Datum cursusplaats Deelnemers Geslaagden 

Initiator, alle modules (Olympische 

disciplines) 
04/02 - 16/05 Torhout 16 13 

Initiator, alle modules (Olympische 

disciplines) 
02/04 -  04/07 

Bloso-centrum Woumen 

(Diksmuide) 
16 10 

Initiator, alle modules (Olympische 
disciplines) 

03/04 – 13/04 Hasselt Afgelast Afgelast 

Initiator, alle modules (Olympische 

disciplines) 
02/07 – 11/08 Kontich (Pronkenberg) 16 15 



67 

  

Initiator, alle modules (Olympische 
disciplines) 

16/07 – 10/11 Bloso-centrum Waregem 16 11 

Initiator, alle modules (Olympische 

disciplines) 
01/09 – 03/011 Bloso-centrum Waregem Afgelast Afgelast 

Instructeur B paardrijden – M 1A+2 16/01 – 02/07 Oud-Heverlee (ruiterschool) 29 21 

Instructeur B paardrijden – M3 jumping 29/10 – 01/12 Bloso-centrum Waregem Afgelast Afgelast 

Instructeur B paardrijden – M3 dressuur 29/10 – 01/12 Oud-Heverlee (ruiterschool) 12 12 

Trainer A paardrijden – M3 dressuur 15/10 – 08/06 Oud-Heverlee (ruiterschool) 15 
Examens vinden nog plaats in 
2013 

Totaal   120 79 (onder voorbehoud) 

 
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. De gegevens in tabel 20 reiken hierdoor slechts tot in 2009.  
Opmerking: Na een evaluatie van het modulair systeem op niveau initiator werd besloten om vanaf 2011 de cursus initiator terug als één geheel te 

beschouwen. Niet meer modulair. 
Momenteel is het nog niet mogelijk om het definitief aantal geslaagden mee te delen. Dit omdat het examen van trainer A paardrijden – M3 dressuur nog 

moet plaatsvinden tijdens het schrijven van deze rapportering. Van de opleidingen die volledig afgerond zijn, waren 82 van de 105 deelnemers geslaagd. Dit 

is een slagingspercentage van 78,10%. 
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Tabel 22. Bijscholing voor het bestuurlijke en administratieve kader. 

Discipline Naam cursus Begindatum Einddatum Locatie Lesgever # dlns 

Bestuurders Vinden en rekruteren 

van vrijwilligers 

10/09/2012 10/09/2012 Zwijnaarde Koen Vermeulen afgelast 

Bestuurders Vinden en rekruteren 

van vrijwilligers 

5/11/2012 5/11/2012 Zwijnaarde Koen Vermeulen 19 

Bestuurders Informatieavond VLP-

verzekeringen 

12/11/2012 12/11/2012 Sint-Niklaas Eddy Van Den Bosch 19 

Dressuur Opleiding kür op muziek 

dressuur - theorie 

20/02/2012 12/03/2012 Zwijnaarde Jacques Van Daele; 

Dominique Rimanque 

12 

Dressuur Opleiding kür op muziek 

dressuur - praktijk 

20/02/2012 20/03/2012 Zwijnaarde Jacques Van Daele; 

Dominique Rimanque 

17 

Dressuur Recyclage Stewards 

dressuur 

10/03/2012 31/03/2012 Zwijnaarde Didier Deschauwer 23 

Dressuur Theorie kandidaat 

juryleden dressuur 

niveau 1 

20/03/2012 15/04/2012 Sint-Niklaas Jacques Van Daele; Piet 

Imschoot 

11 

Dressuur Theorie kandidaat 

juryleden dressuur 

niveau 1 

21/03/2012 23/04/2012 Sint-Niklaas Jacques Van Daele; Piet 

Imschoot 

11 

Dressuur Theorie kandidaat 

juryleden dressuur 

niveau 2 

22/03/2012 29/04/2012 Sint-Niklaas Jacques Van Daele; Piet 

Imschoot 

3 

Dressuur Theorie kandidaat 

juryleden dressuur 

niveau 4 

31/03/2012 15/05/2012 Zwijnaarde Jacques Van Daele 7 

Dressuur Luisterstage kandidaat 

juryleden dressuur 

niveau 1 

15/04/2012 31/05/2012 Schilde Jacques Van Daele; Piet 

Imschoot 

9 

Dressuur Luisterstage kandidaat 

juryleden dressuur 

niveau 2 

15/04/2012 7/06/2012 Schilde Jacques Van Daele; Piet 

Imschoot 

3 

Dressuur Luisterstage kandidaat 

juryleden dressuur 

niveau 1 

29/04/2012 22/07/2012 Balen Piet Imschoot 6 

Dressuur Luisterstage kandidaat 

juryleden dressuur 

niveau 1 

31/05/2012 12/08/2012 Massenhoven Piet Imschoot 8 

Dressuur Workshop rond 

assertiviteit en 

communicatievaardighed

en 

7/06/2012 18/08/2012 Melsele Rudi Heylen 33 

Dressuur Cursus jureren van 

Jonge paarden op 

provinciaal niveau 

21/07/2012 19/08/2012 Melsele Jacques Van Daele 23 
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dressuur 

Dressuur Luisterstage kandidaat 

juryleden dressuur 

niveau 4 

22/07/2012 25/08/2012 Zandhoven Jacques Van Daele 5 

Dressuur Luisterstage kandidaat 

juryleden dressuur 

niveau 1 

11/08/2012 23/09/2012 Heusden Jacques Van Daele; Piet 

Imschoot 

7 

Dressuur Luisterstage kandidaat 

juryleden dressuur 

niveau 2 

11/08/2012 24/09/2012 Heusden Jacques Van Daele; Piet 

Imschoot 

3 

Dressuur Luisterstage kandidaat 

juryleden dressuur 

niveau 4 

12/08/2012 30/09/2012 Zandhoven Jacques Van Daele 5 

Dressuur Praktijkexamen 

kandidaat juryleden 

dressuur niveau 1 

19/08/2012 6/10/2012 Moerzeke Jacques Van Daele; Piet 

Imschoot 

9 

Dressuur Luisterstage kandidaat 

juryleden dressuur 

niveau 2 

25/08/2012 6/10/2012 Zandhoven Jacques Van Daele; Piet 

Imschoot 

2 

Dressuur Praktijkexamen 

kandidaat juryleden 

dressuur niveau 4 

23/09/2012 7/10/2012 Diepenbeek Jacques Van Daele 5 

Dressuur Praktijkexamen 

kandidaat juryleden 

dressuur niveau 1 

30/09/2012 22/10/2012 Schilde Jacques Van Daele; Piet 

Imschoot 

8 

Dressuur Praktijkexamen 

kandidaat juryleden 

dressuur niveau 2 

30/09/2012 23/10/2012 Schilde Jacques Van Daele; Piet 

Imschoot 

2 

Dressuur Praktijkexamen 

kandidaat juryleden 

dressuur niveau 1 

6/10/2012 25/10/2012 Sint-Niklaas Jacques Van Daele 4 

Dressuur Praktijkexamen 

kandidaat juryleden 

dressuur niveau 2 

6/10/2012 5/11/2012 Sint-Niklaas Jacques Van Daele 3 

Dressuur Praktijkexamen 

kandidaat juryleden 

dressuur niveau 4 

7/10/2012 8/11/2012 Sint-Niklaas Jacques Van Daele 3 

Dressuur Theoretisch examen 

kandidaat juryleden 

niveau 4 

23/10/2012 8/12/2012 Zwijnaarde Jacques Van Daele; 

Rimanque Dominique; 

Smeets Olivier 

3 

Dressuur Theoretisch examen 

kandidaat juryleden 

niveau 1 

25/10/2012 17/03/2012 Zwijnaarde Jacques Van Daele; 

Imschoot Piet; Rimanque 

Dominique; Smeets Olivier  

4 

Dressuur Theoretisch examen 

kandidaat juryleden 

niveau 2 + gedeelte 

8/11/2012 8/11/2012 Zwijnaarde Jacques Van Daele; 

Imschoot Piet; Rimanque 

Dominique; Smeets Olivier 

4 
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niveau 1 

Endurance Opleiding officials 

endurance 

 

18/08/2012 30/09/2012 Zwijnaarde Ronny Vosch 13 

Jumping Opfrissingscursus 

Officials Jumping 

12/03/2012 15/04/2012 Brussel Glenn Maes; Francis 

Michielsens; Eline Poppe; 

Gunter Van Lent 

117 

Jumping Opleiding Officials 

Jumping Junior Judge 

8/05/2012 11/08/2012 Sint-Niklaas Glenn Maes, Erna Van 

Rompaey, Pierre Verdonck 

17 

Jumping Opleiding Officials 

Jumping Junior Judge 

8/05/2012 11/08/2012 Westerlo Jan Friant, Adinda Cha, 

Francis Michielsens 

13 

Jumping Opleiding 

Parcoursbouwers 

Jumping 

19/11/2012 11/02/2013 Moerzeke Gunter Van Lent, Eddy 

Geysemans 

23 

Mis de Train 

niet 

Een ongeval, hopelijk 

niet, maar het kan! Wat 

Nu? 

26/03/2012 15/05/2012 Roeselare Liesbeth Clyncke; Kevin 

Constant 

22 

Mis de Train 

niet 

Een ongeval, hopelijk 

niet, maar het kan! Wat 

Nu? 

23/04/2012 21/07/2012 Mechelen Liesbeth Clyncke; Kevin 

Constant 

23 

Mis de Train 

niet 

Oplossingsgericht 

Coachen 

24/09/2012 8/10/2012 Antwerpen Rudy Heylen : mental coach 

expert 

17 

Mis de Train 

niet 

Hoe cmmncr jij tijdens 

de les?! 

8/10/2012 12/11/2012 Gent Rudy Heylen : mental coach 

expert 

62 

Mis de Train 

niet 

Scoren tussen de oren 22/10/2012 11/02/2013 Antwerpen Rudy Heylen : mental coach 

expert 

14 

Sportkampen Bijscholing lesgevers 

VLP-sportkampen + 

initiatie Horse-ball 

25/02/2012 22/03/2012 Westouter Lies Vlamynck; Karen de 

Clercq; Koen Vinck 

13 

Sportkampen Bijscholing lesgevers 

VLP-sportkampen + 

initiatie Horse-ball 

10/03/2012 26/03/2012 Oud-Heverlee Lies Vlamynck; Karen de 

Clercq; Valerie Antheunis 

7 

Sportkampen Bijscholing lesgevers 

VLP-sportkampen + 

'Sporten en spelen met 

ADHD' 

17/03/2012 17/03/2012 Torhout Lies Vlamynck; Marc 

Derudder 

14 

Voltige Initiatiedag voltige 22/02/2012 21/03/2012 Sint-Niklaas Rob De Bruin, Linda Robben, 

Marieke van den Worm, 

Michel Soenen 

50 

Voltige Opleiding Belgische 

voltige juryleden 

8/12/2012 8/12/2012 Aartselaar Britta Kuhlen 6 

Mennen Opleiding voor juryleden 

menbrevetafnames 

24/05/2012 24/05/2012 Zwijnaarde Frédéric De Meersman 9 
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Tabel 23. Overzicht opleidingen voor sportbeoefenaars. 

Discipline Naam cursus Begin datum Eind datum Locatie Lesgever # dlns 

Dressuur Stage Eindwinnaars 
Pikeur-Eskadron 
Ponydressuur Trophy 2011 

14/01/2012 14/01/2012 Hoog Mierde 
(Nederland) 

Tineke, Imke en Joep Bartels 4 

Dressuur Training VLP demoteam: 
optreden Flanders Horse 
Expo 

18/02/2012 18/02/2012 Melsele Annick De Spiegeleer 6 

Dressuur Training VLP demoteam: 
optreden Flanders Horse 
Expo 

25/02/2012 25/02/2012 Melsele Annick De Spiegeleer 6 

Dressuur Stage Dressuurproject 
2012 

20/03/2012 20/03/2012 Melsele Wim Ernes 5 

Dressuur Stage Eindwinnaars 
Lisperhof Horses 
Paardendressuur Trophy 
2011 

24/03/2012 24/03/2012 Neeroeteren Jeannette Haazen 4 

Dressuur Stage Dressuurproject 
2012 

12/04/2012 12/04/2012 Melsele Jacques Van Daele 6 

Dressuur Workshop omgaan met 
stress 

16/04/2012 16/04/2012 Melsele Rudi Heylen 16 

Dressuur Stage Pikeur-Eskadron 
Ponydressuur en Lisperhof 
Horses Paardendressuur: 
wedstrijdgerichte training 

1/05/2012 1/05/2012 Melsele Jacques Van Daele; Dominique 
Rimanque en Wim Ernes 

26 

Dressuur Stage Dressuurproject 
2012 

7/05/2012 7/05/2012 Melsele Jan Nivelle 4 

Dressuur Stage Dressuurproject 
2012 

25/06/2012 25/06/2012 Melsele Wim Ernes 9 

Dressuur Training VLP demoteam: 
optreden Flanders 
Dressage Event 

26/07/2012 26/07/2012 Melsele Annick De Spiegeleer 6 

Dressuur Training VLP demoteam: 
optreden Flanders 
Dressage Event 

2/08/2012 2/08/2012 Melsele Annick De Spiegeleer 6 

Dressuur Stage Pikeur-Eskadron 
Ponydressuur en Lisperhof 
Horses Paardendressuur: 
training; kür; flexchair 

18/08/2012 18/08/2012 Melsele Jacques Van Dale; Dominique 
Rimanque; Ada Wouters; 
Saskia Heijkants 

41 

Dressuur Stage Dressuurproject 
2012 

21/08/2012 21/08/2012 Melsele Wim Ernes 11 

Dressuur Training VLP demoteam: 
optreden Flanders 
Dressage Event 

27/08/2012 27/08/2012 Melsele Annick De Spiegeleer 6 

Dressuur Stage Eindwinnaars 
Pikeur-Eskadron 
Ponydressuur Trophy 2012 

6/09/2012 6/09/2012 Hoog Mierde 
(Nederland) 

Tineke, Imke en Joep Bartels 4 

Dressuur Stage Dressuurproject 
2012 

9/10/2012 9/10/2012 Melsele Wim Ernes 4 

Dressuur Workshop met flexchair 20/10/2012 20/10/2012 Melsele Ada Wouters en Saskia 
Heijkants 

24 

Eventing Eventingstage dressuur en 
springen (2u per ruiter) 

22/01/2012 22/01/2012 Waregem Joris Vanspringel 16 

Eventing Eventingstage dressuur en 
springen (2u per ruiter) 

22/01/2012 22/01/2012 Kanegem Vincent Martens 10 

Eventing Eventingstage dressuur en 
springen (2u per ruiter) 

29/01/2012 29/01/2012 Bilzen Sarah Van Hasselt 6 

Eventing Eventingstage dressuur en 
springen (2u per ruiter) 

5/02/2012 5/02/2012 Waregem Joris Vanspringel 16 

Eventing Eventingstage dressuur en 
springen (2u per ruiter) 

5/02/2012 5/02/2012 Kanegem Vincent Martens 13 

Eventing Eventingstage dressuur en 
springen (2u per ruiter) 

19/02/2012 19/02/2012 Bilzen Lisa Sabbe 4 
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Eventing Eventingstage dressuur en 
springen (2u per ruiter) 

11/03/2012 11/03/2012 Waregem Joris Vanspringel 14 

Eventing Eventingstage dressuur en 
springen (2u per ruiter) 

18/03/2012 18/03/2012 Kanegem Vincent Martens 10 

Eventing Eventingstage dressuur en 
springen (2u per ruiter) 

25/03/2012 25/03/2012 Bilzen Sarah Van Hasselt 5 

Eventing Crosstraining 1/05/2012 1/05/2012 Zwijnaarde Vincent Martens 8 

Eventing Begeleide verkenning 
Tongeren reeks L, J, Lo, 
PM 

2/06/2012 2/06/2012 Tongeren Karin Donckers ±30 

Eventing Begeleide verkenning 
Tongeren reeks B, Bo, PL 

2/06/2012 2/06/2012 Tongeren Vincent Martens ±30 

Eventing Crosstraining 28/08/2012 28/08/2012 Destelberge
n 

Sarah Van Hasselt 14 

Eventing Eventingstage dressuur en 
springen (2u per ruiter) 

3/11/2012 3/11/2012 Minderhout Sarah Van Hasselt 15 

Eventing Eventingstage dressuur en 
springen (2u per ruiter) 

3/11/2012 3/11/2012 Waregem Joris Vanspringel 6 

Eventing Eventingstage dressuur en 
springen (2u per ruiter) 

10/11/2012 10/11/2012 Kanegem Vincent Martens 8 

Eventing Eventingstage dressuur en 
springen (2u per ruiter) 

16/12/2012 16/12/2012 Minderhout Sarah Van Hasselt 15 

Eventing Eventingstage dressuur en 
springen (2u per ruiter) 

16/12/2012 16/12/2012 Waregem Joris Vanspringel 9 

Eventing Eventingstage dressuur en 
springen (2u per ruiter) 

16/12/2012 16/12/2012 Kanegem Vincent Martens 11 

Horse ball HB for Fun tijdens het EK 
HB vrouwen te Waregem 

1/09/2012 1/09/2012 Waregem Jonas Smekens, Sven 
Beirnaert 

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 elk jaar hebben er ook in 2012 vele cursussen plaatsgevonden. Er werden in totaal 83 

bijscholingen georganiseerd met in totaal 947deelnemers. 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. 
Dit jaar werd per kampplaats een bijscholing georganiseerd om meer lesgevers aan te trekken. 3 bijscholing 

vonden plaats met 34 aanwezige VLP-lesgevers. Het project Mis de TrAin niet, organiseerde 5 bijscholingen 

voor lesgevers en trainers, met in totaal 138 aanwezigen. Voor bestuurders werden 3 bijscholingen 
georganiseerd waarvan 1 niet is doorgegaan wegens te weinig deelnemers. 

Van alle bijscholingen die worden georganiseerd worden evaluatieformulieren opgevraagd aan de 
deelnemers. Op deze manier kunnen we permanent evalueren en bijsturen. 

 

3.3.  Conclusies 

 
Tabel 18: Aantal deelnemers Rijvaardigheidsproeven 2012. 

