VLP-commissies 2017-2020

COMMISSIE
CLUBWERKING

Ceulemans Kristel
• Woonplaats: Sint-Katelijne-Waver
• Geboortejaar: 1974
• Motivatie:
Met onze club Groentenjumping vind ik het fijn om een goed contact te hebben met ouders en kinderen, en te zorgen
voor een goede werking van onze club.

De Meersman Philippe
• Woonplaats: Zwijnaarde
• Geboortejaar: 1948
• Motivatie:
Mijn jarenlange ervaring in het zetelen van besturen en commissies zowel op Vlaams, regionaal als nationaal niveau
maakt mij een goede kandidaat. In mijn jeugd was ik een jumping- en eventingruiter. Vandaag ben ik nog een
recreatieve ruiter en een menner in zowel tweespan als vierspan. Ik heb meer dan 60 jaar ervaring op en naast het
paard.
Professioneel heb ik een grote manege met een gevarieerde clubwerking. Hier kan men paard- en ponyrijden vanaf 4
jaar tot … Met meer dan 400 leden hebben wij een ruime dagelijkse clubwerking. Ook paarden- en ponykampen,
brevettenwerking, wedstrijdbegeleiding, stalling en verschillende evenementen voor zowel recreatieve als competitieve
ruiters behoren tot het aanbod.
Ik heb ook regionale, nationale en internationale jumpingwedstrijden georganiseerd. Ik ken de sport op het terrein en
ik ken de sport beleidsmatig in verschillende besturen.

Geuvens Stijn
• Woonplaats: Aarschot
• Geboortejaar: 1976
• Motivatie:
Sinds 2005 ben ik voorzitter van Ruiterclub Speelhoven vzw te Aarschot, verbonden aan Ruiterschool Speelhoven, het
manegebedrijf dat door de familie van mijn partner wordt uitgebaat (sinds 1972).
Hierdoor ben ik enerzijds vertrouwd met het reilen en zeilen binnen een (grotere) VLP-club, maar heb ik anderzijds
ook zicht op wat er komt kijken bij de uitbating van een manegebedrijf.
Ik ben zelf ook actief ruiter (dressuur en recreatie) en gediplomeerd trainer B dressuur. Met mijn kandidatuur hoop ik
een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de VLP-commissie clubwerking.

Hellemans Kris
• Woonplaats: Kontich
• Geboortejaar: 1966
• Motivatie:
Ik stel mij graag opnieuw kandidaat voor de commissie clubwerking. Mijn troeven zijn:
–
het runnen van mijn eigen manege, waar we zelf opleiding geven, voor beginnende ruiters tot en met ruiters op
internationaal niveau;
–
meer dan 30 jaar ervaring met de jeugd in de paardensport;
–
het verzorgen van opleidingen als voorbereiding voor ruiterbrevetten en organiseren jaarlijks 5 examens A- en B
brevetten en meer dan 20 jaar ervaring in het jureren van A- en B-brevetten;
–
al 6 jaar lang het organiseren van opleidingen voor lesgevers/initiators.
Zelf sta ik ook heel dicht bij de recreatieve ruiters en voel dagelijks hun noden binnen VLP. Het is mijn doel aan hun
opleiding en veiligheid te blijven werken, waarbij ze vooral plezier behouden in hun sport en er optimaal van kunnen
genieten. Ik heb zelf twee kinderen die al meer dan 15 jaar actief zijn in verschillende disciplines van de paardensport.
Ze zijn intussen 23 en 22 jaar en werken voltijds mee in de manege, wat mij meer tijd geeft om me in te zetten voor
de dynamische werking van VLP.

Steeno Marc
• Woonplaats: Oud-Heverlee
• Geboortejaar: 1970
• Motivatie:
Door mijn jarenlange ervaring als manegehouder van manege Meerdaalhof te Oud-Heverlee kan ik met mijn knowhow
en kennis een steentje bijdragen aan de goede werking van de commissie clubwerking. Sinds het samensmelten met
Bomari zetel ik ononderbroken in de raad van bestuur, in de commissie clubwerking en in verschillende werkgroepen
van VLP.
Als voorzitter van Navema, Nationale Beroepsvereniging Hippische ondernemers, zetel ik in de Hoge Raad van
zelfstandigen, sectorcommissie nr. 8 – Horeca, toerisme en ontspanning. De Hoge Raad richt zijn adviezen aan de
betrokken ministers.
Als docent binnen de Vlaamse Trainerschool en examinator van de klassieke brevettenwerking ben ik ook nauw
verbonden met de werking binnen de clubs.
De laatste vier jaar was ik ondervoorzitter van de commissie clubwerking en hoop onze werking de volgende
legislatuur te kunnen verderzetten.

Vancoillie Katrien
• Woonplaats: Torhout
• Geboortejaar: 1965
• Motivatie:
Graag had ik mij terug als kandidaat gesteld voor de commissie clubwerking. Als eigenaar, uitbater van manegeruiterclub Groenhove in West-Vlaanderen ervaar ik dagelijks goed wat de behoeften zijn van zowel de "uitbater" als
van "onze leden". Als organisator van ruiterbrevetten en eindverantwoordelijke voor de VLP-sportkampen in
Groenhove sta ik middenin de basis van de paardensport.
Als 12 jaar zetel ik in de commissie clubwerking en met onze club hebben we de VLP-kar altijd hard getrokken. Mijn
engagement blijft dan ook groot om dit verder te doen en mijn ervaring opnieuw te delen met de clubs en hun leden.
Het zou mij een groot genoegen zijn, mocht ik opnieuw verkozen worden als commissielid. Zo kan ik me blijven
inzetten voor de uitbouw en opvolging van de VLP-clubs. Op die manier kan ik ook blijven bijdragen aan de continuïteit
en de aanhoudende groei van VLP.