Het aantal deelnemers is gedaald ten opzichte van vorig jaar (-9,24%). In tegenstelling tot vorig jaar werden 

er echter minder rijvaardigheidsproeven georganiseerd (-33,33%). Een rijvaardigheidsproef werd geannuleerd 
wegens te weinig inschrijvingen. De verhoudingen tussen aanbod en vraag in nu in evenwicht. Wel is 

opmerkelijk dat er zich op het einde van het jaar meer kandidaten aanbieden. Dit komt doordat zij in het bezit 
moeten zijn van hun rijvaardigheid voor in te stappen in de theoretische modules in het hierop volgende jaar. 

We merken dat 16,6% van de deelnemers aan de rijvaardigheidsproef initiator niet slaagt. Veel ruiters zetten 

veelal te vroeg de stap van het B-brevet naar de rijvaardigheidsproef initiator. Een percentage van 48,6% 
slaagt niet voor instructeur B. Dit is aanzienlijk hoger dan de 33% vorig jaar. Dit kan wel te maken hebben 

met het feit dat de instructeur B opleiding nu ingeburgerd raakt en meer mensen deze stap proberen zetten. 
64,3% slaagt niet voor trainer B en 75% slaagt niet voor trainer A. Al deze percentages liggen hoger dan 

vorig jaar. Het blijft een grote uitdaging om de clubs nog beter te begeleiden bij de voorbereiding van hun 
leerlingen. De VLP heeft hierin dus een belangrijke rol om de lesgevers en ruiters nog beter te informeren 
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over de eindtermen en te begeleiden.  

De geografische spreiding van de rijvaardigheidsproeven blijft een probleem. 80% van de 
rijvaardigheidsproeven werden georganiseerd in West-Vlaanderen. Het blijft een uitdaging om geschikte en 

geïnteresseerde locaties te vinden in de andere provincies en de juiste doelgroep in deze provincies te 
motiveren om deel te nemen. In 2013 wordt gepoogd om zeker in iedere provincie een rijvaardigheidsproef te 

voorzien.  

Een kleine opmerking: 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 2012 werden gekozen i.f.v. de cursussen, dit moet ook in de 

toekomst zo blijven. 

Tabel 21: In samenwerking met VTS georganiseerde sportkaderopleidingen initiator 2012. 

In het verleden is gebleken dat de meest aangewezen formule een cursus is 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 verdeeld wordt over zaterdagen is noodzakelijk voor de sporters die reeds een job 
hebben. Er blijft een hoog slagingspercentage (78,10%) wat te wijten is aan de degelijke voorbereidingen. 

Ook de samenwerking tussen beide sportfederaties en de Vlaamse Trainersschool komt de kwaliteit van de 

cursussen ten goede. De organisatoren bestaan ook uit personen met ervaring, wat ten goede komt aan de 
kwaliteit van de cursussen. 

Tabel 22 & 23: 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 2012 bewust 

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

opkomst. Hierdoor werd ook één opleiding in september geannuleerd. Een blijvend werkpunt dus om de 
clubbestuurders te overtuigen om naar specifieke bijscholingen/infoavonden te komen. 

Wat wel een opmars is, zijn de opleidingen binnen het project Mis de TrAin niet. Deze opleidingen richten zich 
uitsluitend naar lesgevers en trainers. We merken hier dat de interesse groeit om tijdens deze bijscholingen 

aanwezig te zijn. Met 146 deelnemers over 5 opleidingen is VLP tevreden. Dit komt op gemiddeld 29 
deelnemers per bijscholing. Daar het project pas in 2012 van start is gegaan, vinden we dit de goede richting 

uitgaan. Ook in 2013 zal VLP verder werken om deze doelgroep bij te scholen. 

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 

Uit onderstaan de operationele doelstellingen blijkt dat VLP de afgelopen 4 jaar hard gewerkt heeft om 
de toegankelijkheid en de uitstraling van de sport te verzekeren. 

 
B. Evaluatie 

Uit de resultaten van onderstaande operationele doelstellingen blijkt dat deze strategische doelstelling 

werd behaald. 

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

verenigingsleven. 

A. Resultaten effectmeting 

Uit OD 21 blijkt dat de overstap van de recreatieve sportbeoefenaar naar de competitie een grote stap 
is. Dit kan te maken hebben met de financiële impact van dit verhaal. Een eigen paard, trailer en 

ander materiaal is noodzakelijk om wedstrijden te rijden. Hierdoor loopt het kostenplaatje hoog op, 
waardoor de wedstrijdsport niet voor iedereen is weggelegd. 

 

In OD 27 is wel gebleken dat de wedstrijdsport zich ook opentrekt buiten het wedstrijdseizoen. Zo 
kunnen competitieve ruiters ook terecht in de winterperiode om wedstrijden te rijden. Hierdoor 

kunnen meer ruiters terecht bij de VLP om hun discipline te beoefenen op eender welk moment in het 
jaar. 

 

Uit OD 44 blijkt dat de samenwerking met partnerfederatie LRV de laatste jaren verbeterd is. Zeker op 
gebied van kaderopleidingen, brevettenwerking en bepaalde disciplines verloopt de samenwerking 

zeer goed. Door deze samenwerking worden meer sporters aangetrokken tot het georganiseerde 
verenigingsleven, daar zij om meerdere plaatsen terecht kunnen voor het beoefenen van hun sport. 

 
Dankzij de toename van het aantal VLP-clubs (tabel 25) en het totaal aantal VLP-leden (tabel 23) 

kunnen we ook zeggen dat alsmaar meer sportbeoefenaars de weg vinden naar onze sportfederatie en 

kunnen genieten van de voordelen van het sporten in clubverband. 
 

B. Evaluatie 
Uit de resultaten blijkt dat deze doelstelling werd behaald.  

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

stimuleren. 

A. Resultaten effectmeting 
De VLP heeft over alle disciplines een aantrekkelijk wedstrijdaanbod voorzien en de instapdrempel was 

laag of werd verlaagd. 

 
B. Evaluatie 

Uit de operationele doelstellingen 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27 en 39 kan besloten worden dat de 
strategische doelstelling werd bereikt. De instap naar de competitie werd gestimuleerd door 

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

A. Resultaten effectmeting 
Uit de resultaten van onderstaande doelstelling blijkt dat het topsportbeleid van VLP op een 

professionele manier werd aangepakt.  
 

B. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat deze doelstelling werd behaald. 

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

A. Resultaten effectmeting 

In operationele doelstelling 20, 27, 39, 43 en 44 wordt geïllustreerd dat VLP de afgelopen 4 jaar hard 

gewerkt heeft om een aanspreekpunt te zijn voor verschillende instanties. 
In 4 jaar tijd kende VLP een stijging van het totaal aantal clubs van 414 naar 489 clubs. Dit is een 

stijging van 18,12%. Hieruit leiden we af dat vele clubs het een meerwaarde vinden om aan te sluiten 
bij de Vlaamse Liga Paardensport. 

Ook kende VLP een groei in ledenaantal. In 2008 had VLP de kaap van 21 000 aangesloten 

sportbeoefenaars bereikt. In 2012 sloten we af met ruim 30 000 sportbeoefenaars. Dit is voor VLP een 
succesverhaal geweest, waaruit we afleiden dat de werking van VLP heel wat te bieden heeft voor 

zowel recreatieve als competitieve sportbeoefenaars. 
Mede dankzij de uitbereiding van het wedstrijdaanbod in de clubs (de initiatiewedstrijden of 

clubwedstrijden), de brevettenwerking en de opleidingen, vinden meer sportbeoefenaars de weg naar 
een VLP-club. 

Ook de winterwerking is nu een gerealiseerd feit. Competitieve sportbeoefenaars kunnen niet alleen 

binnen het seizoen, maar ook in het winterseizoen genieten van een competitief winteraanbod. 
 

De samenwerkingen met stamboeken, LRV-VVR en andere hippische instanties werd ook gerealiseerd 
de afgelopen beleidsperiode. VLP vindt het belangrijk om met zoveel mogelijk instanties samen te 

werken. Dit kan de paardensport alleen maar ten goede komen. 

 
B. Evaluatie 

Uit de resultaten van de operationele doelstellingen blijkt dat we deze strategische doelstelling hebben 
behaald. 

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

A. Resultaten effectmeting 
VLP is het aanspreekpunt voor haar clubs om de paardensport naar een hoger en kwalitatiever niveau 

te tillen. VLP organiseert hiervoor op regelmatige basis opleidingen, zowel voor kaderleden als voor 

sportbeoefenaars. 
Dankzij het project “Mis de TrAin niet”, dat in 2010 gelanceerd werd, worden lesgevers en trainers 

jaarlijks uitgenodigd om zich bij te scholen. 
Clubbestuurders en sportbeoefenaars zijn dan ook welkom op verscheidene bijscholingen en stages op 

maat gemaakt van de doelgroep. Hierdoor bevordert VLP haar eigen werking en deze van haar clubs. 
 

B. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat deze doelstelling werd behaald. 
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SD 8  De VLP wil een eigentijdse omkadering uitbouwen die overeenstemt met de eisen van een moderne 

sportfederatie. 

A. Resultaten effectmeting 

Uit onderstaande operationele doelstellingen blijkt dat VLP een eigentijdse omkadering heeft 
uitgebouwd (en dit nog steeds doet) die overeenstemt met de eisen van een moderne sportfederatie. 

VLP tracht als sportfederatie alsmaar professioneler tewerk te gaan en we zijn ervan overtuigd dat we 

de juiste weg zijn ingeslagen. Ook in de toekomst zal hieraan verder gewerkt worden. 
 

B. Evaluatie 
Aangezien een meting heel moeilijk is 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 
De VLP heeft de afgelopen 4 jaar de aandacht gefocust op dierenwelzijn. Dit zowel in haar recreatieve 

als haar competitieve werking. Dit wordt benadrukt mede dankzij het project ‘Maak het verschil!’. In 

elk wedstrijdreglement zijn sancties opgenomen bij het niet naleven van de wedstrijdreglementen wat 
betreft dierenwelzijn. 

 
B. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat deze doelstelling werd behaald. 

SD 11  De VLP wil een medisch verantwoord sportbeleid uitwerken. 

A. Resultaten effectmeting 
VLP wil doping bannen uit de paardensport. In samenwerking met de Vlaamse Overheid worden 

dopingcontroles uitgevoerd bij sportbeoefenaars op hoger niveau. Echter voert VLP op eigen initiatief 
ook dopingcontroles uit bij dieren daar dit ook atleten zijn in de paardensport. 

In tabel 6 is een overzicht terug te vinden van de controles op verboden middelen in 2012. 

 
Hiernaast werkt VLP aan de veiligheid van de sportbeoefenaars. Campagnes zoals ‘jaar van de 

veiligheid’ in 2011 en “Hou afstand!” zijn hier voorbeelden van. VLP benadrukt ook in haar 
communicatie steeds het belang van het dragen van een ruiterhelm. 

 

Tot slot heeft VLP instapvoorwaarden bepaald voor de wedstrijdsport. Door gebruik te maken van het 
brevettensysteem als voorwaarde voor het instappen in de competitiesport, wordt de veiligheid van 

mens en dier gewaarborgd. Zo zal niemand aan wedstrijden deelnemen zonder over een minimum aan 
basisvaardigheden te beschikken. 

 

B. Evaluatie 
Uit de resultaten blijkt dat VLP een medisch verantwoord sportbeleid uitwerkt. Ook in de toekomst zal 

dit verder gezet worden. 

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

A. Resultaten effectmeting 
Veiligheid stelt VLP voorop in haar werking. Zowel de veiligheid van sportbeoefenaars, officials, 

lesgevers en tal van andere actoren vindt VLP belangrijk. Om de veiligheid in de paardensport een 
boost te geven lanceerde VLP in 2011 de website: www.veiligpaardrijden.be. Dit in teken van jaar van 

de veiligheid. Hier werd maandelijks een nieuw veiligheids-item besproken, zodat al onze leden en 
andere paardensportsympathisanten informatie konden verschaffen over het thema veiligheid. 

Thema’s zoals verzekeringen, gepaste ruiterkledij, verkeersregels… kwamen aan bod. Dit werd ook 

http://www.veiligpaardrijden.be/
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gekoppeld aan een veiligheidskalender die verspreid werd onder de VLP-clubs.  

De website richtte zich naar iedere paardensportliefhebber of die nu lid is of niet van VLP. 
 

Voor officials, wedstrijdmedewerkers en competitieve sportbeoefenaars werd begin 2012 de brochures 
‘gedragscodes in de paddock’ verspreid. Deze brochure richten zich naar de ethische regels en 

veiligheidsregels tijdens de wedstrijden. Ook aspecten zoals het dragen van een ruiterhelm en het 

respecteren van de voorrangregels in de piste kwamen hierin aan bod. 
Officials werden over de regelgeving nog eens op de hoogte gebracht tijdens hun jaarlijkse recyclage 

of bijscholingsmoment.  
 

Eind 2012 ontvingen we ook een gewijzigde veiligheidscode van onze internationale federatie FEI. Zij 
gaan het dragen van een ruiterhelm verstrengen tijdens de wedstrijden en op wedstrijddomein. Ook 

VLP speelde hierop in door haar eigen wedstrijdreglement aan te passen. Deze wijzigingen gaan in 

vanaf 01/01/2013.  
 

Tijdens de VLP-sportkampen wordt tijdens de jaarlijkse bijscholing voor VLP-lesgevers de belangrijkste 
aandachtspunten omtrent veiligheid op sportkamp meegegeven aan lesgevers en 

kampverantwoordelijken. 

 
B. Evaluatie 

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat VLP de afgelopen 4 jaar ruime inspanningen gedaan heeft om 
veiligheid van sportbeoefenaar en paard te garanderen. Dit zowel op recreatief als op competitief 

niveau werd dit in onze werking benadrukt. Ook de komende jaren zullen we dit verder zetten.  

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 
Uit de resultaten blijkt dat VLP de afgelopen 4 jaar haar clubs op verschillende manier heeft 

ondersteund. Dit voornamelijk door informatiebrochures op te stellen en deze te verspreiden 

naar haar clubs. Zo werden volgende informatiebrochures of informatiefiches opgesteld: 
- Brochure: Help, mijn kind rijdt paard! Wat nu? 

- Brochure voor lesgevers van VLP-clubs 
- Brochure voor lesgevers van VLP-sportkampen 

- Brochure: Horseball for fun 

- Brochure ‘ABC van de VLP’ (jaarlijkse up-date) 
- Brochure: Paardrijden voor personen met een handicap 

- Wat kan ik al – boekje 
- Boek “ruiterbrevetten”, “menbrevetten” en “western rijden - de Amerikaanse Rijkunst” 

- Informatiefiche: Voltige 

- Folder: Help, mijn kind rijdt paard! Wat nu? 
- Folder: Pro of beginner, bij VLP-Reining is iedereen een winner! 

- Folder: Para-equestrian 
 

Naast deze informatiebrochures, werd ook de nieuwe website www.vlpclubs.be opgericht. Dit 
ledenplatform is uitsluitend weggelegd voor VLP-clubs. Met dit programma kunnen zij leden 

registeren, ledenlijsten trekken, brevetafnames organiseren, vragen stellen aan VLP… De 

toepassingen van deze website worden door VLP up-to-date gehouden. Ook in de toekomst 
zullen hier nieuwe toepassingen gecreëerd worden om de clubs te ondersteunen en te laten 

groeien. We denken hierbij aan een module ‘sportkampen’, ‘lessenroosters’, ‘eerste graad’, 
‘opleidingen’…  

 

 

http://www.vlpclubs.be/
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Jaarlijks stelt VLP voor de clubverantwoordelijken minimaal 4 nieuwsbrieven voor VLP-clubs op. 

Deze nieuwsbrieven bevatten uitsluitend informatie die voor de clubs belangrijk zijn. Deze 
papieren versies worden vanaf 2013 gedigitaliseerd, zodat iedere club deze kan bezichtigen op 

de website van VLP. 
 

Voor de VLP-clubs die wedstrijden organiseren, worden jaarlijks lastenboeken opgesteld. 

Organiserende clubs kunnen steeds terecht bij VLP voor vragen over het organiseren van 
wedstrijden. Ook de provinciales van VLP staan klaar om VLP-clubs te begeleiden in deze taak 

bij provinciale wedstrijden.  
 

b. Evaluatie 
Uit de meting blijkt dat VLP de afgelopen 4 jaar veel geïnvesteerd heeft om haar clubs te 

begeleiden. Voornamelijk aan de hand van promotiemateriaal werd veel informatie verspreid om 

clubs te ondersteunen.  
Echter de grootste ondersteuning voor de meeste VLP-clubs is de komst van het online 

ledenprogramma voor clubs: www.vlpclubs.be. De lancering in 2012 was een schot in de roos 
en de clubs hebben dit programma goed onthaald. Dit is voor de VLP-clubs een enorme 

vooruitgang, daar zij gebruik kunnen maken van eenvoudige administratieve toepassingen van 

het programma. Dankzij deze toepassingen wordt voor hen veel werk gespaard en gaan 
gegevens ook nooit verloren. Ook de sportbeoefenaars ervaren hier veel voordeel bij. Hun 

lidmaatschap bij VLP wordt veel sneller verwerkt, waardoor zij sneller gebruik kunnen maken 
van de mogelijkheden van VLP (bv. zich laten verzekeren, deelnemen aan wedstrijden, 

deelnemen aan brevetafnames, opleidingen…). 
 

De evolutie van het aantal VLP-clubs tussen 2009 en 2012 is gestegen met 55 clubs. Dit is voor 

VLP een groot succes, waaruit we kunnen afleiden dat het interessant is om als club bij VLP aan 
te sluiten.  

 
Uit de resultaten van de effectmeting kunnen we besluiten dan deze doelstelling werd volbracht. 

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. Hieruit volgde in 2011 een 

bezoek aan de K.N.H.S. (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie). In Nederland wordt, 
aan de hand van een sterrensysteem, een label uitgereikt aan maneges en 

sportaccommodaties. Dit bezoek bracht veel ideeën naar boven. Deze ideeën werden in 2012 
meegenomen naar de Vlaams Paardenloket. Verschillende organisaties, waaronder de 

paardensportfederaties VLP en LRV, het Vlaams Paardenloket… zitten momenteel rond de tafel 

om een kwaliteitslabel te ontwikkelen voor de paardensector. 
 

b. Evaluatie 
De doelstelling had als streefdatum eind 2012. Daar deze doelstelling momenteel uitgewerkt 

wordt door andere organisaties en instanties is deze doelstelling nog niet bereikt. Deze 
doelstelling wordt echter wel opnieuw opgenomen tijdens de volgende beleidsperiode, daar het 

belang van deze doelstelling groot is voor de paardensport. 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.vlpclubs.be/
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OD 5  De VLP maakt leerplannen op voor de lesgevers van de clubs tegen eind 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
De VLP heeft in teken van het project Ga voor Galop een leerlijn opgesteld voor 5 lessen voor 

de beginnende ruiters. Deze lessen bevatten de eerste kennis met de paardensport. Niet alleen 
de inhoud van de praktijklessen komt hierin aan bod, maar ook de omkadering zoals oa. 

informatie over verzorging van de paarden, voeding van de paarden en de structuur in de 

paardensport. Cruciaal bij het leren paardrijden is de kwaliteit van de lesgever. Ook lesgeven in 
de paardensport is zoveel meer… In het Ga voor Galop project is het de bedoeling dat de 

lesgever voldoende tijd neemt om de deelnemers vertrouwd te maken met het paard zowel 
naast als op het paard. Meestal ontbreekt hiervoor de tijd tijdens de jaarlijkse initiatielessen.  

Deze leerlijn werd gelanceerd tijdens het project Ga voor Galop, maar staat ter beschikking van 
alle VLP-clubs. Deze leerlijn kan dus gebruikt worden voor alle beginnende lessen in VLP-clubs, 

maar ook tijdens sportkampen, evenementen… 

 
b. Evaluatie 

Uit de meting blijkt dat deze doelstelling volbracht is.  
Er kunnen nog leerplannen ontwikkeld worden voor andere doelgroepen maar onze prioriteit lag 

bij de beginnende ruiter omdat deze kan gebruikt worden door alle clubs die werken met 

beginnende ruiters. 

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

sportkampen. 

a. Resultaten effectmeting (zie facultatieve opdracht 2: sportkampen) 

In 2012 zijn er 62 sportkampen (meestal zowel initiatie als vervolmaking) gepland waar er 61 
werden georganiseerd. Er waren 2379 interne deelnemers op de georganiseerde sportkampen 

in 2012. Dit is een daling van het aantal deelnemers in vergelijking met 2011. Er werden 
bijgevolg 10 lesgevers minder tewerkgesteld. Steeds meer VLP leden volgen een VLP kamp. 

66,20% van de eigen clubleden volgen een kamp in de eigen club. Dit is dezelfde tendens als in 

2011. 
 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling niet behaald werd. Er is een daling van 3,72% te 

zien in het aantal deelnemers over de 4 jaar (i.v.m. het aantal in 2009). De meeste 
kampplaatsen zitten aan hun maximum capaciteit dus een extra kampplaats lijkt noodzakelijk 

willen we meer kinderen de kans bieden om via een sportkamp kennis te maken met de 

paardensport. Ook beseffen de kampplaatsen dat minder deelnemers ten goede komt aan de 
kwaliteit van het sportkamp. Hierdoor hebben enkele kampplaatsen hun maximumcapaciteit 

verlaagd. Dit vindt VLP wel een goede ingesteldheid. Het is voor VLP wel een werkpunt om 
nieuwe kampplaatsen te zoeken waardoor de sportkampen nog meer kunnen groeien. 

 

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

a. Resultaten effectmeting 
Volgende internationale manifestaties werden in 2012 ondersteund door VLP: 

 Indienen en opvolgen dossier Bloso Topsport 

o WK Jonge Paarden Jumping Lanaken (WK Zangersheide) 

o WB Jumping Mechelen 
o WB Jumping Antwerpen 

o WB Jumping Lummen 
o CIC*** Eventing Waregem 

o EK Horse-ball dames Waregem 
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b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2012. 
 

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

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 
“beschermde” seizoen. 

 

b. Evaluatie 
Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 

werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 
 
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 op verschillende fronten uitgevoerd: 
 Informeren: Informatie op VLP- website; een aparte website : www.veiligpaardrijden.be 

waar sportbeoefenaars meer informatie over veilig paardrijden kunnen terugvinden; 2011 

werd door VLP bestempeld als ‘jaar van de veiligheid’; in 2011 werd de campagne “Hou 
afstand” gelanceerd. 

 Uitvoeren: Veiligheid en welzijn via reglementen vastleggen (bv. uitrusting paard en 

ruiter) 

 Controleren en sanctioneren: Controle tijdens alle wedstrijden op de toepassing van die 

reglementen. Sportbeoefenaars die de regels overtreden worden gesanctioneerd. 
 

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

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

in samenwerking met andere actoren. 

a. Resultaten effectmeting 

Jaarlijks organiseert VLP bijscholingen voor haar competitieve sportbeoefenaars. In 2011 werd 

de doelstelling reeds behaald, maar ook in 2012 wordt deze behaald. In totaal werden 39 
opleidingen voor sportbeoefenaars georganiseerd tijdens het afgelopen jaar.  

Voornamelijk binnen de 3 Olympische Disciplines is de vraag hiernaar het grootst en wordt hier 

ook de meeste opleidingen voor georganiseerd. Naast jumping, dressuur en eventing, werd ook 

voor mennen en horseball een bijscholing georganiseerd. In totaal waren 479 sportbeoefenaars 
aanwezig op de bijscholingen in 2012. 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling werd behaald. 

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. 

http://www.veiligpaardrijden.be/
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a. Resultaten effectmeting 

Uit de resultaten blijkt dat VLP de afgelopen 4 jaar haar clubs op verschillende manier heeft 
ondersteund. Dit voornamelijk door informatiebrochures op te stellen en deze te verspreiden 

naar haar clubs. Zo werden volgende informatiebrochures of informatiefiches opgesteld: 
- Brochure: Help, mijn kind rijdt paard! Wat nu? 

- Brochure voor lesgevers van VLP-clubs 

- Brochure voor lesgevers van VLP-sportkampen 
- Brochure: Horseball for fun 

- Brochure ‘ABC van de VLP’ (jaarlijkse up-date) 
- Brochure: Paardrijden voor personen met een handicap 

- Wat kan ik al – boekje 
- Boek “ruiterbrevetten”, “menbrevetten” en “western rijden - de Amerikaanse Rijkunst” 

- Informatiefiche: Voltige 

- Folder: Help, mijn kind rijdt paard! Wat nu? 
- Folder: Pro of beginner, bij VLP-Reining is iedereen een winner! 

- Folder: Para-equestrian 
 

Naast deze informatiebrochures, werd ook de nieuwe website www.vlpclubs.be opgericht. Dit 

ledenplatform is uitsluitend weggelegd voor VLP-clubs. Met dit programma kunnen zij leden 
registeren, ledenlijsten trekken, brevetafnames organiseren, vragen stellen aan VLP… De 

toepassingen van deze website worden door VLP up-to-date gehouden. Ook in de toekomst 
zullen hier nieuwe toepassingen gecreëerd worden om de clubs te ondersteunen en te laten 

groeien. We denken hierbij aan een module ‘sportkampen’, ‘lessenroosters’, ‘eerste graad’, 
‘opleidingen’…  

 

Jaarlijks stelt VLP voor de clubverantwoordelijken minimaal 4 nieuwsbrieven voor VLP-clubs op. 
Deze nieuwsbrieven bevatten uitsluitend informatie die voor de clubs belangrijk zijn. Deze 

papieren versies worden vanaf 2013 gedigitaliseerd, zodat iedere club deze kan bezichtigen op 
de website van VLP. 

 

Voor de VLP-clubs die wedstrijden organiseren, worden jaarlijks lastenboeken opgesteld. 
Organiserende clubs kunnen steeds terecht bij VLP voor vragen over het organiseren van 

wedstrijden. Ook de provinciales van VLP staan klaar om VLP-clubs te begeleiden in deze taak 
bij provinciale wedstrijden.  

 

b. Evaluatie 
Uit de meting blijkt dat VLP de afgelopen 4 jaar veel geïnvesteerd heeft om haar clubs te 

begeleiden. Voornamelijk aan de hand van promotiemateriaal werd veel informatie verspreid om 
clubs te ondersteunen.  

Echter de grootste ondersteuning voor de meeste VLP-clubs is de komst van het online 
ledenprogramma voor clubs: www.vlpclubs.be. De lancering in 2012 was een schot in de roos 

en de clubs hebben dit programma goed onthaald. Dit is voor de VLP-clubs een enorme 

vooruitgang, daar zij gebruik kunnen maken van eenvoudige administratieve toepassingen van 
het programma. Dankzij deze toepassingen wordt voor hen veel werk gespaard en gaan 

gegevens ook nooit verloren. Ook de sportbeoefenaars ervaren hier veel voordeel bij. Hun 
lidmaatschap bij VLP wordt veel sneller verwerkt, waardoor zij sneller gebruik kunnen maken 

van de mogelijkheden van VLP (bv. zich laten verzekeren, deelnemen aan wedstrijden, 

deelnemen aan brevetafnames, opleidingen…). 
 

De evolutie van het aantal VLP-clubs tussen 2009 en 2012 is gestegen met 55 clubs. Dit is voor 
VLP een groot succes, waaruit we kunnen afleiden dat het een meerwaarde is om als club bij 

VLP aan te sluiten.  
 

Uit de resultaten van de effectmeting kunnen we besluiten dan deze doelstelling werd volbracht. 

 
 

http://www.vlpclubs.be/
http://www.vlpclubs.be/
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OD 5  De VLP maakt leerplannen op voor de lesgevers van de clubs tegen eind 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
De VLP heeft in teken van het project Ga voor Galop een leerlijn opgesteld voor 5 lessen voor 

de beginnende ruiters. Deze lessen bevatten de eerste kennis met de paardensport. Niet alleen 
de inhoud van de praktijklessen komt hierin aan bod, maar ook de omkadering zoals oa. 

informatie over verzorging van de paarden, voeding van de paarden en de structuur in de 

paardensport. Cruciaal bij het leren paardrijden is de kwaliteit van de lesgever. Ook lesgeven in 
de paardensport is zoveel meer… In het Ga voor Galop project is het de bedoeling dat de 

lesgever voldoende tijd neemt om de deelnemers vertrouwd te maken met het paard zowel 
naast als op het paard. Meestal ontbreekt hiervoor de tijd tijdens de jaarlijkse initiatielessen.  

Deze leerlijn werd gelanceerd tijdens het project Ga voor Galop, maar staat ter beschikking van 
alle VLP-clubs. Deze leerlijn kan dus gebruikt worden voor alle beginnende lessen in VLP-clubs, 

maar ook tijdens sportkampen, evenementen… 

 
b. Evaluatie 

Uit de meting blijkt dat deze doelstelling volbracht is.  
Er kunnen nog leerplannen ontwikkeld worden voor andere doelgroepen maar onze prioriteit lag 

bij de beginnende ruiter omdat deze kan gebruikt worden door alle clubs die werken met 

beginnende ruiters. 
 
OD 19  De VLP wil de clubwedstrijden inventariseren tegen 2012. 

 
a. Resultaten effectmeting 

VLP heeft getracht de afgelopen jaren om clubwedstrijden in kaart te brengen. Dankzij het 
gebruik van het online ledensysteem vlpclubs.be kunnen we nagaan hoeveel clubs er 

clubwedstrijd organiseren. In 2012 ging dit om 109 clubs. VLP kan ook zien in welke disciplines 

deze clubs wedstrijden organiseert. Echter hebben we geen zicht op hoeveel clubwedstrijden 
een club per jaar organiseert. 

 
b. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat deze doelstelling maar gedeeltelijk werd behaald. 

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

a. Resultaten effectmeting 
Volgende internationale manifestaties werden in 2012 ondersteund door VLP: 

 Indienen en opvolgen dossier Bloso Topsport 

o WK Jonge Paarden Jumping Lanaken (WK Zangersheide) 

o WB Jumping Mechelen 
o WB Jumping Antwerpen 

o WB Jumping Lummen 
o CIC*** Eventing Waregem 

o EK Horse-ball dames Waregem 

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2012. 
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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 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines buiten het 

“beschermde” seizoen. 

 
b. Evaluatie 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de totale 
werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

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

in samenwerking met andere actoren. 

a. Resultaten effectmeting 

Jaarlijks organiseert VLP bijscholingen voor haar competitieve sportbeoefenaars. In 2011 werd 

de doelstelling reeds behaald, maar ook in 2012 wordt deze behaald. In totaal werden 39 
opleidingen voor sportbeoefenaars georganiseerd tijdens het afgelopen jaar.  

Voornamelijk binnen de 3 Olympische Disciplines is de vraag hiernaar het grootst en wordt hier 

ook de meeste opleidingen voor georganiseerd. Naast jumping, dressuur en eventing, werd ook 

voor mennen en horseball een bijscholing georganiseerd. In totaal waren 479 sportbeoefenaars 
aanwezig op de bijscholingen in 2012. 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling werd behaald. 

 

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 
Uit de resultaten blijkt dat VLP de afgelopen 4 jaar haar clubs op verschillende manier heeft 

ondersteund. Dit voornamelijk door informatiebrochures op te stellen en deze te verspreiden 
naar haar clubs. Zo werden volgende informatiebrochures of informatiefiches opgesteld: 

- Brochure: Help, mijn kind rijdt paard! Wat nu? 

- Brochure voor lesgevers van VLP-clubs 
- Brochure voor lesgevers van VLP-sportkampen 

- Brochure: Horseball for fun 
- Brochure ‘ABC van de VLP’ (jaarlijkse up-date) 

- Brochure: Paardrijden voor personen met een handicap 
- Wat kan ik al – boekje 

- Boek “ruiterbrevetten”, “menbrevetten” en “western rijden - de Amerikaanse Rijkunst” 

- Informatiefiche: Voltige 
- Folder: Help, mijn kind rijdt paard! Wat nu? 

- Folder: Pro of beginner, bij VLP-Reining is iedereen een winner! 
- Folder: Para-equestrian 
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Naast deze informatiebrochures, werd ook de nieuwe website www.vlpclubs.be opgericht. Dit 

ledenplatform is uitsluitend weggelegd voor VLP-clubs. Met dit programma kunnen zij leden 
registeren, ledenlijsten trekken, brevetafnames organiseren, vragen stellen aan VLP… De 

toepassingen van deze website worden door VLP up-to-date gehouden. Ook in de toekomst 
zullen hier nieuwe toepassingen gecreëerd worden om de clubs te ondersteunen en te laten 

groeien. We denken hierbij aan een module ‘sportkampen’, ‘lessenroosters’, ‘eerste graad’, 

‘opleidingen’…  
 

Jaarlijks stelt VLP voor de clubverantwoordelijken minimaal 4 nieuwsbrieven voor VLP-clubs op. 
Deze nieuwsbrieven bevatten uitsluitend informatie die voor de clubs belangrijk zijn. Deze 

papieren versies worden vanaf 2013 gedigitaliseerd, zodat iedere club deze kan bezichtigen op 
de website van VLP. 

 

Voor de VLP-clubs die wedstrijden organiseren, worden jaarlijks lastenboeken opgesteld. 
Organiserende clubs kunnen steeds terecht bij VLP voor vragen over het organiseren van 

wedstrijden. Ook de provinciales van VLP staan klaar om VLP-clubs te begeleiden in deze taak 
bij provinciale wedstrijden.  

 

b. Evaluatie 
Uit de meting blijkt dat VLP de afgelopen 4 jaar veel geïnvesteerd heeft om haar clubs te 

begeleiden. Voornamelijk aan de hand van promotiemateriaal werd veel informatie verspreid om 
clubs te ondersteunen.  

Echter de grootste ondersteuning voor de meeste VLP-clubs is de komst van het online 
ledenprogramma voor clubs: www.vlpclubs.be. De lancering in 2012 was een schot in de roos 

en de clubs hebben dit programma goed onthaald. Dit is voor de VLP-clubs een enorme 

vooruitgang, daar zij gebruik kunnen maken van eenvoudige administratieve toepassingen van 
het programma. Dankzij deze toepassingen wordt voor hen veel werk gespaard en gaan 

gegevens ook nooit verloren. Ook de sportbeoefenaars ervaren hier veel voordeel bij. Hun 
lidmaatschap bij VLP wordt veel sneller verwerkt, waardoor zij sneller gebruik kunnen maken 

van de mogelijkheden van VLP (bv. zich laten verzekeren, deelnemen aan wedstrijden, 

deelnemen aan brevetafnames, opleidingen…). 
 

De evolutie van het aantal VLP-clubs tussen 2009 en 2012 is gestegen met 55 clubs. Dit is voor 
VLP een groot succes, waaruit we kunnen afleiden dat het interessant is om als club bij VLP aan 

te sluiten.  

 
Uit de resultaten van de effectmeting kunnen we besluiten dan deze doelstelling werd volbracht. 

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

a. Resultaten effectmeting 

Volgende internationale manifestaties werden in 2012 ondersteund door VLP: 
 Indienen en opvolgen dossier Bloso Topsport 

o WK Jonge Paarden Jumping Lanaken (WK Zangersheide) 

o WB Jumping Mechelen 
o WB Jumping Antwerpen 

o WB Jumping Lummen 
o CIC*** Eventing Waregem 

o EK Horse-ball dames Waregem 

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2012. 
 

 

http://www.vlpclubs.be/
http://www.vlpclubs.be/
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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 

Voor de ontwikkeling van de wedstrijdmodules wordt samengewerkt met de Belgische koepel 
van de paardensport, de KBRSF. Dankzij het gebruik van o.a. het programma equibase konden 

programmeurs vanuit eenzelfde databank starten voor het opstellen van wedstrijdmodules. 

De afgelopen 4 jaar werd voor jumping, dressuur, endurance, mennen en eventing een 
programma opgemaakt of aangekocht. Dit werd jaarlijks bijgestuurd zodat er men nu gebruik 

kan maken van een uitgebreid en doelgericht programma.  
Voor reining, voltige, horseball en para-equestrian bestaat er nog geen programma. 

 
b. Evaluatie 

Aangezien er voor 5 disciplines een wedstrijdmodule beschikbaar is, werd deze doelstelling 

bereikt. 

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. Hieruit volgde in 2011 een 
bezoek aan de K.N.H.S. (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie). In Nederland wordt, 

aan de hand van een sterrensysteem, een label uitgereikt aan maneges en 

sportaccommodaties. Dit bezoek bracht veel ideeën naar boven. Deze ideeën werden in 2012 
meegenomen naar de Vlaams Paardenloket. Verschillende organisaties, waaronder de 

paardensportfederaties VLP en LRV, het Vlaams Paardenloket… zitten momenteel rond de tafel 
om een kwaliteitslabel te ontwikkelen voor sportfederaties. 