Wentein Mark
• Woonplaats: Brugge
• Geboortejaar: 1956
• Motivatie:
Verder bouwen wat we sinds 2002 met het bestuur en de commissies realiseerden: de grootste hippisch erkende
unisportfederatie in Vlaanderen met meer dan 38.000 leden in ruim 600 clubs, maneges, rijscholen en organisatoren in
5 provinciale verenigingen gespreid.
De uitdagingen voor de volgende 4 jaren worden de nieuwe burelen, de verdere uitbouw van de administratie en de
consolidatie van een financieel gezonde structuur. In het hippisch landschap de VLP nog meer op de kaart zetten, voor
het goede omgaan met paarden in de ruimste recreatieve en competitieve zin. Tevens nog overtuigder het aanspreeken overlegpunt van de sector met administraties, ministeries, lokale en regionale besturen worden. De VLP en zijn
gebruikers van paarden, mogen hun plaats ook in het landelijk en agrarisch gebied – net als andere belangengroepen
– terecht claimen! De overheid dient met deze belangrijke economische factor meer dan rekening te houden!
Zonder gedreven en gemotiveerde medewerkers en bestuurders is dit niet mogelijk. In deze overtuiging wil ik voor de
volgende 4 jaren de leidsels van het VLP-team nog eens in handen nemen en dit span verder mennen. Met
gecadanceerde beweging, voorwaarts gedragen: VLP altijd nog dat stapje voor!

COMMISSIE
DRESSUUR

Brison Philip
• Woonplaats: Beveren-Waas
• Geboortejaar: 1960
• Motivatie:
Reeds meerdere jaren lid van VLP en KBRSF dressuurcommissie. Medeoprichter van Flanders Dressage Event welke
sinds 7 jaren de Belgische Kampioenschappen Dressuur organiseert. Secretariaat-medewerker op meerdere nationale
dressuurwedstrijden georganiseerd door VLP-clubs. Lid HROV dressuurcommissie en steward. Dochters rijden
nationaal en internationaal dressuur. Door betrokken te zijn op verschillende niveau's (organisator, secretariaat, official
en vader ruiter) kan men zeer goed de standpunten van de verschillende partijen begrijpen en proberen om tot een
oplossing te komen welke alle partijen ten goede komen.

De Spiegeleer Annick
• Woonplaats: Sint-Niklaas
• Geboortejaar: 1967
• Motivatie:
Mijn commissie en ik hebben al zoveel op touw gezet voor de sport en daar wil ik zeker nog aan verder werken.

Deschauwer Didier
• Woonplaats: Flobecq
• Geboortejaar: 1965
• Motivatie:
Ik wil graag mijn knowhow, opgedaan door ervaringen als dressuurjury en –steward, zowel in nationale als
internationale wedstrijden, gebruiken om structuren op te richten ten voordele van de dressuursport in Vlaanderen.
Betreffende bovenstaande heb ik reeds ervaring in de "werkgroep officials" en de lopende dressuurcommissie en stond
ik aan de wieg van de oprichting van de genoemde werkgroep en de implementatie van de reglementaire gevolgen.
Ik denk ook dat mijn relatie met zowel collega-officials, ruiters en trainers een meerwaarde kan zijn om in moeilijke
situaties op diplomatische manier het ijs te breken en mogelijk zelfs bruggen te bouwen en/of te herstellen, temeer
omdat ik geen enkel commercieel belang heb in de dressuursport en ik bv. ook een behoorlijk gesprek in het Frans
kan voeren met de collega's van LEWB.

Eyckmans Thomas
• Woonplaats: Nieuwkerken
• Geboortejaar: 1988
• Motivatie:
Als jong en gemotiveerd ondernemer binnen de paardensport ben ik ervan overtuigd een meerwaarde te kunnen
bieden aan de verdere ontwikkeling van de dressuursport in België maar ook aan zichtbaarheid van België binnen de
internationale dressuurwereld.
Door mijn ervaring in binnen- en buitenland als technisch en sportief verantwoordelijke op internationale shows als bv.
het Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden te Ermelo ben ik meermaals geconfronteerd met de noden van
ruiters, organisatoren, juryleden, bezoekers etc.
Er is geen baat bij het wekelijks oplossen van wederkerende problemen maar een duidelijke nood aan het aanpakken
van deze problemen bij de oorzaak.
Graag zou ik van jullie de kans krijgen de noden van alle betrokken partijen te verdedigen en deze trachten te
verbeteren vanuit de dressuurcommissie. Het is een noodzaak voor de verdere toekomst van de dressuursport dat we
snel maar doordacht werk maken van een eensgezindheid tussen alle betrokken partijen.

Smets Rudy
• Woonplaats: Steenokkerzeel
• Geboortejaar: 1959
• Motivatie:
Als kind opgroeiend tussen de paarden, de kennis van mijn grootvader die vele jonge Belgische trekpaarden
klaarstoomde om her en der destijds op het land te werken en mijn persoonlijke ervaringen.
Op vrijwillige basis kon ik de eerste jaren deelnemen aan het HGVBB dressuur wedstrijdseizoen onder leiding van de
toenmalige voorzitter. Het trok mij enorm aan om eveneens deel uit te maken van de HGVBB dressuurcommissie en
werd zelf voorzitter HGVBB dressuur en ondervoorzitter HGVBB beheerraad – ondertussen al 4 jaar officieel – wat ik
nog aanvul als nationaal steward zodoende steeds aanwezig te zijn op eigen wedstrijden en die van andere
provinciales alsook op diverse nationale dressuurwedstrijden. Met hart en ziel strevend naar het beste voor onze
ruiters te bereiken, wens ik dit ook verder uit te bouwen bij de VLP mits een optimale inzet.