 

b. Evaluatie 
De doelstelling had als streefdatum eind 2012. Daar deze doelstelling momenteel uitgewerkt 

wordt door andere organisaties en instanties is deze doelstelling nog niet bereikt. Deze 
doelstelling wordt echter wel opnieuw opgenomen tijdens de volgende beleidsperiode, daar het 

belang van deze doelstelling groot is voor de paardensport. 

 
OD 3  De VLP wil een groei van het aantal clubs van 16% over 4 jaar (2009-2012) verwezenlijken. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2012 hebben 489 clubs zich lid gemaakt van VLP. In 4 jaar tijd kende VLP een stijging van 
het totaal aantal clubs van 414 (2008= nulmeting) naar 489 clubs in 2012. Dit is een stijging 

van 18,12%.  

 
b. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat VLP deze doelstelling heeft behaald. 

OD 4  De jaarlijkse drop-out moet beperkt worden tot maximaal 5% van het aantal clubs. 

a. Resultaten effectmeting 
In 2012 had VLP een drop-out van 36 clubs. Dit is 7,7% van het aantal clubs in 2011. 
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b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling niet behaald werd in 2012. De drop-out is 
gedaald in vergelijking met 2011. Dit met een daling van 14,29%. De economische crisis kan 

hier aan de basis liggen, want de drop out is veelal gelinkt aan het stopzetten van de 
activiteiten. De VLP moet blijvend inzetten op het ondersteunen van de clubs. 

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

sportkampen. 

a. Resultaten effectmeting (zie facultatieve opdracht 2: sportkampen) 
In 2012 zijn er 62 sportkampen (meestal zowel initiatie als vervolmaking) gepland waar er 61 

werden georganiseerd. Er waren 2379 interne deelnemers op de georganiseerde sportkampen 

in 2012. Dit is een daling van het aantal deelnemers in vergelijking met 2011. Er werden 
bijgevolg 10 lesgevers minder tewerkgesteld. Steeds meer VLP leden volgen een VLP kamp. 

66,20% van de eigen clubleden volgen een kamp in de eigen club. Dit is dezelfde tendens als in 
2011. 

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling niet behaald werd. Er is een daling van 3,72% te 

zien in het aantal deelnemers over de 4 jaar (i.v.m. het aantal in 2009). De meeste 
kampplaatsen zitten aan hun maximum capaciteit dus een extra kampplaats lijkt noodzakelijk 

willen we meer kinderen de kans bieden om via een sportkamp kennis te maken met de 
paardensport. Ook beseffen de kampplaatsen dat minder deelnemers ten goede komt aan de 

kwaliteit van het sportkamp. Hierdoor hebben enkele kampplaatsen hun maximumcapaciteit 

verlaagd. Dit vindt VLP wel een goede ingesteldheid. Het is voor VLP wel een werkpunt om 
nieuwe kampplaatsen te zoeken waardoor de sportkampen nog meer kunnen groeien. 

 
OD 14  De VLP wil de clubactiviteiten gedurende de 4 jaar promotioneel ondersteunen. 

a. Resultaten effectmeting 
In 2012 werden een 20-tal artikels over clubactiviteiten op de website gepubliceerd en verspreid 

via de nieuwsberichten en de maandelijkse nieuwsbrieven. 
 

VLP heeft in 2011 voor de eerste maal met haar aangesloten clubs “Ga voor Galop, powered by 

Decathlon” georganiseerd, een ‘start to’ project voor de paardensport. Ook in 2012 werd samen 
met 20 deelnemende clubs dit project opgestart waarbij mensen in 5 weken tijd de eerste 

beginselen van de paardensport aanleren. Dit met grote aandacht voor de omkadering van het 
paardrijden. Deze campagne werd georganiseerd voor niet-sporters en voor mensen die niet 

meteen bij de paardensport betrokken zijn. Carry Goossens bleef ook in 2012 peter van het 
project en enkele nieuwe BV’s namen deel: Kurt Rogiers, Kelly Pfaff, Martine Jonckheere, 

Stefaan Lammens, Caroline Maes. Decathlon was opnieuw partner van het project. Zij boden 

een bijzonder voordelig starterspakket aan voor de deelnemers. In totaal namen 203 mensen 
deel aan dit project. 

 
Verder maakt VLP op haar website promotie voor clubs die een bijzonder project uitwerken. Zo 

werd reclame gemaakt voor clubs die activiteiten aanboden tijdens de week van de sportclub. 

Ook benefiet-acties ten voordele van clubs, opendeurdagen en tal van andere activiteiten 
kregen een plaatsje op de website van VLP.  

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2012. 
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OD 32  De VLP gaat elk nieuw lid vanaf 2011 het ABC van de VLP bezorgen. 

a. Resultaten effectmeting 
Elk VLP-lid wordt aangespoord om bij het ontvangen van hun lidkaart ook het ABC gratis te 

bestellen bij VLP. Om drukkosten te besparen wordt dit niet standaard verzonden naar alle 
leden. 

De clubs krijgen ABC’s ter beschikking om die te verdelen onder hun clubleden. Hierdoor kan 

ieder lid beschikken over een ABC van de VLP. 
 

b. Evaluatie 
Uit de resultaten blijkt dat deze doelstelling werd bereikt. 

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 
Met de lancering van het project Ga voor Galop in 2011, werden er voor de clubs lesfiches 

opgesteld. Deze fiches legden een grote nadruk op de omkadering binnen de paardensport. 

Iedere club kan deze fiches gratis opvragen bij VLP. De inhoud van deze fiches is terug te 
vinden onder operationele doelstelling 5. 

 
b. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat deze doelstelling werd behaald. 

 
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 op verschillende fronten uitgevoerd: 
 Informeren: Informatie op VLP- website; een aparte website : www.veiligpaardrijden.be 

waar sportbeoefenaars meer informatie over veilig paardrijden kunnen terugvinden; 2011 

werd door VLP bestempeld als ‘jaar van de veiligheid’; in 2011 werd de campagne “Hou 

afstand” gelanceerd. 
 Uitvoeren: Veiligheid en welzijn via reglementen vastleggen (bv. uitrusting paard en 

ruiter) 

 Controleren en sanctioneren: Controle tijdens alle wedstrijden op de toepassing van die 

reglementen. Sportbeoefenaars die de regels overtreden worden gesanctioneerd. 
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd. 

OD 32  De VLP gaat elk nieuw lid vanaf 2011 het ABC van de VLP bezorgen. 

a. Resultaten effectmeting 

Elk VLP-lid wordt aangespoord om bij het ontvangen van hun lidkaart ook het ABC gratis te 

bestellen bij VLP. Om drukkosten te besparen wordt dit niet standaard verzonden naar alle 
leden. 

De clubs krijgen ABC’s ter beschikking om die te verdelen onder hun clubleden. Hierdoor kan 
ieder lid beschikken over een ABC van de VLP. 

 

b. Evaluatie 
Uit de resultaten blijkt dat deze doelstelling werd bereikt. 

http://www.veiligpaardrijden.be/
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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 

Met de lancering van het project Ga voor Galop in 2011, werden er voor de clubs lesfiches 

opgesteld. Deze fiches legden een grote nadruk op de omkadering binnen de paardensport. 
Iedere club kan deze fiches gratis opvragen bij VLP. De inhoud van deze fiches is terug te 

vinden onder operationele doelstelling 5. 
 

b. Evaluatie 
Uit de resultaten blijkt dat deze doelstelling werd behaald. 

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 2012 hoofdzakelijk via de website. Op de site staat 

informatie over de identificatie en immatriculatie van de paarden. In het “ABC van de VLP 2012” 

werd de nodige uitleg gegeven over het identificeren en chippen van de paarden. 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 2012. Informatie werd op de 

site geplaatst en gepubliceerd in het boekje “ABC van de VLP” 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 
In 2011 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. De website werd dagelijks aangepast aan de noden van de leden. Daarnaast 
verwijzen een aantal nieuwe domeinnamen van VLP www.gavoorgalop.be, 

www.ikmaakhetverschil.be en www.misdetrainniet.be allemaal naar pagina’s op www.vlp.be 
zodat het voor de bezoekers duidelijk blijft.  

Ook in 2012 werden deze webpagina’s continu bijgehouden zodat alleen de meest recente 
informatie hierop zichtbaar was. 

 

b. Evaluatie 
De effectmeting geef weer dat de doelstelling reeds behaald werd in 2011. 

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 2012 werden er 12 nieuwsbrieven verstuurd. 
De nieuwsbrief voor clubs (papieren versie) werd in 2012 nog per post verzonden naar alle 

clubs. Vanaf 2013 zal deze echter ook online te raadplegen zijn op de website van VLP. 

http://www.gavoorgalop.be/
http://www.ikmaakhetverschil.be/
http://www.misdetrainniet.be/
http://www.vlp.be/
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b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2012. 

 

4.2.  Overzicht acties + evaluatie 

 
Tabel 23. Aantal competitieve licenties en procentuele verhouding in 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

HGVBB: > 03 180 201 185 220 230 0,86% 0,85% 0,72% 0,78% 0,76% 

02 – 03 644 647 644 681 700 3,06% 2,73% 2,50% 2,64% 2,32% 

Totaal 824 848 829 901 930 3,92% 3,57% 3,22% 3,20% 3,08% 

HROV: >03 359 407 430 506 489 1,71% 1,72% 1,67% 1,80% 1,62% 

02 – 03 913 981 935 989 1013 4,34% 4,13% 3,63% 3,51% 3,36% 

Totaal 1272 1388 1365 1495 1502 6,05% 5,85% 5,30% 5,31% 4,98% 

KR: >03 269 272 255 288 269 1,28% 1,15% 0,99% 1,02% 0,89% 

02 – 03 848 880 879 919 915 4,03% 3,71% 3,41% 3,27% 3,03% 

Totaal 1117 1152 1134 1207 1184 5,31% 4,85% 4,40% 4,29% 3,93% 

VOR: >03 504 523 459 562 563 2,40% 2,20% 1,78% 2,00% 1,87% 

02 – 03 1118 1047 1150 1208 1226 5,32% 4,41% 4,46% 4,29% 4,07% 

Totaal 1622 1570 1609 1770 1789 7,72% 6,62% 6,24% 6,29% 5,93% 

WVUR: > 03 304 277 249 293 281 1,45% 1,17% 0,97% 1,04% 0,93% 

02 – 03 615 611 568 625 632 2,93% 2,57% 2,20% 2,22% 2,10% 

Totaal 919 888 817 918 913 4,37% 3,74% 3,17% 3,26% 3,03% 

01 
(recreanten) 15266 17883 20024 21852 23833 72,63% 75,36% 77,68% 77,65% 79,05% 

Totaal >= 02 5754 5846 5754 6291 6318 27,37% 24,64% 22,32% 22,35% 20,95% 

Algemeen 
totaal 21020 23729 25778 28143 30151 100% 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 Equiclubs 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 2012 sterk gestegen is, nl. van 28 143 naar 

30151 leden. Hiermee heeft VLP de kaap van 30 000 overschreden! Dit is een stijging van 2008 leden. Ter 
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vergelijking, de stijging in 2011 bedroeg 2365. Dus in 2012 kunnen we spreken van een stijging 7,13%. 

De procentuele verhouding tussen recreatieve en competitieve leden is in 2012: 79,05% recreatief 
sportbeoefenaar en 20,95% 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 2012 een stijging 

van 1981 recreatieve leden en een stijging van 27 competitieve leden. Het aantal toegenomen competitieve 

leden lid dus lager dan in 2011 (+537). 
In tabel 23 is voor alle provinciale afdelingen 2012 een daling van het absolute aantal competitieve leden 

waar te nemen.  
VOR heeft net zoals vorige jaren het grootste aantal wedstrijdruiters, gevolgd door de HROV, op de 3e plaats 

komt de KR. Het rijtje wordt afgesloten door de HGVBB en de WVUR. Deze laatste 2 provinciales wisselen 
hierdoor in de rangschikking van plaats t.o.v. vorig jaar. 

Tabel  24. Aantal recreatieve vergunningen per provinciale afdeling 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012. 

  2008 2009 2010 2011 2012 

HGVBB 3654 3971 4589 4762 5056 

HROV 3997 4832 5227 5826 6510 

KR 881 1183 1388 1526 1666 

VOR 2718 3189 3416 3908 4332 

WVUR 4016 4708 5404 5830 6269 

TOTAAL 15266 17883 20024 21852 23833 

 
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 2012 plaatsvond bij HROV (+684 leden). Dit is opnieuw dezelfde 
trend als voorgaande jaren. Bij het vergelijken van de totale aantallen tussen de 5 provinciale afdelingen 

heeft HROV het grootste aantal recreatieve leden, op de voet gevolgd door WVUR. Hierdoor wordt deze top 
gewisseld van rangschikking. 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, 2010, 2011 en 2012. 

Provinciale Totaal aantal clubs Procentueel aandeel 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

HGVBB 69 69 72 75 77 82 18% 16,7% 16,5% 16,4% 16,5% 16,8% 

KR 56 56 52 56 55 53 15% 13,5% 12,0% 12,3% 11,8% 10,8% 

VOR 90 98 102 106 110 117 23% 23,7% 23,5% 23,2% 23,6% 23,9% 

WVUR 79 80 84 89 91 94 20% 19,3% 19,5% 19,5% 19,5% 19,2% 

HROV 93 111 124 129 134 143 24% 26,8% 28,5% 28,3% 28,7% 29,2% 

Algemeen 
Totaal 387 414 434 455 467 489 100% 100% 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 2012 waren er 489 clubs aangesloten ten opzichte van 467 clubs 

in 2011. Oost-Vlaanderen, met als provinciale groepering HROV, blijft het grootste aandeel houden van het totaal aantal clubs aangesloten bij VLP. In 2012 

hadden ze 9 clubs meer dan in 2011 en hun procentueel aandeel steeg met 0,5%. De clubs van Antwerpen (VOR), West-Vlaanderen (WVUR) en Vlaams-
Brabant en Brussel (HGVBB) volgen met respectievelijk 23,9% (+0,3%), 19,2% (-0,3%) en 16,8% (-0,3%). De provincie Limburg (KR) sluit de rij af met 

10,8% (-1%). Sinds 2006 is deze volgorde onveranderd. 
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Tabel  26. Aantal recreatieve en competitieve clubs per provinciale afdeling in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012. 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

HGVBB 16 18 18 13 11 53 54 57 64 71 69 72 75 77 82

KR 7 7 7 5 3 49 45 49 50 50 56 52 56 55 53

VOR 18 19 16 7 6 80 83 90 105 111 98 102 106 112 117

WVUR 31 34 32 24 19 49 50 57 66 75 80 84 89 90 94

HROV 31 41 37 29 24 80 83 92 104 119 111 124 129 133 143

Algemeen 

Totaal
103 119 110 78 63 311 315 345 389 426 414 434 455 467 489

Totaal

Provinciale

Recreatief Competitief

 
 

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: In 2012 hebben 489 clubs zich lid gemaakt van VLP. 432 clubs bleven aangesloten. 36 clubs besloten om niet meer lid te zijn van VLP en VLP kon 
ook 58 nieuwe clubs verwelkomen. 

Uit tabel 26 kan opgemaakt worden dat de provinciales tussen de 4 en 10 nieuwe clubs hebben kunnen verwelkomen. De KR verliest al enige provinciale 2 

clubs, net zoals in 2011 is dit een verlies. Qua aantal competitieve clubs zien we enkel stijgingen. De HGVBB, VOR, HROV en WVUR zien een mooie stijging 
van competitieve clubs. HROV spant de kroon met een stijging van 15 competitieve clubs ten opzichte van 2011. Hierdoor heeft HROV opnieuws het hoogste 

aantal en ook eindelijk competitieve clubs. Het aantal recreatieve clubs daalt bij alle provinciales. HROV blijft het meeste recreatieve clubs hebben.  

In 4 jaar tijd kende VLP een stijging van het totaal aantal clubs van 414 naar 489 clubs. Dit is een stijging van 18,12%. Dankzij dit percentage heeft VLP 

operationele doelstelling 3 behaald. 
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Tabel  27. Aantal nieuwe, drop-outs en zelfde clubs per provinciale afdeling in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012. 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

HGVBB 8 6 10 8 10 5 4 8 6 4 61 66 65 71 72

KR 3 1 10 3 2 2 5 6 4 4 53 51 46 49 51

VOR 12 12 8 16 16 2 8 4 12 11 86 90 98 99 101

WVUR 10 7 8 10 19 6 3 4 8 6 70 77 81 80 84
HROV 18 20 9 17 10 1 7 5 12 11 93 104 120 121 124

Algemeen Totaal 51 46 45 54 58 16 27 27 42 36 363 388 410 420 432

Aantal zelfde clubsAantal drop-outsAantal nieuwe clubs

Provinciale

 
 

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 489 aangesloten clubs in 2012, 432 clubs uit 2011 hun lidmaatschap hebben vernieuwd. 58 clubs hebben zich voor de 
eerste maal aangesloten en 36 clubs hebben besloten om VLP in 202  te verlaten. Dit is een minder grotere uitval in vergelijking met 2011. 
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Tabel 28. Procentuele verhouding van de disciplines in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012. 

Discipline 
Procentueel 

aandeel 

2008 

Procentueel 
aandeel 

2009 

Procentueel 
aandeel 

2010 

Procentueel 
aandeel 

2011 

Procentueel 
aandeel 

2012 

Jumping 67,43% 67,67% 68,19% 66,91% 67,10% 

Dressuur 20,87% 20,39% 19,62% 20,96% 20,81% 

Eventing 4,35% 4,62% 4,54% 4,60% 4,95% 

Mennen 3,25% 3,46% 3,15% 3,09% 2,93% 

Endurance 1,25% 1,28% 1,51% 1,51% 1,55% 

Horseball 0,85% 0,94% 1,08% 1,20% 1,03% 

Reining 0,83% 0,74% 0,97% 0,97% 1,03% 

Voltige 1,10% 0,85% 0,87% 0,67% 0,60% 

Para-equestrian 0,07% 0,05% 0,07% 0,08% 0,08% 

 

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 2012 neemt de discipline jumping net als de voorbije jaren het grootste deel van de licenties in, met 67,10%. Daarna komt opnieuw dressuur 

met 20,81%. De overige disciplines zijn zoals in voorgaande jaren met minder dan 5% vertegenwoordigd in 2012. Het klassement blijft ongewijzigd in 
vergelijking met 2011. Opmerkelijk is wel de toename van het percentage in reining en de daling in horseball. Beide disciplines hebben hierdoor dezelfde 

rangschikking.   
 

Communicatie 

In 2012 is de 8e 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 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 2012. In deze brochure willen VLP en Parantee VLP-leden wegwijs maken in VLP-clubs die paardrijden aanbieden voor personen met 

een handicap. Deze brochure zal echter in 2013 opnieuw een update krijgen en vermoedelijk digitaal beschikbaar worden gesteld. 

Bovenvermelde informatiekanalen (VLP-info, website, e-mail,… ) hebben bijgedragen aan de interne en externe communicatie, evenals de vele persberichten 

die vanuit VLP verstuurd worden.  
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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 30 000) individueel te versturen. De leden kregen deze lidkaart samen met een proefexemplaar 

van Hippo Revue, mediapartner van VLP. Dit net zoals in 2010 en 2011. Samen met Hippo Revue ontvingen de leden een begeleidende brief met verwijzing 
naar de VLP-website voor alle informatie en artikels. 

VLP was in 2012 aanwezig met een eigen stand op Vlaanderens Kerstjumping 2012 (Jumping Mechelen) om zo alle mogelijke informatie rond de VLP-werking 

te verspreiden. Bovendien was VLP hier 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. 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 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. Tijdens deze 3-daagse werd opnieuw het project ga voor Galop in de kijker geplaatst. 

Met een aparte stand voor dit project kon VLP opnieuw vele kijklustigen trekken. 

In 2012 werd de maandelijkse VLP nieuwsbrief net zoals in 2011 verspreid om haar leden op een extra manier te informeren. Iedereen kon vrij in- en 
uitschrijven voor deze nieuwsbrief.  

Voor clubs en haar bestuurders wordt op 3-maandelijkse basis een nieuwsbrief voor clubs opgesteld. Dit met interessante informatie voor clubbestuurders, 
zoals informatie over vrijwilligerswetgeving, kaderopleidingen, projecten die vanuit VLP gelanceerd worden, het (gratis) bestellen van brochures en folders… 

Clubbezoeken in 2012 
In 2012 heeft VLP besloten om een nieuwe medewerker voor clubs aan te nemen. Deze contactpersoon voor VLP-clubs heeft mede als taak om clubbezoeken 

te brengen aan nieuwe en bestaande clubs. Dit voornamelijk om clubs te informeren over allerhande zaken (werking VLP, aansluiting bij VLP, informatie over 
verzekeringen, kampbezoeken…). 

In 2012 vonder volgende clubbezoeken per provincie plaats: 

West-

Vlaanderen 

Oost-

Vlaanderen 

Antwerpen Limburg Vlaams 

Brabant en 
Brussel 

TOTAAL 

28 15 9 4 5 61 

 

Met deze clubbezoeken tracht VLP meer clubs gericht te kunnen ondersteunen. 

Ga voor Galop in 2012 
Net zoals in 2011 organiseerde VLP in 2012 opnieuw een editie van Ga voor Galop. In 2011 namen 17 clubs deel aan het project.  

In 2012 kon VLP 20 clubs verwelkomen in het project Ga voor Galop. Dit zijn 3 clubs meer dan in 2011 en bijgevolg een stijging van 17,65%.  



96 

  

Ga voor Galop was net zoals in het eerste editiejaar opnieuw een succes. In 2011 namen 145 deelnemers deel aan de eerste editie. In 2012 werden er 203 

deelnemers ingeschreven voor dit project. Dit is een stijging van 40%. VLP kan dan ook zeggen dat de tweede editie een geslaagde editie was. In 2013 wel 
VLP dit project nog verder opentrekken naar haar clubs en niet-georganiseerde sportbeoefenaars. 

Tabel 29. Aantal bezoekers van de VLP-website in 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Januari 598 3.058 7.176 7.635 17.509 56.394 67.438 60.160 62.016 74.930 69.437

Februari 1.120 2.517 6.489 6.302 18.872 51.324 61.196 53.698 61.298 69.239 65.416

Maart 2.687 3.287 7.956 5.705 27.291 82.861 74.824 68.244 64.223 82.991 83.504

April 3.002 5.712 10.802 13.588 39.444 95.878 95.770 79.126 65.137 81.569 91.284

Mei 2.891 9.395 10.516 15.226 51.234 84.858 86.136 84.571 65.850 86.123 94.880

Juni 2.638 7.031 10.178 12.131 50.773 85.825 66.748 79.735 66.978 76.639 90.154

Juli 3.938 9.620 13.503 13.319 50.471 96.484 66.181 81.554 67.231 81.205 97.287

Augustus 3.548 5.548 6.318 12.666 60.682 88.278 69.846 86.131 76.662 87.772 108.323

September 2.666 4.404 4.906 9.883 48.344 67.991 63.824 78.184 101.782 76.945 93.354

Oktober 1.990 3.779 6.292 18.767 46.991 72.861 61.657 73.381 92.895 66.720 86.322

November 1.499 2.758 6.471 17.596 41.112 57.869 55.062 66.738 76.469 74.698 93.635

December 1.581 2.696 4.926 12.908 45.752 48.086 62.364 80.872 76.715 66.642 89.361

TOTAAL 28.158 59.805 95.533 145.726 498.475 888.709 831.046 832.234 877.256 925.473 1.062.957

Bezoekers VLP-website

 
 

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. 
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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 629% met een 

jaarlijks totaal in 2012 van 1 062 957 bezoekers of een stijging van 7,4% t.o.v. 2011. Zo steeg het bezoekersaantal op jaarbasis voor het eerst boven de  

1 000 000 bezoekers. In 2012 haalde augustus het hoogste aantal bezoekers met 108 323 bezoekers. De zomermaanden zijn traditioneel de drukste 

internetmaanden. Dit heeft te maken met het wedstrijdseizoen dat in deze maanden meer mensen naar de website lokt.  
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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. Dit merken we aan het toenemende aantal leden. Er 
worden ook meer sportwedstrijden uitgezonden op tv, gespecialiseerde zenders komen naar buiten met 

reportages die elk facet van de sport belichten en ook in 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. 

VLP heeft in 2012 voor de tweede maal met haar aangesloten clubs “Ga voor Galop, powered by 

Decathlon” georganiseerd, een ‘start to’ project voor de paardensport. Samen met 20 deelnemende clubs 
zette VLP een project op waarbij mensen in 5 weken tijd de eerste beginselen van de paardensport 

aanleren, met grote aandacht voor de omkadering van het rijden. Deze campagne werd georganiseerd voor 
niet-georganiseerde sportbeoefenaars en voor mensen die niet meteen bij de paardensport betrokken zijn. 

Carry Goossens bleef peter van het project en enkele nieuwe BV’s, zoals Kurt Rogiers en Kelly Pfaff namen 

deel. Partner Decathlon steunde ook dit jaar opnieuw het project door bijzonder voordelig starterspakket 
aan te bieden aan de deelnemers en de deelnemende clubs een aankoop bon te voorzien. In totaal namen 

203 mensen deel aan het project. 
 

Tabel 26: 
Door het afschaffen van het onderscheid tussen competitieve en recreatieve clubs (verschil in 

lidmaatschapsbijdrage en mogelijkheden) stijgt het aantal competitieve clubs (worden VLP-clubs). Een 

nieuwe club kan enkel als VLP-club aansluiten. Concreet betekent dit dat er op termijn geen uitsplitsing in  
recreatieve en competitieve clubs meer zullen bestaan. Deze uitdovingsmaatregel stelt dat nieuwe clubs bij 

de groep competitieve clubs worden geteld. Recreatieve clubs kunnen enkel nog ‘stijgen’ naar een 
aansluiting als VLP-club maar niet meer ‘dalen’ achteraf.  

Tabel 27: 
Het verliezen van clubs (niet opnieuw aansluiten) is een gegeven dat niet kan worden uitgeschakeld. In 

2012 bleef de economische situatie van belang. Ook in 2012 werden opnieuw een aantal clubs overgelaten, 
sommige zonder dat er een nieuwe club werd opgericht. Het aantal drop-outs bij de clubs ligt echter wel al 

iets lager dan 2011. De drop-out is deels ook te wijten aan de huidige minder interessante financiële 

situatie in België (en Europa). VLP heeft een blijvende uitdaging om de clubs voldoende te ondersteunen.  

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 

bovenaan het klassement. Door de kleinere ledenaantallen van de kleine disciplines zijn er wel jaarlijks 

verschuivingen. Zo hebben we een ex-aequo bij reining en horseball in 2012. Een discipline die extra in de 
kijker is geplaatst zal daar de vruchten van plukken en zal dat dan ook in het ledenaantal voelen! Dit is te 

merken aan de inspanningen die reining het afgelopen jaar heeft geleverd. 
 

Tabel 29: 

Ook in 2012 bleef het aantal bezoekers op de website stijgen. Redenen hiervoor zijn de herwerkte lay-out 
van de site en het actieve mediabeleid. Zo werkte VLP in 2012 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. Daarnaast organiseerde VLP in 2012 samen met 20 clubs de tweede editie van Ga 

voor Galop, powered by Decathlon, een start to voor de paardensport. Peter van deze actie is Carry 
Goossens en volgende BV’s leerden in 5 weken de beginselen van de paardensport: Stefaan Lammens, 

Kelly Pfaff, Kurt Rogiers, Martine Jonckheere en Caroline Maes. Hiervoor maakte VLP de domeinnaam 

www.gavoorgalop.be aan die verwees naar een onderdeel naar de VLP-website. Door de promotie in de 
Vlaamse media, kreeg deze actie bijzonder veel aandacht, wat een belangrijke factor is in de stijging van 

het bezoekersaantal op de website in 2012. 
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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 

Uit onderstaande operationele doelstellingen blijkt dat VLP de afgelopen 4 jaar hard gewerkt heeft 

om de toegankelijkheid en de uitstraling van de sport te verzekeren. 
 

B. Evaluatie 
Uit de resultaten van onderstaande operationele doelstellingen blijkt dat deze strategische 

doelstelling werd behaald. 

OD 14  De VLP wil de clubactiviteiten gedurende de 4 jaar promotioneel ondersteunen. 

a. Resultaten effectmeting 
In 2012 werden een 20-tal artikels over clubactiviteiten op de website gepubliceerd en 

verspreid via de nieuwsberichten en de maandelijkse nieuwsbrieven. 
 

VLP heeft in 2011 voor de eerste maal met haar aangesloten clubs “Ga voor Galop, powered 

by Decathlon” georganiseerd, een ‘start to’ project voor de paardensport. Ook in 2012 werd 
samen met 20 deelnemende clubs dit project opgestart waarbij mensen in 5 weken tijd de 

eerste beginselen van de paardensport aanleren. Dit met grote aandacht voor de omkadering 
van het paardrijden. Deze campagne werd georganiseerd voor niet-sporters en voor mensen 

die niet meteen bij de paardensport betrokken zijn. Carry Goossens bleef ook in 2012 peter 

van het project en enkele nieuwe BV’s namen deel: Kurt Rogiers, Kelly Pfaff, Martine 
Jonckheere, Stefaan Lammens, Caroline Maes. Decathlon was opnieuw partner van het 

project. Zij boden een bijzonder voordelig starterspakket aan voor de deelnemers. In totaal 
namen 203 mensen deel aan dit project. 

 

Verder maakt VLP op haar website promotie voor clubs die een bijzonder project uitwerken. 
Zo werd reclame gemaakt voor clubs die activiteiten aanboden tijdens de week van de 

sportclub. Ook benefiet-acties ten voordele van clubs, opendeurdagen en tal van andere 
activiteiten kregen een plaatsje op de website van VLP.  

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2012. 

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

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines 
buiten het “beschermde” seizoen. 

 
b. Evaluatie 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 



101 

  

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  215 

Dressuur 94 

Eventing 60 

Mennen 54 

Endurance 29 

Reining 13 

Horseball 15 

Voltige 8 

Para-equestrian 17 

Clubs 26 

Opleiding 41 

 
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 2012. 

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. 
In 2009 had VLP een ledenaantal van 23 729 leden en sloot 2012 af met 30 151 leden. Dit is 

een stijging van 27,06%.  
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2012. 

OD 32  De VLP gaat elk nieuw lid vanaf 2011 het ABC van de VLP bezorgen. 

a. Resultaten effectmeting 

Elk VLP-lid wordt aangespoord om bij het ontvangen van hun lidkaart ook het ABC gratis te 

bestellen bij VLP. Om drukkosten te besparen wordt dit niet standaard verzonden naar alle 
leden. 

De clubs krijgen ABC’s ter beschikking om die te verdelen onder hun clubleden. Hierdoor kan 
ieder lid beschikken over een ABC van de VLP. 

 
b. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat deze doelstelling werd bereikt. 
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OD 37  De VLP wil eind 2011 een promotiecampagne opzetten rond minimum 2 van haar 

topsporters. 

a. Resultaten effectmeting 

Eventingamazone was in 2010, 2011 en 2012 meter van de Spokacampagne: "Waag jij ook 
de sprong met Spoka?". 

Spoka is een initiatief van de Vlaamse Sportfederatie vzw. Spoka verzamelt alle sportkampen 

van 16 sportfederaties die lid zijn van de Vlaamse Sportfederatie vzw op de Spoka website. 
Jumpingruiter Ludo Philippaerts was het gezicht van de campagne Bloed Geven Doet Leven 

die VLP mee ondersteunde. VLP heeft de contacten gelegd tussen Ludo en het Rode Kruis en 
heeft deze campagne promotioneel ondersteund. 

Banner en artikels op VLP-site / persconferentie 26/12 met het Rode Kruis op Jumping 
Mechelen 

 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2011. 

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 2012: 

 Arena nv als hoofdsponsors 

 Projectsponsors: Pikeur-Eskadron, Lisperhof Horses, Cavalor, A Joni’s, IPS 

 Mediapartners: Hippo Revue en Hippo TV 

Totaal: 1 hoofdsponsors /5 projectsponsors/ 2 mediapartners 
 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2012 want het aantal 
sponsors is behouden. 

OD 55  De VLP participeert jaarlijks minstens aan 3 grote evenementen. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2012 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 2012. 

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

verenigingsleven. 

A. Resultaten effectmeting 
De VLP heeft verschillende initiatieven uitgewerkt om de niet-georganiseerde sportbeoefenaar te 

integreren in het georganiseerde verenigingsleven. Zie o.a. de operationele doelstellingen 14, 27, 30 

en 32. 
 

B. Evaluatie 
De operationele doelstellingen 14, 27, 30 en 32 werden bereikt en ook de strategische doelstelling 

werd ingevuld. 
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OD 14  De VLP wil de clubactiviteiten gedurende de 4 jaar promotioneel ondersteunen. 

a. Resultaten effectmeting 
In 2012 werden een 20-tal artikels over clubactiviteiten op de website gepubliceerd en 

verspreid via de nieuwsberichten en de maandelijkse nieuwsbrieven. 
 

VLP heeft in 2011 voor de eerste maal met haar aangesloten clubs “Ga voor Galop, powered 

by Decathlon” georganiseerd, een ‘start to’ project voor de paardensport. Ook in 2012 werd 
samen met 20 deelnemende clubs dit project opgestart waarbij mensen in 5 weken tijd de 

eerste beginselen van de paardensport aanleren. Dit met grote aandacht voor de omkadering 
van het paardrijden. Deze campagne werd georganiseerd voor niet-sporters en voor mensen 

die niet meteen bij de paardensport betrokken zijn. Carry Goossens bleef ook in 2012 peter 
van het project en enkele nieuwe BV’s namen deel: Kurt Rogiers, Kelly Pfaff, Martine 

Jonckheere, Stefaan Lammens, Caroline Maes. Decathlon was opnieuw partner van het 

project. Zij boden een bijzonder voordelig starterspakket aan voor de deelnemers. In totaal 
namen 203 mensen deel aan dit project. 

 
Verder maakt VLP op haar website promotie voor clubs die een bijzonder project uitwerken. 

Zo werd reclame gemaakt voor clubs die activiteiten aanboden tijdens de week van de 

sportclub. Ook benefiet-acties ten voordele van clubs, opendeurdagen en tal van andere 
activiteiten kregen een plaatsje op de website van VLP.  

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2012. 

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

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines 
buiten het “beschermde” seizoen. 

 
b. Evaluatie 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 
totale werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

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  215 

Dressuur 94 

Eventing 60 

Mennen 54 

Endurance 29 

Reining 13 

Horseball 15 

Voltige 8 

Para-equestrian 17 
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Clubs 26 

Opleiding 41 

 

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 2012. 

OD 32  De VLP gaat elk nieuw lid vanaf 2011 het ABC van de VLP bezorgen. 

a. Resultaten effectmeting 
Elk VLP-lid wordt aangespoord om bij het ontvangen van hun lidkaart ook het ABC gratis te 

bestellen bij VLP. Om drukkosten te besparen wordt dit niet standaard verzonden naar alle 
leden. 

De clubs krijgen ABC’s ter beschikking om die te verdelen onder hun clubleden. Hierdoor kan 

ieder lid beschikken over een ABC van de VLP. 
 

b. Evaluatie 
Uit de resultaten blijkt dat deze doelstelling werd bereikt. 

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

stimuleren. 

A. Resultaten effectmeting 
De VLP heeft over alle disciplines een aantrekkelijk wedstrijdaanbod voorzien en de instapdrempel 

was laag of werd verlaagd. 

 
B. Evaluatie 

Uit de operationele doelstellingen 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27 en 39 kan besloten worden dat de 
strategische doelstelling werd bereikt. De instap naar de competitie werd gestimuleerd door 

verschillende initiatieven. 

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

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 
totale werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines 

buiten het “beschermde” seizoen. 
 

b. Evaluatie 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 
totale werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 
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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  215 

Dressuur 94 

Eventing 60 

Mennen 54 

Endurance 29 

Reining 13 

Horseball 15 

Voltige 8 

Para-equestrian 17 

Clubs 26 

Opleiding 41 

 
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 2012. 

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

zijn. 