Verreet Katrien
• Woonplaats: Nijlen
• Geboortejaar: 1983
• Motivatie:
Dat passie voor paardensport door mijn bloed stroomt, is geen geheim! Als actieve en succesvolle dressuuramazone,
gespecialiseerd in het opleiden van jonge paarden tot en met grand prix-niveau, ken ik het reilen en zeilen in de
dressuurwereld. Deze passie wil ik nu verder uitbouwen. Niet alleen in de piste, maar ook daarbuiten.
Mijn kandidatuur is het verlengde van mijn kritische blik op het wedstrijdverloop, organisatie, jurering, communicatie
naar ruiters toe, toekomstprojecten die ons dressuurgebeuren ten goede komen… en de open communicatie ervan
met zowel ruiters, trainers, officials, organisatoren, ouders van (jeugd)ruiters en sponsoren.
Ik ben geboeid door innovatie en de evolutie van dressuur. Er is nood aan gemotiveerde mensen die actief deelnemen
aan het dressuurgebeuren om dressuur aantrekkelijk, boeiend en beter te maken. En dat wil ik waarmaken!

Verwimp Wim
• Woonplaats: Wiekevorst
• Geboortejaar: 1968
• Motivatie:
1) Jaren ervaring in het dressuur-gebeuren, van E tot GP-niveau.
2) Sinds meer dan 20 jaar zelf actief als ruiter, nationaal en internationaal op GP-niveau.
3) Al jaren actief binnen de commissie dressuur VLP-KBRSF.
4) Actief als lid van de internationale dressuurtrainersclub. De besprekingen die hier gebeuren zijn heel belangrijk ook
voor onze Belgische dressuursport en ook de besprekingen van onze commissies kunnen we daar bespreken, en
een meerwaarde zijn voor de toekomst van onze sport binnen het FEI-gebeuren (zoals vernieuwingen van
reglementen, beslissingen van veranderingen binnen teams rond kampioenschappen bv. Olympische Spelen…).
5) Door de ervaring die ik heb opgedaan door de jaren heen veronderstel ik dat ik nog veel kan bijdragen in de
evolutie van de Belgische dressuursport.

COMMISSIE
ENDURANCE

Deprez Jan
• Woonplaats: Meulebeke
• Geboortejaar: 1964
• Motivatie:
Knowhow: sinds 2009 voorzitter van endurance-wedstrijden, allen CEN-niveau. Voorzitter en oprichter van de grootste
VLP-enduranceclub, VLAR. National en FEI**-jury. Reeds twee mandaten achter de rug als lid van de VLP- en
nationale endurancecommissie.
Motivatie: endurance is de mooiste ruitersport die er bestaat en is volgens de FEI-statistieken de tweede meest
beoefende discipline op wereldniveau. Toch blijft endurance ondervertegenwoordigd in ons land en zijn de vrijwilligers
schaars.

Friant Joannes
• Woonplaats: Ravels
• Geboortejaar: 1954
• Motivatie:
Ben meer dan 30 jaar actief in de paardensport als nationaal en internationaal jurylid jumping. Eveneens als
organisator van jumping- en endurancewedstrijden.
Er is nog veel werk om ook alle niveaus verder te laten groeien en bloeien en daar wens ik graag verder aan mee te
werken.
Ook de opleiding van officials en de problematiek rond het motiveren van jonge mensen is één van mijn
doelstellingen.
Voor endurance is het verder uitbouwen van de nationale wedstrijden één van mijn grootste prioriteiten.

COMMISSIE
EVENTING

Archie Janus
• Woonplaats: Waregem
• Geboortejaar: 1982
• Motivatie:
Met mijn ervaring als ruiter wil ik helpen om onze sport te laten mee blijven evolueren met de internationale sport, en
zo helpen om meer ruiters vanuit de basis naar de top te laten doorgroeien.

De Cleene Pieter
• Woonplaats: Meerdonk
• Geboortejaar: 1985
• Motivatie:
Graag stel ik mijn kandidatuur voor de eventingcommissie. Dit omdat ikzelf al jaren actief ben als eventingruiter en dit
doe met liefde voor de sport. Door mijn ervaring denk ik een steentje te kunnen bijdragen in het belang van de ruiters
en de paarden. "Gaat niet bestaat niet".

Desmedt Gust
• Woonplaats: Oudenaarde
• Geboortejaar: 1981
• Motivatie:
Motivatie voor mijn kandidatuurstelling voor commissie eventing is om de juiste balans te vinden tussen de noden van
de belangrijkste stakeholders (ruiters & amazones, organisaties & officials en federaties)
- Ruiters & amazones: voldoende, kwaliteitsvolle en veilige wedstrijden
- Organisaties & officials: rendabele wedstrijden die op respectvolle manier georganiseerd kunnen worden
- Federaties: de eventingsport promoten zodat deze tak van de paardensport kan blijven groeien in de toekomst
Om dit te realiseren, zal ik mijn 25 jaar ervaring als eventing ruiter (vroeger internationaal, nu recreatief) en
organiserend lid van diverse eventingwedstrijden combineren met mijn pragmatische en consensuszoekende aanpak
uit het bedrijfsleven.
Bovendien kan ik terugvallen op een zeer uitgebreid netwerk en ervaring vanuit de Minderhoutse ruiterij en
Blauwbossenruiters (actieve ruiters op top- en recreatief niveau, organisatoren, TD's, dierenartsen, pistebouwers, chef
d'equipe...).