A. Resultaten effectmeting 
In operationele doelstelling 20, 27, 39, 43 en 44 wordt geïllustreerd dat VLP de afgelopen 4 jaar 

hard gewerkt heeft om een aanspreekpunt te zijn voor verschillende instanties. 
In 4 jaar tijd kende VLP een stijging van het totaal aantal clubs van 414 naar 489 clubs. Dit is een 

stijging van 18,12%. Hieruit leiden we af dat vele clubs het een meerwaarde vinden om aan te 

sluiten bij de Vlaamse Liga Paardensport. 
Ook kende VLP een groei in ledenaantal. In 2008 had VLP de kaap van 21 000 aangesloten 

sportbeoefenaars bereikt. In 2012 sloten we af met ruim 30 000 sportbeoefenaars. Dit is voor VLP 
een succesverhaal geweest, waaruit we afleiden dat de werking van VLP heel wat te bieden heeft 

voor zowel recreatieve als competitieve sportbeoefenaars. 
Mede dankzij de uitbereiding van het wedstrijdaanbod in de clubs (de initiatiewedstrijden of 

clubwedstrijden), de brevettenwerking en de opleidingen, vinden meer sportbeoefenaars de weg 

naar een VLP-club. 
Ook de winterwerking is nu een gerealiseerd feit. Competitieve sportbeoefenaars kunnen niet alleen 

binnen het seizoen, maar ook in het winterseizoen genieten van een competitief winteraanbod. 
 

De samenwerkingen met stamboeken, LRV-VVR en andere hippische instanties werd ook 

gerealiseerd de afgelopen beleidsperiode. VLP vindt het belangrijk om met zoveel mogelijk instanties 
samen te werken. Dit kan de paardensport alleen maar ten goede komen. 

 
 

B. Evaluatie 
Uit de resultaten van de operationele doelstellingen blijkt dat we deze strategische doelstelling 

hebben behaald. 



106 

  

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

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 
totale werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines 

buiten het “beschermde” seizoen. 

 
b. Evaluatie 

Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 
totale werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

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

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

a. Resultaten effectmeting 
In 2009 werd een samenwerkingsverband aangegaan met het Belgisch Stamboek van het 

Friese paard (BSFP).  

In 2010 en 2011 werden de kaderbrevetten binnen het recreatierijden (ruitertoerisme) verder 
uitgebouwd binnen de werking van VLP in samenwerking met LRV-VRV.  

In 2012 werd in teken van een brevettenfilm samengewerkt met LRV-VRV en de VHS om deze 
brevettenfilm te realiseren. De film zal in 2013 verder afgerond worden. 

 
b. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat VLP de afgelopen 4 jaar enkele samenwerkingsverbanden 

aangegaan is met andere organisaties en actoren. 

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

sportdiensten tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 

Volgende provinciale werkingen zijn erkend binnen de provinciale sportdiensten: 
 HROV (Oost-Vlaanderen) 

 HGVBB (Vlaams Brabant) 
 KR (Limburg) 

 

b. Evaluatie 

Dit wil zeggen dat 3 van de 5 provinciale werkingen erkend werden door de provinciale 
sportdiensten. De VOR (Antwerpen) en WVUR (West-Vlaanderen) werd nog niet erkend. Deze 

provinciale kozen ervoor om dit niet in orde te brengen.  

Bijgevolg werd deze doelstelling niet behaald. 
 
OD 44  De VLP onderneemt acties om de komende vier jaar nauwer samen te werken met LRV. 

a. Resultaten effectmeting 

De afgelopen 4 jaar werden verschillende samenwerkingsverbanden tussen VLP en LRV 

opgestart. Dit zowel in competitieve als recreatieve domeinen. 
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Over de gehele beleidsperiode 2009-2012 vonden in het competitieve domein volgende 

samenwerkingen plaats: 
 Samenwerking eventingwedstrijden: Deze samenwerking houdt in dat ruiters 

van VLP kunnen starten op wedstrijden van LRV en omgekeerd. Zowel in organisatie, 

inschrijvingen, verwerking van resultaten, financiële regelingen… verlopen in 
onderling overleg en met onderlinge medewerking. Momenteel verloopt deze 

samenwerking zeer goed en deze zal ook in de toekomst verder gezet worden. 

 
 Jeugdcup: Deze samenwerking werd in het leven geroepen om je schoolgaande 

jeugd een betere opleiding te kunnen garanderen en om de wedstrijdsport te 

promoten. Zowel ruiters van VLP als van LRV kunnen hieraan deelnemen. De 
juryleden worden aangesteld door beide organisaties en ook nieuwe ideeën worden in 

onderling overleg behandeld. De jeugdcup zal ook de komende beleidsperiode in 
samenwerking met de LRV worden verder gezet. 

 

Over de gehele beleidsperiode 2009-2012 vonden in het recreatieve domein volgende 
samenwerkingen plaats: 

 VTS-denkcel: VLP en LRV hebben de handen in elkaar geslagen om 

kaderopleidingen zoveel mogelijk te promoten. We willen dat het 
paardensportlandschap alsmaar meer gediplomeerde lesgevers kent. Beide 

sportfederaties nemen de toelatingsproeven (rijvaardigheidsproeven) voor hun 

rekening. Er is een samenwerking met de VTS wat betreft theoretische en didactische 
modules van de kaderopleiding. Deze samenwerking verloopt zeer vlot. Door 

aanwezigheid van beide federaties in de denkcel paardrijden (VTS-Bloso) wordt het 
werkveld goed opgevolgd en zijn de kaderopleidingen uitgegroeid tot bekende en 

aantrekkelijke opleidingen voor iedereen die in de paardensport als lesgever aan de 
slag wil. 

 

 VHS (brevettenwerking): De ruiterbrevetten hebben reeds een hele geschiedenis 

achter de rug. Zij werden voor het eerst uitgereikt in de jaren ’70. Toch zou het tot 
1994 duren tot dezelfde norm ingevoerd werd voor beide paardensportfederaties. Met 

de oprichting van de Vlaamse Hippische Sportbond (VHS) werden de vereisten 
waaraan op de respectievelijke niveaus moet worden voldaan, vastgelegd in 

eindtermen die beoordeeld worden door examinatoren van de VHS. Zowel VLP als 

LRV werken van toen af samen om de brevettenwerking te blijven uitbouwen. 
Er werden alsmaar meer stappen genomen om deze samenwerking te optimaliseren. 

Zo werden samen juryleden bepaald, werden eindtermen en richtlijnen bijgestuurd 
indien nodig, werden richtlijnenbundels opgesteld…  

De laatste recente samenwerking is ongetwijfeld de brevettenfilm die in 2013 
gelanceerd wordt. Beide federaties vonden het noodzakelijk om visueel te kunnen 

weergeven wat de eindtermen van zowel het A- als B-brevet inhouden. Hiervoor 

sloegen we de handen in elkaar om een film te maken met praktijkvoorbeelden. 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de film en zal ze gelanceerd worden 

voor de zomer 2013.  
 

b. Evaluatie 

Deze doelstelling is moeilijk te meten aangezien VLP in het verleden reeds samenwerkingen 
had met de LRV op bovenstaande gebieden. De bestaande samenwerkingen zijn bestendigd 

of zelf verder uitgebouwd. Door de samenwerkingen zijn er grote sprongen voorwaarts 
gemaakt. Zowel in het competitieve als het recreatieve domein verlopen de samenwerkingen 

zeer goed. Er zijn nog samenwerkingen in het vooruitzicht en we laten geen kansen liggen 

indien zich een opportuniteit voordoet. We denken hierbij aan een gemeenschappelijk gebruik 
van de brevetten-databank van VLP. Dit zou voor beide federaties een enorme stap 

voorwaarts zijn. Hierover lopen momenteel onderhandelingen met LRV. We zijn ervan 
overtuigd dat VLP voldoende acties heeft ondernomen om de paardensport en beide 

federaties nauwer samen te brengen. We beschouwen deze doelstelling dan ook als geslaagd. 
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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 

Uit de resultaten van OD 8 blijkt dat VLP haar clubs mogelijkheden aanbiedt om promotie te maken 
voor sportkampen die in de VLP-club zelf georganiseerd worden. Ook kunnen sportbeoefenaars 

zowel binnen als buiten het beschermde seizoen terecht bij VLP voor het rijden van wedstrijden.  

 
B. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat deze doelstelling werd behaald. 

OD 8  De VLP wil de door Bloso niet-erkende sportkampen jaarlijks promotionele ondersteuning 

bieden vanaf 2010. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2010, 2011 werd promotie voor niet-erkende Bloso sportkampen gevoerd: 
- Op de beurs Flanders Horse Expo 

- Op Jumping Mechelen 

- Op Agribex 
- Op de site van VLP 

In 2012 werd niet actief promotie gevoerd voor sportkampen die niet onder toezicht staan 

van de sportfederatie. Clubs kunnen wel via de vind-een-club-module op de VLP-website 

melden dat zij interne sportkampen aan bieden. VLP gaat hier echter niet actief promotie rond 
voeren. Dit omdat wij geen kwaliteitsgarantie kunnen bieden voor deze sportkampen. 

De vermelding dat een club sportkampen aanbiedt, kunnen wij wel voorzien op onze website. 
Via deze weg vinden nog steeds mensen de weg naar een sportkamp in hun buurt. 

b. Evaluatie 
In de resultaten dat VLP continue een promotiemedium ter beschikking stelt aan clubs om 

hun sportkampen te promoten. We kunnen dan ook besluiten dat deze doelstelling werd 
behaald. 

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

totale werking tegen 2012. 

a. Resultaten effectmeting 
Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking. Zo konden er in 2012 wedstrijden meegereden worden van alle disciplines 

buiten het “beschermde” seizoen. 
 

b. Evaluatie 
Er werd een procedure uitgetekend om het niet-beschermde seizoen te incorporeren in de 

totale werking, bijgevolg werd deze doelstelling behaald. 

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

A. Resultaten effectmeting 
VLP werd in de afgelopen 4 jaar als waardige gesprekspartner bij verschillende officiële instanties 

erkend. Ook is zij zowel voor de sportbeoefenaars, de clubs en andere actoren het aanspreekpunt 
voor vragen over de paardensport. VLP heeft getracht de afgelopen 4 jaar de belangenbehartiger te 

zijn voor iedereen die betrekking heeft tot de paardensport. 

Ook heeft VLP altijd sportbeoefenaar en paard benadrukt als onmisbare combinatie in de 
paardensport. Paardenwelzijn is dan ook een sleutelbegrip in de werking van VLP. 
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B. Evaluatie 

Uit operationele doelstelling 41, 42 en 43 blijkt dat deze doelstelling werd behaald. 

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, VCP, BCP. 
 Update van de website www.ikmaakhetverschil.be in 2012. 

 Bericht over de grote sportclubenquête op 26/04/2012. 

 Bericht over eerste opleidingen Mis de TrAin niet op 08/05/2012. 
 Bericht over positieve en negatieve dopingcontroles in 2011 op 17/05/2012. 

 Bericht over 160 nieuwe trainers en lesgevers op 29/05/2013. 
 Bericht over de nieuwe online databank hippische opleidingen op 04/06/2012. 

 Bericht over seksueel overschrijdend gedrag op 05/06/2012. 
 Bericht over de EVS-clubs op 13/07/2012. 

 Bericht over opleiding vrijwilligersbeleid op 04/09/2012. 

 Bericht over een infoavond van VLP-verzekeringen op 26/11/2012. 
 Bericht over ICE-code op 04/12/2012. 

 Bericht over de ‘5de Dag van de Trainer’ op 12/12/2012. 

Ook in 2012 werd dit verhaal verder gezet met een infoavond over verzekeringen, 

clubbezoeken om clubbestuurders en sportbeoefenaars te informeren over allerhande 
thema’s, opleidingen voor clubs, opleidingen voor lesgevers en trainers, stages en workshop 

voor sportbeoefenaars… 

b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2012. 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 
Uit onderstaande operationele doelstellingen blijkt dat VLP een eigentijdse omkadering heeft 

uitgebouwd (en dit nog steeds doet) die overeenstemt met de eisen van een moderne 
sportfederatie. VLP tracht als sportfederatie alsmaar professioneler tewerk te gaan en we zijn ervan 

overtuigd dat we dit goed doen. Ook in de toekomst zal hieraan verder gewerkt worden. 

 
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  215 

Dressuur 94 

http://www.ikmaakhetverschil.be/
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Eventing 60 

Mennen 54 

Endurance 29 

Reining 13 

Horseball 15 

Voltige 8 

Para-equestrian 17 

Clubs 26 

Opleiding 41 

 
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 2012. 

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

noden van haar leden. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2011 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. De website werd dagelijks aangepast aan de noden van de leden. Daarnaast 

verwijzen een aantal nieuwe domeinnamen van VLP www.gavoorgalop.be, 
www.ikmaakhetverschil.be en www.misdetrainniet.be allemaal naar pagina’s op www.vlp.be 

zodat het voor de bezoekers duidelijk blijft.  

Ook in 2012 werden deze webpagina’s continu bijgehouden zodat alleen de meest recente 
informatie hierop zichtbaar was. 

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geef weer dat de doelstelling reeds behaald werd in 2011. 

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 2012 werden er 12 nieuwsbrieven verstuurd. 
De nieuwsbrief voor clubs (papieren versie) werd in 2012 nog per post verzonden naar alle 

clubs. Vanaf 2013 zal deze echter ook online te raadplegen zijn op de website van VLP. 
 

b. Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling behaald werd in 2012. 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.gavoorgalop.be/
http://www.ikmaakhetverschil.be/
http://www.misdetrainniet.be/
http://www.vlp.be/
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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 initiatieven 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. 

VLP heeft in 2012 voor de tweede maal met haar aangesloten clubs “Ga voor Galop, powered by 

Decathlon” georganiseerd, een ‘start to’ project voor de paardensport. Samen met 20 deelnemende clubs 
zette VLP een project op waarbij mensen in 5 weken tijd de eerste beginselen van de paardensport 

aanleren, met grote aandacht voor de omkadering van het rijden. Deze campagne werd georganiseerd voor 
niet-sporters en voor mensen die niet meteen bij de paardensport betrokken zijn. Carry Goossens is peter 

van het project en volgende BV’s namen deel: Kurt Rogiers, Kelly Pfaff, Stefaan Lammens, Martine 
Jonckheere en Caroline Maes. Partner was Decathlon, dat een bijzonder voordelig starterspakket aanbood 

aan de deelnemers. In totaal namen 203 mensen deel aan de actie. 

 
Deelname evenementen 
VLP vzw nam ook in 2012 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 2012 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. 
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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 2012 af met een ledenaantal van 30.151 of een stijging van 7,1% ten opzichte van 2011. 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 2012 (in 4 provincies). Dit aantal was gelijk aan 2011. 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. 

A. Resultaten effectmeting 
Uit onderstaan de operationele doelstellingen blijkt dat VLP de afgelopen 4 jaar hard gewerkt heeft 

om de toegankelijkheid en de uitstraling van de sport te verzekeren. 
 

B. Evaluatie 

Uit de resultaten van onderstaande operationele doelstellingen blijkt dat deze strategische 
doelstelling werd behaald. 

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

sportkampen. 

a. Resultaten effectmeting (zie facultatieve opdracht 2: sportkampen) 
In 2012 zijn er 62 sportkampen (meestal zowel initiatie als vervolmaking) gepland waar er 61 

werden georganiseerd. Er waren 2379 interne deelnemers op de georganiseerde sportkampen 
in 2012. Dit is een daling van het aantal deelnemers in vergelijking met 2011. Er werden 

bijgevolg 10 lesgevers minder tewerkgesteld. Steeds meer VLP leden volgen een VLP kamp. 

66,20% van de eigen clubleden volgen een kamp in de eigen club. Dit is dezelfde tendens als 
in 2011. 

 
b. Evaluatie 

De effectmeting geeft weer dat de doelstelling niet behaald werd. Er is een daling van 3,72% 

te zien in het aantal deelnemers over de 4 jaar (i.v.m. het aantal in 2009). De meeste 
kampplaatsen zitten aan hun maximum capaciteit dus een extra kampplaats lijkt noodzakelijk 

willen we meer kinderen de kans bieden om via een sportkamp kennis te maken met de 
paardensport. Ook beseffen de kampplaatsen dat minder deelnemers ten goede komt aan de 

kwaliteit van het sportkamp. Hierdoor hebben enkele kampplaatsen hun maximumcapaciteit 
verlaagd. Dit vindt VLP wel een goede ingesteldheid. Het is voor VLP wel een werkpunt om 

nieuwe kampplaatsen te zoeken waardoor de sportkampen nog meer kunnen groeien. 
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Tabel 30. Vergelijking sportkampen 2006-2012. 

     
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

          
 

           

Totaal aantal deelnemers 
 

  2052 2177 2270 2471 2116 2421 2379 

Gemiddeld aantal deelnemers     41,04 39,58 40,54 46,62 35,42 27,98 26,59 

  
    

             

Totaal aantal lesgevers 
  

249 287 290 306 270 304 294 

Gemiddeld aantal lesgevers     4,98 5,22 5,18 5,77 4,47 3,54 3,02 

  
    

             

Totaal aantal VLP leden 
  

715 785 866 898 1144 1490 1575 

Totaal aantal niet-VLP leden     1337 1392 1395 1569 983 931 804 

  
    

             

Percentage VLP leden t.o.v. aantal deelnemers  
 

34,84% 36,06% 38,15% 36,34% 54,06% 61,54% 66,20% 

Percentage niet-VLP leden t.o.v. aantal deelnemers  65,16% 63,94% 61,45% 63,50% 46,46% 38,46% 33,80% 

  
    

             

Totaal aantal eigen clubleden 
  

548 553 535 556 695 946 1021 

Totaal aantal andere clubleden     167 232 331 342 442 544 554 

  
    

             

Percentage eigen clubleden t.o.v. VLP leden 
 

76,64% 70,45% 61,78% 61,92% 60,75% 63,49% 64,83% 

Percentage andere clubleden t.o.v. VLP leden   23,36% 29,55% 38,22% 38,08% 38,64% 36,51% 35,17% 

  

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

verenigingsleven. 