Goeman Luc
• Woonplaats: Sas Van Gent, Nederland
• Geboortejaar: 1959
• Motivatie:
Knowhow: 45 jaar aanwezig in de eventingsport in België en het buitenland in alle facetten van de sport (groom,
ruiter, begeleider, ouder).
-

Chef d'équipe eventing juniors 2014-2015-2016
Chef d'équipe eventing juniors en Young Riders 2017
Lid van de VLP-eventingcommissie 2013-2016

Motivatie: opnieuw meewerken aan de weg waaraan we als commissie de afgelopen jaren hebben gewerkt. Een
aanspreekpunt zijn voor onze jeugd en hen helpen optimaal gebruik te maken van de kansen die VLP hen geeft om
hun prestaties te verbeteren en hun doel in de paardensport te bereiken. Hierdoor geef ik mijn functie als chef
d'équipe een nog breder draagvlak.

Van Doorslaer Laurence
• Woonplaats: Gent
• Geboortejaar: 1952
• Motivatie:
Ik ben reeds drie mandaten actief in de commissie dressuur, waar ik als toenmalig chef d'équipe en jurylid de dressuur
heb willen bevorderen in ons Vlaams landschap. Continuïteit en vernieuwing in deze organisatie is één van mijn
doelstellingen.
Sinds jaren jurylid eventing en drie jaren FEI jurylid, wil ik in samenwerking met de dressuurcommissie de dressuurtak
van de eventing bevorderen. Tevens heb ik veel interesse voor veiligheid in deze sport en de teamspirit op wedstrijd
tussen de officials.

Verlinden Dirk
• Woonplaats: Nazareth
• Geboortejaar: 1955
• Motivatie:
Ik had de eer om de laatste drie jaar voorzitter te zijn van de commissie eventing. Met een gedreven ploeg hebben wij
ingezet op steun aan de organisatoren, steun aan de sportbeoefenaar en op veiligheid in al zijn vormen. Maar het
werk is nog niet af. Ik wil mij de volgende jaren inzetten om samen met DC van de VLP een aantal doelstellingen in
die richting te halen. Vandaar mijn kandidatuur.

Wentein Mathias
• Woonplaats: Brugge
• Geboortejaar: 1983
• Motivatie:
Ik ben sinds 2006 actief in de VLP-eventingcommissie en werd nadien vrij snel lid van de KBRSF-eventingcommissie.
In mijn taak als voorzitter van de KBRSF-commissie ken ik de werking van de commissies, de liga's en de federatie
goed. Het stemt me tevreden dat we in die periode mooie zaken hebben kunnen realiseren in onze groeiende
discipline alsook dat ik de belangen van deze discipline met respect voor de andere hippische activiteiten binnen onze
werking heb kunnen verdedigen in de raad van bestuur. Ik probeer in mijn huidige rol iedere betrokkene de nodige
inspraak te bieden, zodat uiteindelijke beslissingen breed gedragen worden en ten bate zijn van het algemeen
verbeteren van onze werking. Ook als er eens minder nieuws is, moet dit gecommuniceerd worden. Daarin lijkt het me
steeds belangrijk om de respectvolle voeling met de basis niet te verliezen. Ik heb diverse andere hippische taken
(persmedewerker, omroeper, ruiter, paardenhouder…) waarbij ik quasi dagelijks in contact kom met alle spelers
binnen de hippische wereld. Ik hoop dan ook opnieuw de steun te krijgen om met veel motivatie verder te werken en
continuïteit kan helpen garanderen.

COMMISSIE
HORSEBALL

Antheunis Valerie
• Woonplaats: Herfelingen
• Geboortejaar: 1985
• Motivatie:
Ik zou heel graag een tweede termijn willen starten in de horseballcommissie omdat we momenteel in een heel
belangrijke fase zijn in de opbouw van de discipline. We hebben de voorbije 4 jaar heel wat werk geleverd en ik zou
dit graag willen verderzetten.
Ik ben zelf nog steeds actief als speler en coach op zowel nationaal als internationaal vlak. Ik weet dan ook wat er
leeft in de wereld van horseball. Ik ben dan ook zeer gemotiveerd om deze sport echt van de grond te krijgen.

Met mijn kennis en ervaring kan ik mijn steentje bijdragen in de volgende 4 jaar.

Beirnaert Sven
• Woonplaats: Hamme
• Geboortejaar: 1973
• Motivatie:
Ik maak al sinds vele jaren deel uit van de commissie horseball. Tot twee jaar geleden was ik zelf nog actief als speler.
Ondertussen heb ik me volledig geëngageerd voor de organisatie van onze sport, als nationaal en VLP-commissielid,
official en chef d'équipe.
De laatste twee jaren zijn we begonnen met de horseball "professioneler" te organiseren. En ik durf toch met enige
fierheid stellen dat we de afgelopen periode een aantal zaken gerealiseerd hebben. Maar we zijn er nog niet en
daarom hoop ik om de komende legislatuur met een aantal gemotiveerde enthousiastelingen verder te kunnen werken
aan de ontwikkeling van onze sport en om de op gang zijnde veranderingen tot een goed einde te kunnen brengen.

Cool Robin
• Woonplaats: Appels
• Geboortejaar: 1986
• Motivatie:
Om op een goede manier verder deze sport uit te breiden en op te volgen!

De Brauw Charlotte
• Woonplaats: Dendermonde
• Geboortejaar: 1987
• Motivatie:
Ik zit reeds enkele jaren in de commissie. Het geeft mij voldoening om mee te helpen aan het goede verloop en
uitbouwen van de sport.

Van Hecke Geert
• Woonplaats: Merelbeke
• Geboortejaar: 1987
• Motivatie:
Reeds 7 jaar ben ik gebeten door de "Horseball-microbe", de adrenaline, teamspirit die door de paarden en spelers
worden teweeggebracht, zijn een onmisbaar deel in mijn leven geworden. Zo heb ik al heel wat waters doorzwommen,
oprichting 2H2H in D2, speler in D1 met Horse2Me en Speedfoto, deelname aan de World Equestrian Games, trouwe
supporter van het Belgisch team enz. Uit al deze ervaringen heb ik vele plus- en minpunten opgenomen. Hieruit heb ik
Credimus opgestart, wat staat voor een ploeg die iedere speler, om het even welk niveau, de kan biedt zich te
engageren in de horseball, met resultaat!
Zo reikt mijn visie verder dan enkel het spelen, zo ben ik ook een gedreven, onpartijdige arbiter (wat onmisbaar is
voor de sport). Waardoor ik de organisatie van evenementen hoog in het vaandel draag, en dit tot een nieuw level wil
brengen, waar er meer dan horseball aanwezig is, publiek moet geprikkeld worden, zo stijgt de sport.
Nu ondervind ik dat er nog heel wat struikelblokken zijn in de sport, waarvoor ik me wil engageren om dit met de
commissie op te lossen.

Van Severen Frans
• Woonplaats: Londerzeel
• Geboortejaar: 1962
• Motivatie:
1. Horseball is een unieke ploegsport binnen de paardensport voor jong en oud waar techniek (dressuur),
behendigheid en spelinzicht leiden tot zeer mooie actiesport met fotogenieke situaties.
2. Horseball is tot op heden een kleine familie met alle voor- en nadelen hiervan, plezier in vele gevallen steeds
aanwezig, maar evenzeer emotionele conflictsituaties die in vele gevallen overdreven worden.
3. Kunst is met voldoende diplomatie alle individuen aan tafel te brengen en te overtuigen zich te engageren om de
familie bij elkaar te houden en zelf te doen groeien.
4. Groeien kan alleen als de potentiële klanten, door positieve stimuli die moeten gevonden worden, zin krijgen om
deel uit te maken van deze familie.
5. Doel van de volgende 4 jaren moeten de zoektocht naar deze stimuli/gemotiveerde mensen zijn, en het verkopen
van deze stimuli, volgens mij techniek, fun en avontuur, actie en natuurlijk houden van paarden.

Wesemael Katrien
• Woonplaats: Buggenhout
• Geboortejaar: 1975
• Motivatie:
Als ouder én organisator voor horseball toch in de sport te houden.

COMMISSIE JUMPING

De Rooze Caroline
• Woonplaats: Beervelde
• Geboortejaar: 1972
• Motivatie:
Knowhow:
- Jarenlange ervaring in de springsport, dit zowel actief als ruiter, echtgenote van semiprofessionele ruiter,
internationale groom
- Organisator sinds 1996 van Jumping Beervelde - regionaal, nationaal, internationaal
- Organisator Golden Horse Trophy gedurende 6 jaar (2002-2008)
- Organisator van Jump For Victory 2015
Motivatie: door de liefde en de passie voor de springsport wil ik mij zoveel mogelijk inzetten voor de optimalisatie van
de springsport. Mijn ervaring en nuchtere visie zullen daarbij van pas komen.

Deraedt Rik
• Woonplaats: Zonnebeke
• Geboortejaar: 1961
• Motivatie:
8 jaar geleden stapte ik in de springcommissie met als motto "de jeugd is de toekomst".
Geen loze woorden… het resultaat is er. Zowel de Young Riders (2015) als de Juniors (2016) behaalden in
teamverband de gouden medaille op de Europese Kampioenschappen.
Door de waarden het team jumping – respect, teamgeest, discipline, eerlijkheid, vertrouwen, presteren – hoog in het
vaandel te houden, kunnen we nog vele succesvolle jaren tegemoet gaan.

Graag wil ik daar verder aan meewerken. De visie is er, de resultaten zijn er, nu nog enkel jullie stem!

Friant Joannes
• Woonplaats: Ravels
• Geboortejaar: 1954
• Motivatie:
Ben meer dan 30 jaar actief in de paardensport als nationaal en internationaal jurylid jumping. Eveneens als
organisator van jumping- en endurancewedstrijden.
Er is nog veel werk om ook alle niveaus verder te laten groeien en bloeien en daar wens ik graag verder aan mee te
werken.
Ook de opleiding van officials en de problematiek rond het motiveren van jonge mensen is één van mijn
doelstellingen.
Voor endurance is het verder uitbouwen van de nationale wedstrijden één van mijn grootste prioriteiten.