A. Resultaten effectmeting 

Uit tabel 30 blijkt dat vanaf 2009 t.e.m. 2012 het aantal niet-VLP leden op een sportkamp jaarlijks 
daalt. Dit van 63,50% in 2009 naar 33,80% in 2012. Op het eerste zicht zou blijken dat er minder 

niet-georganiseerde sportbeoefenaars deelnemen aan de sportkampen. Heel wat kinderen hebben 
de intentie om na een sportkamp te blijven paardrijden. En dat gebeurt ook. De deelnemers hebben 

de keuze om een weekverzekering te nemen of een lidmaatschap. Een aantal sluiten een 
lidmaatschap VLP af bij de aanvang van een kamp. Daarom geeft het een vertekend beeld dat heel 

wat deelnemers die instappen reeds VLP-lid zijn.  
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Tabel 31. Overzicht sportkampen 2012. 

totaal % gem

kampnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15

aantal deelnemers 40 18 56 25 54 60 41 28 37 60 47 53 28 26 22 595 100,00% 39,82

lid VLP 25 6 20 14 40 16 23 6 15 24 20 26 12 15 10 272 45,71% 18,64

geen lid VLP 15 12 36 11 14 44 18 22 22 36 27 27 16 11 12 323 54,29% 21,18

lid club kampplaats 15 5 9 11 19 8 8 3 11 12 10 9 3 9 2 134 22,52% 9,36

lid andere club 10 1 11 3 21 8 15 3 4 12 10 17 9 6 8 138 23,19% 9,27

aantal lesgevers 4 2 5 3 6 7 4 4 4 6 5 6 4 3 2 65 10,92% 4,36

totaal % gem

kampnummer 16 17 18 19 20 21 6

aantal deelnemers 9 26 24 16 14 15 104 100,00% 17,33

lid VLP 7 20 18 9 13 11 78 75,00% 3,00

geen lid VLP 2 6 6 7 1 4 26 25,00% 2,33

lid club kampplaats 7 18 13 3 12 7 60 57,69% 1,00

lid andere club 0 2 5 6 1 4 18 17,31% 2,00

aantal lesgevers 1 3 2 2 2 2 12 11,54% 0,67

totaal % gem

kampnummer 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 14

aantal deelnemers 26 30 51 51 52 51 53 48 52 51 51 49 51 40 656 100,00% 37,64

lid VLP 22 28 43 37 35 39 24 28 35 30 35 23 30 27 436 66,46% 25,27

geen lid VLP 4 2 8 14 17 12 29 20 17 21 16 26 21 13 220 33,54% 12,36

lid club kampplaats 20 26 36 28 29 24 18 18 17 19 28 15 23 17 318 48,48% 18,09

lid andere club 2 2 7 9 6 15 6 10 18 11 7 8 7 10 118 17,99% 7,18

aantal lesgevers 3 3 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 85 12,96% 4,73

totaal % gem

kampnummer 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 13

aantal deelnemers 33 47 52 49 53 52 53 52 54 51 55 50 44 645 100,00% 41,18

lid VLP 30 38 43 28 45 38 30 36 34 39 35 39 36 471 73,02% 29,00

geen lid VLP 3 9 9 21 8 14 23 16 20 12 20 11 8 174 26,98% 12,18

lid club kampplaats 26 31 27 17 37 31 15 24 20 14 19 25 31 317 49,15% 19,64

lid andere club 4 7 16 11 8 7 15 12 14 25 16 14 5 154 23,88% 9,36

aantal lesgevers 3 5 5 7 6 7 7 7 7 7 7 7 5 80 12,40% 5,09

totaal % gem

kampnummer 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 13

aantal deelnemers 21 29 17 56 36 21 35 22 15 38 36 43 10 379 100,00% 23,55

lid VLP 21 27 17 51 25 16 27 18 14 32 28 32 10 318 83,91% 19,73

geen lid VLP 0 2 0 5 11 5 8 4 1 6 8 11 0 61 16,09% 3,82

lid club kampplaats 15 20 11 34 15 8 16 11 3 23 14 14 8 192 50,66% 11,55

lid andere club 6 7 6 17 10 8 11 7 11 9 14 18 2 126 33,25% 8,18

aantal lesgevers 3 4 2 8 5 3 5 3 2 5 5 6 1 52 13,72% 3,27

BERG OP ZOOM

GAVERRANCH

GROENHOVE

MEERDAALHOF

RODEBERG

 

Uit tabel 31 stellen we vast dat op de kampplaats Berg op Zoom het meest aantal deelnemers 
aanwezig zijn die geen lid zijn van de VLP, nl. 54,29%. 

B. Evaluatie 
Uit de resultaten blijkt dat er een stijging is van het aantal VLP-leden die deelnemen aan een 

sportkamp. Heel wat deelnemers die beginnend paardrijden leren via een sportkamp de VLP kennen 
en door de goed gestructureerde werking van de VLP en haar kampplaatsen sluiten heel wat 

deelnemers aan bij een VLP-club. Toch zijn er nog heel wat deelnemers die voor het eerst proeven 
van de paardensport via een VLP-sportkamp.  
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OD 7  De VLP wil een stijging van 10% over de vier jaar van het aantal deelnemers aan erkende 

sportkampen. 

a.  Resultaten effectmeting 

In 2012 zijn er 62 sportkampen (meestal zowel initiatie als vervolmaking) gepland waar er 
61 werden georganiseerd. Er waren 2379 interne deelnemers op de georganiseerde 

sportkampen in 2012. Dit is een daling van het aantal deelnemers in vergelijking met 

2011. Er werden bijgevolg 10 lesgevers minder tewerkgesteld. Steeds meer VLP leden 
volgen een VLP kamp. 66,20% van de eigen clubleden volgen een kamp in de eigen club. 

Dit is dezelfde tendens als in 2011. 
 

b.  Evaluatie 
De effectmeting geeft weer dat de doelstelling niet behaald werd. Er is een daling van 

3,72% te zien in het aantal deelnemers over de 4 jaar (i.v.m. het aantal in 2009). De 

meeste kampplaatsen zitten aan hun maximum capaciteit dus een extra kampplaats lijkt 
noodzakelijk willen we meer kinderen de kans bieden om via een sportkamp kennis te 

maken met de paardensport. Ook beseffen de kampplaatsen dat minder deelnemers ten 
goede komt aan de kwaliteit van het sportkamp. Hierdoor hebben enkele kampplaatsen 

hun maximumcapaciteit verlaagd. Dit vindt VLP wel een goede ingesteldheid. Het is voor 

VLP wel een werkpunt om nieuwe kampplaatsen te zoeken waardoor de sportkampen nog 
meer kunnen groeien. 

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

clubs. 

A. Resultaten effectmeting 
Uit de resultaten van OD 8 blijkt dat VLP haar clubs mogelijkheden aanbiedt om promotie te maken 

voor sportkampen die in de VLP-club zelf georganiseerd worden.  
 

B. Evaluatie 

Uit de resultaten blijkt dat deze doelstelling werd behaald. 

OD 8  De VLP wil de door Bloso niet-erkende sportkampen jaarlijks promotionele ondersteuning 

bieden vanaf 2010. 

a. Resultaten effectmeting 

In 2010, 2011 werd promotie voor niet-erkende Bloso sportkampen gevoerd: 
- Op de beurs Flanders Horse Expo 

- Op Jumping Mechelen 
- Op Agribex 

- Op de site van VLP 

In 2012 werd niet actief promotie gevoerd voor sportkampen die niet onder toezicht staan 

van de sportfederatie. Clubs kunnen wel via de vind-een-club-module op de VLP-website 
melden dat zij interne sportkampen aan bieden. VLP gaat hier echter niet actief promotie rond 

voeren. Dit omdat wij geen kwaliteitsgarantie kunnen bieden voor deze sportkampen. 

De vermelding dat een club sportkampen aanbiedt, kunnen wij wel voorzien op onze website. 
Via deze weg vinden nog steeds mensen de weg naar een sportkamp in hun buurt. 

b. Evaluatie 

In de resultaten dat VLP continue een promotiemedium ter beschikking stelt aan clubs om 

hun sportkampen te promoten. We kunnen dan ook besluiten dat deze doelstelling werd 
behaald. 
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SD 12  De VLP wil de veiligheid voor de sportbeoefenaar en het paard garanderen op alle niveaus. 

A. Resultaten effectmeting 
In 2012 werden 9 ongevallen op VLP-sportkamp gemeld. In 2011 waren dit 11 ongevallen, dus dit is 

een lichte daling met 2 ongevallen. In 2012 vonden in totaal 829 ongevallen plaats, dus procentueel 
gezien vindt hiervan 1,09% plaats op VLP-sportkamp. Dit is een heel laag cijfer, VLP doet er dan 

ook alles aan omdat zo laag mogelijk te houden. In 2011 vond 1,45% van de ongevallen plaats op 

een VLP-sportkamp, dus we kunnen spreken van een daling in aantal ongevallen op een VLP-
sportkamp. 

Wat zeker ook meetelt is 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. Hierdoor kan VLP het aantal ongevallen laag houden. 
 

 

B. Evaluatie 
Uit de resultaten blijkt dat VLP deze doelstelling heeft bereikt. 

 
B.Overzicht van de werking FO Sportkampen in 2012 

 

 a) Totaal aantal effectief georganiseerde sportkampen: 
  a) Aantal omnisportkampen:  0 

  b) Aantal unisportkampen:  61 
 

 b) Totaal aantal interne deelnemers op de georganiseerde sportkampen 2012 

  2379 interne deelnemers 
 

 c) Omschrijving van de gevoerde promotiestrategie en de hiermee gepaard gaande kosten 
  In 2012 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 15 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), een vermelding in 

 het maandblad Kids Only en de promotiestand tijdens Flanders Horse Expo en Jumping 
 Mechelen. Ook op Pennenzakkenrock was VLP aanwezig om de paardensport te promoten 

 via Spoka. 

 VLP voorzag fluo-bloemen (markeerstiften) voor iedere deelnemer aanwezig op een VLP-

 sportkamp, zodat ook in de scholen reclame gemaakt kan worden voor de VLP-
 sportkampen. 

 Overzicht: 

 - de grootste promotiestrategie van de VLP-sportkampen gebeurde online via vermelding 

   op de website en participatie in Spoka 2012. 
 - artikels op VLP-website 07/02/2012, 10/07/2012, 11/07/2012, 12/07/2012, 16/07/2012, 

   25/09/2012 en 20/12/2012. Verder verschenen op regelmatige basis artikels om lesgevers        
   te zoeken voor de VLP-sportkampen. 

 - 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.  
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 - promotie voor VLP-erkende sportkampen (totaal 5163,97 euro): 
   € 930,85: drukwerk (€361,79 advertentie Kids Only + €569,06 brochures) 

   € 3225,12: gadgets promotiemateriaal kampen 
   € 1008: T-shirts lesgevers VLP-sportkamp 

 

d) Omschrijving van de wijze waarop de steun van de Vlaamse Overheid werd vermeld 
 - vermelding van het logo 1000 flyers VLP-sportkampen 2012 

 - 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 2012 

 - vermelding logo affiches beurzen Flanders Horse Expo 2011, Jumping Mechelen 2012  

 
e) Opmaakt van een lastenboek 

 Alle erkende VLP-kampplaatsen hebben in 2012 het lastenboek 2012 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. De grote uitdaging blijft om in de 5 provincies VLP-

 sportkampen te organiseren. In 2012 hebben we geen nieuwe kampplaatsen gerekruteerd. 
 Echter is er wel vraag van 2 Oost-Vlaamse VLP-clubs om als VLP-kampplaats erkend te 

 worden. Ook in het Antwerpse is er interesse om VLP-kampplaats te worden. In 2013 wordt 
 dit verder opgevolgd. 

 

g) Kwaliteitscontroles van de kampplaatsen 
 VLP nam tijdens elke vakantieperiode in 2012 enquêtes af van de kampers. Nieuw dit jaar 

 is dat ook de ouders bevraagd werden. Ook de lesgevers en kampplaatsen werden 
 bevraagd om rekening te houden met hun suggesties. 

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 en werkingsmiddelen topsport 2012 

 
Zie document ‘Uitgaven Topsport 2012’. 

I.B.  Overeenstemming jaarrekening vs subsidies/financiëringen 

 

Zie document ‘Overeenstemming jaarrekening vs subsidies-financiëringen’. 
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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 van de gesubsidieerde lesgevers 

 

Niet van toepassing voor VLP. 

II.C.  Leerlingen-topsporters ingeschreven aan de topsportschool voor het schooljaar  2011-

2012 en 2012-2013 

 

De gegevens werden ingevuld in het Topsportervolgsysteem voor Olivier en Nicola Philippaerts. 
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Deel III: Werkingsverslag Topsport 

III.A.  Werkingsverslag Topsport 2012 

 

1. Voorbereiding en deelname internationale wedstrijden, de structurele topsportwerking, de 

begeleiding en omkadering van geregistreerde elitesporters, beloftevolle jongeren en jonge 
topsporttalenten en voor programma’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 2012 

b.1.) 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 of een “tijdelijke stop” 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. 
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De VLP-topsportpiramide in 2012. 

 

Beloftevolle jongeren  Talentenplan 2012 

1. Inleiding 
Het VLP-Talentenplan heeft tot doelstelling toekomstige topruiters in een vroeg stadium te ontdekken en te 
begeleiden.  Tevens richt het plan zich op de versteviging van topsportcompetenties door het aanbieden 

van geschikte opleidingen.  Door het VLP-Talentenplan worden onze beloften in contact gebracht met onze 
huidige topsporters. Het VLP-Talentenplan richt zich op de drie Olympische disciplines, namelijk jumping, 

dressuur en eventing.  Enkel ruiters met een geldige VLP licentie, met de Belgische nationaliteit en 

desgevallend onder de Belgische nationaliteit deelnemen aan internationale wedstrijden, komen in 
aanmerking voor het VLP-Talentenplan. Er wordt ook rekening gehouden met de engagementsverklaring 

die door elk talent ingevuld dient te worden. 
 

Het VLP-Talentenplan bestaat uit 4 belangrijke lagen die in elkaar doorstromen. 

 Talentenstimulering 
 Talententeam B-kader 

 Talententeam A-kader 
 Talent van het jaar 
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      De piramidestructuur van het Talentenplan in 2012. 

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 2012 een paar keer samen om in groep te fungeren als denktank rond het 

ganse VLP-Talentenplan.   

2. B-kader Talententeam 2012 
Hieronder de 33 ruiters uit het B-kader van het Talententeam 2012 (dd december 2012). 

Familienaam Voornaam Discipline 

Beirens Yanick JUMPING 

Bradt Quinten JUMPING 

Brans  Stefanie  EVENTING 

Brison Saidja DRESSUUR 

Buyens Carolien JUMPING 

De Cartier De Marchienne Marie EVENTING 

De Coninck Eline DRESSUUR 

De Pelsmaeker  Maxine  JUMPING 

De Winter Jeroen JUMPING 

Deblaere  Liselotte  EVENTING 
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Dedier Niels EVENTING 

Detry Gilles JUMPING 

D'Have  Lynn  JUMPING 

Doevenspeck  Jasper  EVENTING 

Fairchild Alexa DRESSUUR 

Livens Jorien JUMPING 

Magnus Tine EVENTING 

Meheus  Julie  EVENTING 

Peeters Leonie JUMPING 

Rooms Emma JUMPING 

Rooms  Astrid  JUMPING 

Roos Laurence DRESSUUR 

Schepens  Carole  DRESSUUR 

Thomas Gilles JUMPING 

Van De Poel Valerie JUMPING 

Van De Poel Vicky JUMPING 

Van Den Bosch Michael JUMPING 

Van Laer  Wouter  JUMPING 

Van Olst Julie DRESSUUR 

Verlooy Jos JUMPING 

Vervoort Jonas JUMPING 

Waelkens Tahnee DRESSUUR 

Witteboon Talissa JUMPING 

 

3. A-kader Talententeam 2012 
In 2012 zaten er 5 ruiters in het A-kader (dd december 2012): 

Familienaam Voornaam Discipline 

Clemens Pieter JUMPING 

Philippaerts Nicola JUMPING 

Philippaerts Olivier JUMPING 

Verwimp Jorinde DRESSUUR 

Wellens Jef JUMPING 

 

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 

(V
LP-Talent 2012 Olivier Philippaerts (midden) met 

Jorinde Verwimp (l) en Pieter Clemens (r) 
Copyright: VLP) 
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mee voor 10%) 

- De hippische persmensen (telde mee voor 10%) 

Jumpingruiter Olivier Philippaerts volgde zijn tweelingbroer Nicola op en werd werd het Talent van het Jaar 
2012, voor dressuuramazone Jorinde Verwimp (2e) en jumpingruiter Pieter Clemens (3e). 

5. Activiteiten 
5.1. Voorstelling Talentenplan en Talententeam 2012 
Het Talentenplan ging in 2012 zijn 6de jaargang in. Op 26/12/2011 werd het Talentenplan en Talententeam 
2012 voorgesteld tijdens Jumping Mechelen.  

5.2. Trainingen Talententeam 
De eventing en jumpingruiters kregen een individuele trainingsreeks aangeboden, terwijl dit voor de 

dressuurruiters via een stage verliep. Het A-kader kreeg uitgebreidere individuele trainingen in vergelijking 
met het B-kader. 

 

Het Talententeam kreeg trainingen van:  
Jean Bemelmans, Niels Bruynseels, Karin Donckers, Stefan Hollanders, Arlette Holsters, James Peeters, Jos 

Lansink, Ronny Livens, Ludo Philippaerts, Johan Philippaerts, Jos Kumps, Marc Rigouts, Jan Symons, Marc 
Van Dijck, Maurice Van Roosbroeck, Joris Vanspringel en Albert Voorn.  

 

5.3.  Talentenstimulering 
In het kader van de talentenstimulering werden er verschillende projecten uitgewerkt. Voor eventing 

kregen de internationale ponyruiters trainingen in aanloop naar het Europees Kampioenschap. Ook de 
dressuurponyruiters werden naar hun EK opgevolgd en begeleid d.m.v. stages. De provinciale 

ponydressuurruiters en jonge dressuurruiters tem 21 jaar konden wedstrijden en stages volgen binnen het 
Ponydressuurproject en Paardendressuurproject.  

Per provincie werden er provinciale jumpingrankings bijgehouden voor de leeftijdscategorieën 12-15 jaar en 

16-18 jaar. Per provincie werden na afloop van het wedstrijdseizoen 2 ruiters geselecteerd. Deze 10 ruiters 
werden uitgenodigd voor een stage. De winnaars van 2011 mochten in februari 2012 

op bezoek bij Judy-Ann Melchior. De winnaars van de ranking in 2011 kregen in februari 2013 hun stage bij 
Pieter Devos. 