Maes Glenn
• Woonplaats: Sint-Niklaas
• Geboortejaar: 1971
• Motivatie:
In de voorgaande jaren hebben we in de springcommissie al hard gewerkt aan enkele nieuwe concepten:
Silver League en Gold League werden opgestart
de Gouden Laars werd geïntegreerd in de werking van VLP
de Cyclus voor jonge paarden werd herwerkt en opgewaardeerd
Ikzelf heb heel actief mee gestuurd aan de uitwerking van deze initiatieven en zou dit werk graag verderzetten.
Daarnaast hebben we nog heel wat werk aan de opleiding van de officials en kunnen we ook daar nog heel wat verder
werken.
De komende jaren zou ik graag de kans krijgen om hier actief aan verder te werken en zijn er nog veel concepten en
ideeën die een verdere modernisering en uitbouw van onze zo geliefde sport mogelijk moeten maken.

Rooms Johan
• Woonplaats: Belsele
• Geboortejaar: 1969
• Motivatie:
Als ruiter, vader van ruiters, fokker en eigenaar van paarden reeds jarenlang betrokken bij het jumpinggebeuren. Ook
als organisator van regionale springwedstrijden heb ik al heel wat ervaring opgedaan.
Het is die kennis die ik wil aanwenden om mijn taak binnen de jumpingcommissie naar behoren uit te voeren.

Smet Wim
• Woonplaats: Meerdonk
• Geboortejaar: 1964
• Motivatie:
Verder werken zoals we de laatste 4 jaar gedaan hebben aan het succes voor de jumpingruiters.

Van Lent Gunter
• Woonplaats: Leest
• Geboortejaar: 1967
• Motivatie:
Reeds van bij de start ben ik nauw betrokken geweest in het bestuursleven van de VLP. De laatste 8 jaar als voorzitter
van de springcommissie en ondervoorzitter van de springcommissie KBRSF. Ik denk dat we samen met gans de ploeg
kunnen terugblikken op verschillende positieve realisaties.
De Gold- en Silverwedstrijden staan er en werken goed. Er zijn mooie criteria aan verbonden.
Cycluswedstrijden voor jonge paarden zijn na een dipje weer "hot" en zijn daarenboven toegankelijker en
democratischer geworden.
De Gouden Laars-wedstrijden zijn nu in ons eigen beheer en zijn daardoor toegankelijker geworden voor elke
jeugdreeks: ponyruiters, scholieren, junioren en young riders, en dat voor de verschillende hoogtes.
We hebben een "return on investment" gerealiseerd voor onze organisatoren, door een deel tussen te komen in
de kosten en per inschrijving een deel over te maken aan deze organisatoren.
We kunnen een mooi bilan voorleggen maar ons werk is zeker niet af. Altijd zal er moeten bijgeschaafd worden en
nieuwe opportuniteiten zullen zich stellen. Ik zou het zeer fijn vinden als ik het vertrouwen kreeg om hieraan verder te
werken.

COMMISSIE MENNEN

Blockx Wilfried
• Woonplaats: Dessel
• Geboortejaar: 1976
• Motivatie:
Bij deze wil ik me graag kandidaat stellen voor de commissie mennen. Ik zou hier graag mijn bijdrage in leveren daar
ik al 30 jaar actief ben in de menwereld. Ik ben 15 jaar actief nationaal menner en de laatste 4 jaar ben ik vooral actief
als nationaal parcoursontwerper waaronder ik al een 20-tal wedstrijden en 3 keer het Belgisch Kampioenschap heb
ontworpen. Deze ervaring geeft me de nodige knowhow om de werking van het mennen tot een hoger niveau te
brengen.

Coudyzer Pieter
• Woonplaats: Gits
• Geboortejaar: 1979
• Motivatie:
De commissie mennen is nodig en blijft meer dan ooit haar reden tot bestaan bewijzen omdat ze ervoor zorgt dat de
mensport (recreatief of op competitieniveau) op een adequate en gestructureerde manier wordt georganiseerd, en dit
op het vlak van brevettenwerking, reglementering, opleiding, technische en logistieke ondersteuning.
Heel veel facetten en veel verschillende mensen hebben te maken met het mennen en alle factoren moeten worden
bekeken, aandacht aan geschonken, op elkaar afgesteld, in constructieve dialoog, zodat het geheel goed zou
functioneren. Ikzelf wens me kandidaat te stellen en zal in geval van een mandaat mij 4 jaar lang belangeloos, met
veel energie, neutraal en onpartijdig, met expertise uit pure passie voor de mensport, voor de volle 100% enthousiast
inzetten om iedereen (gaande van organisatoren, officials, menners, grooms, supporters/toeschouwers, vrijwilligers en
collega's) dat gevoel te geven dat alles wordt gedaan om onze gemeenschappelijke hobby zo aangenaam mogelijk te
laten beleven.
We moeten binnen de VLP "het stapje voor" meer dan ooit blijven behouden en ernaar streven zelfs een stap(je)
verder willen en durven gaan.

De Poorter Wim
• Woonplaats: Aalter
• Geboortejaar: 1965
• Motivatie:
Bij deze stel ik mijn kandidatuur voor de commissie mennen. We gaan voor vernieuwing en verandering. Een frisse
nieuwe wind.

Devaere Jan
• Woonplaats: Hooglede
• Geboortejaar: 1962
• Motivatie:
Ik was jarenlang lid van zowel de mencommissie binnen de VLP als deze van de KBRSF. Omwille van
gezondheidsproblemen was ik echter genoodzaakt een stap terug te zetten. Na deze problemen overwonnen te
hebben, ben ik terug 200% gemotiveerd om aan de slag te gaan bij de mencommissie.
Ik zal dan ook graag mijn knowhow met betrekking tot de mensport, die ik in 20 jaren heb opgebouwd in zowel
binnen- als buitenland, met enthousiasme en gedrevenheid overbrengen aan mijn collega's en menners en dit op
zowel recreatief als competitief niveau.

Houben Frank
• Woonplaats: Tongeren
• Geboortejaar: 1975
• Motivatie:
Door mijn jarenlange ervaring in het mennen, ook op nationaal niveau, wil ik de mencommissie bijstaan om de
mensport weer aantrekkelijk te maken ook voor de beginnende menner en om de menners een stem te geven om zo
een betere samenwerking te krijgen tussen organisatie en deelnemer.

Van der Speeten Marc
• Woonplaats: Gooik
• Geboortejaar: 1962
• Motivatie:
Ik ben reeds 20 jaar actief menner nationaal en internationaal, met goede resultaten. Veelal beste Belg in categorie 2span pony. Ik ben ook 15 jaar lang organisator geweest van de nationale menwedstrijd te Vollezele, en
parcoursontwerper. Ik ben sinds 5 jaar jurylid mennen. Ik ben ook trainer/lesgever in binnen- en buitenland. Ik ben
sinds 1 jaar lid van de Vlaamse en nationale mencommissie. Ik ben kandidaat voor het WK 2017 in Minden, dus heb
ervaring op allerlei domeinen in de mensport.

Wentein Mark
• Woonplaats: Brugge
• Geboortejaar: 1956
• Motivatie:
Verder bouwen wat we sinds 2002 met het bestuur en de commissies realiseerden: de grootste hippisch erkende
unisportfederatie in Vlaanderen met meer dan 38.000 leden in ruim 600 clubs, maneges, rijscholen en organisatoren in
5 provinciale verenigingen gespreid.
De uitdagingen voor de volgende 4 jaren worden de nieuwe burelen, de verdere uitbouw van de administratie en de
consolidatie van een financieel gezonde structuur. In het hippisch landschap de VLP nog meer op de kaart zetten, voor
het goede omgaan met paarden in de ruimste recreatieve en competitieve zin. Tevens nog overtuigder het aanspreeken overlegpunt van de sector met administraties, ministeries, lokale en regionale besturen worden. De VLP en zijn
gebruikers van paarden, mogen hun plaats ook in het landelijk en agrarisch gebied – net als andere belangengroepen
– terecht claimen! De overheid dient met deze belangrijke economische factor meer dan rekening te houden!
Zonder gedreven en gemotiveerde medewerkers en bestuurders is dit niet mogelijk. In deze overtuiging wil ik voor de
volgende 4 jaren de leidsels van het VLP-team nog eens in handen nemen en dit span verder mennen. Met
gecadanceerde beweging, voorwaarts gedragen: VLP altijd nog dat stapje voor!

COMMISSIE PARAEQUESTRIAN

Bens Daniël
• Woonplaats: Oostende
• Geboortejaar: 1951
• Motivatie:
Noli equi inspicere dentes donati.

Stadeus Sander
• Woonplaats: Lokeren
• Geboortejaar: 1986
• Motivatie:
Knowhow:
Afgelopen 4 jaar lid VLP-commissie en lid nationale commissie.
Echtgenoot van para-equestrian amazone Ciska Vermeulen, op die manier ervaring met recrea, nationaal en
internationaal circuit.
Motivatie:
Het werk van de afgelopen 4 jaar verderzetten én het wedstrijdcircuit verder laten groeien (zowel recrea als nationale
wedstrijden) met een steeds groeiend aantal deelnemers.

Trekels Gerald
• Woonplaats: Koningshooikt
• Geboortejaar: 1961
• Motivatie:
Onze club is reeds 6 jaar actief in Antwerpen, we zijn van een 60-tal leden uitgegroeid naar meer dan 150 actieve
leden en meer dan 200 sympathisanten en familie. Wij pogen een aangename rustplaats te zijn waar mensen sociale
contacten kunnen leggen en zonder vooroordeel hun sport kunnen beoefenen. Sedert 2 jaar hebben we ook 32
klanten met diverse handicaps. Wij pogen deze een waardevolle en duurzame ervaring te laten beleven te paard. Ik
ben reeds meer dan 2 jaar junior judge en heb reeds een redelijk aantal wedstrijden meegemaakt. We hebben een 3tal jaar geleden zelf een wedstrijd georganiseerd en waarschijnlijk volgend jaar opnieuw. Ik begeleid regelmatig onze
klanten mee op wedstrijd. Ik meen een redelijke kennis te hebben van het praktisch reilen en zeilen van de
springdiscipline en hoop met deze ervaring constructief te kunnen meewerken aan de toekomst van de sport.

Van Haegenborgh Walter
• Woonplaats: Bever
• Geboortejaar: 1959
• Motivatie:
De para-equestrian paardensport blijft voor heel wat ruiters met een motorische beperking de ideale uitvalsbasis om
zowel op recreatief als competitief niveau aan sport te doen. De duidelijke toename van deelnemers op onze
recreatiewedstrijden, dewelke de kans laat om door te groeien ieder op eigen tempo, en het aantreden, zoeken naar
en motiveren van meer ruiters op nationaal niveau zijn voor mezelf de hoofdredenen van deze kandidatuur.
VLP samen met Parantee moet elke ruiter zoveel mogelijk kunnen begeleiden en informeren over wat alle
mogelijkheden zijn om met een beperking aan paardensport te kunnen en blijven doen. We hebben reeds een mooi
parcours afgelegd, maar er blijft werk aan de basis.
Ook op internationaal vlak scoort België prima, wat een ideale stimulans kan zijn voor diegene die nog twijfelen aan
starten in para-equestrian.
Graag hadden we dit werk samen verdergezet!