5.4. Mentale begeleiding 
Ook in 2012 kon het A-kader op individuele basis coaching krijgen van mental coach Jan Dierens. 

Deze sportpsycholoog heeft ook de EK-ploeg van de Junioren en Young Riders Dressuur begeleid voor en 
tijdens hun Europees Kampioenschap te Zwitserland. Voor de EK-Junioren Eventing heeft hij een algemene 

sessie gegeven ter voorbereiding van hun Europees Kampioenschap. 

5.5. Mediatraining 

De ruiters uit het A-kader kregen een intensieve mediatraining op 9 maart van Evert Van Wijk, die al meer 
dan 25 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. 

5.6. Expertenplatform - voorbereidingen 2013 
Op 7 november kwam het expertenplatform samen en werden alle talenten geëvalueerd om zo het 
Talententeam 2013 samen te stellen. Tijdens deze bijeenkomst werd ook een evaluatie gemaakt van 

Talentenplan, reglementen en criteria voor het Talententeam werden verfijnd en de projecten voor 2013 

werden besproken. 

5.7. Filmen A-kader  
Op 5 december werden de ruiters van het A-kader 2013 gefilmd. 
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Jumping Mechelen 26/12/2012 

5.8. Bekendmaking Talent van het Jaar en Talententeam 2013 

Op 26 december werd op jumping Mechelen het Talent van het Jaar 2012 - Olivier Philippaerts - bekend 
gemaakt. 

Ook het A-kader 2013 werd voorgesteld (samen met hun film) tijdens de VLP-persconferentie én in de A-
piste. 

 

 

 

 

 

 

Eliteruiters  

In het topsportbeleid van VLP worden de eliteruiters begeleid en ondersteund door de sporttechnisch 
coördinator/Topsportcoördinator. Dit op alle mogelijke vlakken. Waar nodig wordt hulp aangeboden en 

oplossingen gezocht. In 2012 was dit niet anders. 

 

b.2.) Beschrijving van het gerealiseerde topsportprogramma, in het bijzonder van de op het 
addendum topsport weergegeven elitesporters en de beloftevolle jongeren. 

 

i. Jumping 

Elite 
De jumpingploeg wou in 2012 haar plaats in de Top League wedstrijden behouden en een finaleplaats 

behalen op de Olympische Spelen. 

  
Onderstaande tabel: Resultaten van België in de FEI Top League 2012 

Locatie Uitslag Ruiters  Liga Paard 

La Baule - FRA 1e Philippe Le Jeune LEWB Vigo d'Arsouilles 

 10-13/5  Dirk  Demeersman VLP Bufero van het Panishof 

   Niels Bruynseels VLP Conisha van de Helle 

   Gregory Wathelet LEWB Euphony Cadjanine Z 

Rome - ITA 3e Ludo Philippaerts VLP Challenge van de Begijnakker 

 24-27/5  Olivier Philippaerts VLP Cabrio van de Heffinck 

   Nicola Philippaerts VLP Carlos VHPZ 

   Jos Lansink VLP Cavalor Valentina van 't Heike 

St Gallen - SUI 5e Niels Bruynseels VLP Conisha van de Helle  

 31/5-3/6  Dirk Demeersman VLP Bufero van het Panishof 

   Maurice Van Roosbroeck VLP Quarco de Kerambars           

   Gregory Wathelet LEWB Citizenguard Cadjanine Z 
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Rotterdam - NED 8e Ludo Philippaerts VLP Challenge van de Begijnakker 

 20-24/6  Rik Hemeryck LEWB Quarco de Kerambars  

   Nicola Philippaerts VLP Carolos V.H.P. Z         

   Jos Lansink VLP Cavalor Valentina van 't Heike     

Aachen - GER 8e Dirk Demeersman VLP Bufero van het Panishof 

 3-8/7  Olivier Philippaerts VLP Cabrio Van de Heffinck 

   Niels Bruynseels VLP Conisha Van de Helle 

   Ludo Philippaerts VLP Challenge vd Begijnakker 

Falsterbo - SWE 6e Ludo Philippaerts VLP Kassini’ Jac   

 13-15/7  Donaat Brondeel VLP Breemeersen Adorado  

   Nicola Philippaerts VLP Carlos V.H.P. Z    

   Koen Vereecke VLP Allegro C van de Donkhoeve  

Hickstead - GBR 5e Niels  Bruynseels VLP Conisha van de Helle  

 19-22/7  Maurice  Van Roosbroeck VLP Dylano                        

   Rik  Hemeryck LEWB Quarco de Kerambars              

   Dominique  Hendrickx VLP Cor van de Wateringhoeve      

Dublin - IRL 5e Ludo Philippaerts  VLP Challenge van de Begijnakker 

 15-19/8  Dirk Demeersman  VLP Demeersman 

   Francois Mathy jr.  LEWB D’Atlantique royale   

   Olivier Philippaerts  VLP Cabrio van de Heffinck 

 

Onderstaande tabel: Resultaten van België in de FEI European Promotional en Challengers League 2012 

Locatie Uitslag Ruiters  Liga Paard 

Lummen - BEL 2e  Nicola Philippaerts VLP Carlos V.H.P. Z 

 2-6/5   Donaat Brondeel VLP Breemeersen Adorado 

    Olivier Philippaerts VLP Cabrio van  de Heffinck 

    Niels Bruynseels VLP Castelino van de Helle 

Linz-Ebelsberg - AUT 14e  Pieter Devos VLP Candy 

 10-13/5   Dominique Hendrickx VLP Cor van de Wateringhoeve 

    Frederik Cattebeke VLP Queros de Bioagrico 

    Maurice Van Roosbroeck VLP Dylano 

Lisbon - POR 1e  Dominique Joassin LEWB Dark de la Hart 

 31/5-3/6   Rossella De Simone VLP Orson des Hayettes  

    Jody Bosteels VLP Daytona de Muze 

    Dominique Hendrickx VLP Cor van de Wateringhoeve  

Sopot - POL 4e  Ann Carton VLP Dakota 

 5-8/7   Candice Lauwers LEWB Cibolin Prieure Z  

    Rossella De Simone VLP Orson des Hayettes 

    Lieven Devos VLP Wimbledon   

Bratislava - SVK 5e  Valerie Van De Poel VLP Wernsen 8 – 4 

 19-22/7   Quinten Bradt VLP Green Sleeps Orage  

    Gilles Detry VLP Catwalk Capone  

    Alexander Kumps LEWB Cru d’Avril Z 
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Gijon - ESP 9e  Maurice Van Roosbroeck VLP Calumet 

 29-3/9   Rik Hemeryck LEWB Papillon Z  

    Donaat Brondeel VLP Breemeersen Adorado   

    Dominique Hendrickx VLP Cor Van de Wateringhoeve 

 

Op 2 van de 8 wedstrijden van de Top League behaalde het Belgische team een podiumplaats (een 1e en 3e 

plaats). De resultaten werden behaald met 14 verschillende ruiters (10 VLP-ruiters en 4 LEWB-ruiters). In 
de overige Nations Cups werden de Belgische ruiters 1 x 1e en 1 x 2e van de 6 wedstrijden. 

Vanaf 2013 werd de reglementering van de Nations Cups gewijzigd. In 2013 zal België starten in de 
Furusiyya FEI Nations Cup – Europe Division 2. 

De Belgische ploeg op de Olympische Spelen bestaande uit 2 VLP’ers Jos Lansink en Dirk Demeersman en 2 
LEWB’ers Philippe Lejeune en Gregory Wathelet zijn er niet in geslaagd om bij de beste 8 landen te 

eindigen en konden zo niet deelnemen aan de finale. Individueel hebben Jos Lansink en Dirk Demeersman 
meegereden in de individuele finale, maar met een 23e plaats voor Jos Lansink en 26e plaats voor Dirk 

Demeersman moeten we concluderen dat de hoge verwachtingen niet ingelost werden. 

Naast dit gezamenlijke programma werkten de ruiters elk hun 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 Oostenrijk van 

14 tem 19 augustus 2013. VLP’ers Jos Verlooy, Pieter Clemens, Michael Van Den Bosch, Beau 
Vandousselaere en Chloë Vranken namen deel aan het EK Juniors in 2012. Het team behaalde zilver en Jos 

Verlooy en Chloë Vranken behaalden een individuele 4e plaats. De Young Riders-ploeg werd 7e (met VLP’ers 
Quinten Bradt en Valerie Van de Poel). In Oostenrijk werd tevens het Europees Kampioenschap voor 

Children georganiseerd. De ploeg werd Europees kampioen en VLP-amazone Louise Van Laer nam de 

bronzen medaille mee naar huis. Zoë Conter werd net 4e en Gilles Thomas volgde op plaats 5.  

Daarnaast werden ook nog volgende top 10-plaatsen behaald op een EK of WK: 

- Europees Kampioenschap van de pony’s:  

o 8e plaats voor Leonie Peeters 
- Wereldkampioenschap Jonge Paarden te Lanaken (België) 5-jarige paarden: 

o 2e plaats voor Pieter Clemens    
- Wereldkampioenschap Jonge Paarden te Lanaken (België) 6-jarige paarden: 

o 9e plaats voor Guillaume Ruant 

- Europees kampioenschap veteranen 
o 3e plaats team 

o 2e plaats voor Daniel Stappaerts 
 

 

ii. Eventing 
 
Elite 
 

Op de Olympische Spelen in 2012 haalde Karin Donckers de individuele finale (beste 25) en werd finaal 
15e. Joris Vanspringel en Marc Rigouts konden hun cross uitrijden maar door kwetsuren konden ze hun 

jumping niet meer starten. Carl Bouckaert kwam ten val tijdens de cross. Enkel de amazones Karin 

Donckers (VLP) en Virginie Caulier (LEWB) kwamen aan de start in de jumping. Virginie werd finaal 
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34e. Het ploegresultaat en de 15e plaats van Karin Donckers op deze Spelen werd hoger verwacht, 

maar enkele weken later werd Karin Donckers wel 2e in de eindstand van de FEI Wereldbeker eventing 
2012 (punten werden met 3 verschillende paarden behaald). 

 
Beloftevolle jongeren 
Het Europees Kampioenschap voor Young Riders vond plaats Malmö (Zweden), waar Tine Magnus 24e 

werd. Er was geen ploeg aanwezig. 
De Belgische juniorploeg is als 9e geëindigd op hun EK te Polen met 15 deelnemende landen. Er 

namen 3 VLP’ers deel, nl. Idalie de Cartier de Marchienne (23e plaats), Jasper Doevenspeck (49e 
plaats) en Camille Buyck (uitgesloten). 

Op het EK bij de pony’s in Frankrijk werd de ploeg 6e. Alle ruiters waren VLP-leden: Alexi Matchavariani 
(18e), Sophie de Cartier de Marchienne (25e), Rik Heylen (26e), Jasper Peeters (31e), Helen de Cartier 

de Marchienne (35e) en Jorich Spits (39e). 

 
  

iii. Dressuur 
 
Elite 
Op 21 juni 2012 mocht de dressuurploeg voor het eerst op het podium staan in een landenprijs. In 
Rotterdam behaalden Claudia Fassaert, Vicky Smits en Philippe Jorissen meer dan 71% en behaalden 

daardoor de bronzen medaille.  
Op de Olympische Spelen in 2012 kon Claudia Fassaert zich kwalificeren voor de halve finale en werd 

ze 27e. 
 

Beloftevolle jongeren 
In 2012 eindigde de juniorenploeg (Bern – Zwitersland) op een zucht van het brons op de 4e  plaats. 
De young riders moesten tevreden zijn met een 7e plaats in het teamklassement.  

De ponyruiters strandden op het EK in Frankrijk op de 5e plaats. 
Alle combinaties waren VLP-leden:  

Pony’s: Jamina Gysels en Lavinia Arl (15e), Leyla Larssson (21e) en Elle Petier (31e). 

Juniors: Alexa Fairchild (13e), Jorinde Verwimp (13e), Michel Muyters (24e), Emilie Van Riet (49e). 
Young Riders: Laurence Roos (14e), Carole Schepens (38e) en Tahnee Waelkens (uitgesloten). 

 
 

 

iv. VLP’ers (seniors) die een top 10-plaats behaald hebben tijdens een EK, WK of Paralympische Spelen 
in 2012 in een niet Olympische discipline 

Horseball:  teamzilver voor EK dames, Waregem (BEL) 

Para-equestrian:  PS Londen:  5e met team  
  4e  en 5e plaats voor Ciska Vermeulen 

  8e en 9e plaats voor Ulricke Dekeyzer 
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b.3.) Opsomming en omschrijving van de gemaakte kosten voor elk van de toegekende 

bedragen vermeld in het addendum subsidiebepaling – topsport 2012. 
 

Zie document “Overeenstemming jaarrekening vs subsidies-financiëringen”. 

c) Behaalde resultaten en effectmeting in functie van de gestelde objectieven 
c)1. Ruiters (per ruiter de vooropgestelde doelstellingen die behaald werden in 2012) 

 
                   Niels Bruynseels: 

- Behaalde een overwinning met het team op de Top League in La Baule 
- Foutloze omloop Top League wedstrijd (Hickstead -juli) 
- Top 100 FEI-ranking 

Dirk Demeersman: 
- Behaalde een finaleplaats op de Olympische Spelen 

- Behaalde een overwinning met het team op de Top League in La Baule 

- Behaalde finaleplaatsen in Grote Prijs CSI4*/5* (vb 9e in GP CSIO5* St Gallen in mei, 

6e in GP CSI4* Antwerpen in april, …) 
Pieter Devos: 

- Behaalde finaleplaatsen in Grote Prijs CSI4* (vb 4e in GP GSI4* Bourg en Bresse   
     in mei), 5e GP CSI4* Antwerpen in april, …) 
- Behaalde de top 100 in de FEI-ranking niet (wel bv plaats 131) 
- Werd niet geselecteerd voor de Olympische Spelen 

Jos Lansink: 
- Kon op de OS geen top 8 plaats behalen, wel finaleplaats 

- Stond niet in de top 10 van de FEI-ranking, wel top 65 
                 Ludo Philippaerts: 

- Werd niet geselecteerd voor de Olympische Spelen 
- Stond in de top-100 op de FEI-ranking, met een beste plaats op 48 

                Olivier Philippaerts: 
- Winnaar GP Calgary 
- Was 1e reserve voor de Olympische Spelen 

- Foutloze omlopen Nations Cups CSIO4* Lummen (2e plaats) , CSIO5* Rome (3e    
    plaats), CSIO5* Aken 

- Top 100 FEI-ranking 
Nicola Philippaerts:  

- Winnaar GP Falsterbo 

- Foutloze omloop Nations Cup CSIO4* Lummen (2e plaats)  
- Top 70 FEI-ranking 

          Maurice Van Roosbroeck:  
- 4e plaats GP CSI4* Amsterdam 

- Top 70 FEI-ranking 

 
                  Carl Bouckaert 

- Behaalde zijn selectie voor de OS. 
- Werd 2e op een CIC3* (Hamilton-USA) 

Karin Donckers: 
- Behaalde medaille en top 12 plaatsen op wereldbekerwedstrijden (Le Pin au Haras: 3e, 8e 

en 9e plaats) 

- Kon geen top 8 plaats behalen op het WK jonge paarden, doordat de wedstrijd afgelast 
werd door wateroverlast 

- Kon geen top 8 plaats behalen op de OS. Ze werd 15e 

- Behaalde geen Top-10 plaats op de FEI ranking, hoogste notering = 14e 
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                    Marc Rigouts 

- Behaalde een Top-100 plaats op de FEI ranking 

 
Joris Vanspringel: 

- Top 100 FEI-ranking, met plaats 74 als hoogste notering 
- Behaalde zijn selectie voor de OS, maar geen top 20 

                   
Jeroen Devroe: 

- Niet geselecteerd voor OS 

- Werd Belgisch kampioen 
- Geen top 25 op de FEI-ranking, beste plaats = 28e 

Claudia Fassaert: 
- Werd geselecteerd voor de OS. Ze behaalde de halve finale (27e plaats) 

- 3e plaats met team landenwedstrijd Rotterdam 

- Behaalde een top-80 plaats op de FEI-ranking (beste plaats 47e) 
- Behaalde meermaals meer dan 70% in de Grand Prix 

Philippe Jorissen: 
- 3e plaats met team landenwedstrijd Rotterdam 

- Behaalde geen top-50 plaats op de FEI-ranking (beste plaats 82e) 

- Behaalde 71% in GP (Rotterdam) 
Vicky Smits: 

- 3e plaats met team landenwedstrijd Rotterdam 
- Behaalde 71% in GP (Rotterdam) 

- Top 60 FEI-ranking (beste plaats = 55e)  

 
c)2. SD en OD 

In 2012 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, … 

In 2012 heeft VLP gestreefd naar meer betrokkenheid bij de gesprekken tussen KBRSF en 
BOIC, maar dit blijft nog een werkpunt voor 2013. 

 

d) Evaluatie van de resultaten op basis van de effectmeting 
d)1. Ruiters 

2012 was een jaar met ups en downs. Geen top 8 plaats op de OS was een “down”. De 
individuele successen in grote prijzen en wereldbekerwedstrijden waren “ups”. Ook de 

medailles en ereplaatsen op de Europese Kampioenschappen bij de jeugd waren hoogtepunten. 
Individueel hebben niet alle eliteruiters hun doelstellingen behaald maar grotendeels behaalden 

alle ruiters mooie resultaten. 

 
d)2. SD en OD 

De VLP heeft in 2012 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 betrokkenheid bij gesprekken tussen KBRSF en BOIC werd niet volledig 

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 2012 
b.1. Wereldkampioenschap Jonge Paarden Jumping te Lanaken van 20-23 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. Dankzij 
deze wedstrijden konden onze jumping- en dressuurruiters in eigen land deelnemen aan 

topwedstrijden. Daarnaast was er 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 2012 

 
Is opgenomen onder punt 1. Voorbereiding en deelname internationale wedstrijden. 

 
Zie document “Overeenstemming jaarrekening vs subsidies-financiëringen”. 
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Deel IV: Beleidsindicatoren Topsport 2012 

IV.A.  Prestaties elitesporters en beloftevolle jongeren in 2012 

 
Deze gegevens werden ingevuld in het Topsportervolgsysteem. 
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Facultatieve opdracht 4: Prioriteitenbeleid 

Niet van toepassing 
 