COMMISSIE REINING

Cauwenbergh Frank
• Woonplaats: Bonheiden
• Geboortejaar: 1952
• Motivatie:
Ben reeds 20 jaar betrokken bij het westerngebeuren en Amerikaanse paarden in België. Heb reeds ervaring met de
reiningcommissie VLP en mijn ambitie is de reiningsport terug wakker te schudden.

Haesen Danny
• Woonplaats: Vogelwaarde, Nederland
• Geboortejaar: 1978
• Motivatie:
Vermits ikzelf reeds een 6-tal jaren actief ben in de reining-discipline wens ik mij kandidaat te stellen om deel uit te
maken van deze commissie en zo bij te dragen aan de verdere uitbouw van deze tak van de paardensport door het
aanbrengen en uitwerken van ideeën.

Roskams Tania
• Woonplaats: Linden
• Geboortejaar: 1964
• Motivatie:
Mijn eerste kennismaking met de discipline reining was in 1992-1994, tijdens een 2-jarig verblijf (opleiding voor mijn werk) in
Oklahoma City. Meerdere top reining ranches zijn gevestigd in Oklahoma. Na een klassieke dressuuropleiding ben ik dan ook de
Western discipline (vooral dan reining) recreatief beginnen beoefenen. In 1993 is mijn oudste zoon Jorrit Heidbuchel geboren,
waarna in 1995 Rugen Heidbuchel en in 1998 Amber Heidbuchel volgden. Al snel bleek dat ook zij het paardenvirus te pakken
hebben: ze zijn alle drie zeer actief in de paardensport. We hebben een competitieve VLP-club, Jorestha Stables, waar we het
beste van de drie werelden (dressuur, jumping en western) combineren bij de training van onze paarden. Door regelmatig verblijf
in de Verenigde Staten van Amerika voor mijn werk, kom ik vaak in contact met de Amerikaanse aanpak in de paardensport. Het
wordt me meer en meer duidelijk hoe belangrijk het voor Europa is om de Europese FEI richtlijnen OOK voor de Westernsport te
hanteren: wij hebben nu eenmaal onze ethische regels en die liggen toch wel anders dan in de VS. Ik ben daarom zeer blij dat
reining nu een officiële VLP-discipline is en denk dat we ons meer en meer moeten profileren. De voorbije jaren was ik hoofd van
de VLP-reiningcommissie. We hebben met de commissie getracht om de discipline te promoten en de wedstrijden voor een brede
basis interessant te maken, o.a. door de prijzen betaalbaar te houden, door een optimale sfeer en goede ondersteuning via het
secretariaat en de aanwezigheid van de commissieleden op de wedstrijden. We hebben ook inspanningen gedaan naar de
jeugwerking toe. Dit heeft geresulteerd in 3 bronzen medailles voor onze jeugdploegen de voorbije 2 jaar op het EK reining. Ik
wil graag verder mee timmeren aan die weg!

COMMISSIE VOLTIGE

Hanelt Monika
• Woonplaats: Aartselaar
• Geboortejaar: 1954
• Motivatie:
Ik stel me kandidaat voor de commissie voltige omdat ik als nationale jury voltige nauw met de sport verbonden ben.
De sport voltige is in België de laatste jaren vooruit gegaan, maar nog altijd een hele kleine discipline binnen de VLP.
Ik hoop dat de volgende commissie de groei in een aantal clubs kan verder zetten en vele jonge mensen voor deze
leuke sport kan aantrekken. Omdat voltige een jury-sport is hebben wij jury's nodig. Een doel van mij in de commissie
is het om dit na te streven en jonge voltigeurs naar hun actieve tijd als jury op te leiden en zo de toekomst te
garanderen. In de commissie zet ik me verder voor het opstellen en aanpassen van de reglementen in België in
waarbij wij ook de ontwikkeling van de internationale reglementen voltige in het oog moeten houden, waarvoor ik ook
mijn tijd inzet.

Robben Linda
• Woonplaats: Arendonk
• Geboortejaar: 1965
• Motivatie:
De 8 jaar ervaring uit de voltigecommissie wil ik verder gebruiken om de voltigesport te promoten. Als mede ook
kadertrainingen organiseren om internationaal nog betere prestaties te realiseren.

Van Goethem Ann
• Woonplaats: Nieuwenrode
• Geboortejaar: 1972
• Motivatie:
Ik geef me op voor de commissie voltige. Ik wil samen werken aan de verdere uitbreiding van de sport, het niveau van
de voltigeurs opwerken. Ik denk dat ik als jury hierbij mijn steentje kan bijdragen.

Vanlerberghe Renaat
• Woonplaats: Roeselare
• Geboortejaar: 1971
• Motivatie:
-

Tot op heden reeds lid van de commissie voltige waar we de laatste jaren de populariteit van de sport iets
bekender gemaakt hebben.
Organisatie van CVI Belgium met voltigeclub Hooglede.

Vergauwen Konraad
• Woonplaats: Dadizele
• Geboortejaar: 1986
• Motivatie:
Ik stel me kandidaat als voorzitter voor de VLP-voltigecommissie. Ik ben ervan overtuigd dat ik samen met de andere
gemotiveerde commissieleden de voltige als sport tot op een hoger niveau kan krijgen in België. Dit door beslissingen
te nemen die efficiënt zijn in functie van de beschikbare middelen. Mijn doel voor de komende jaren is meer
voltigeurs op niveau te krijgen die internationaal kunnen starten om zo België meer op de kaart te zetten als land.

VLP dankt alle
commissieleden van
de beleidsperiode
2013-2016!
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