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Sportkaderopleidingen paardrijden  -  Export van paardensportkennis naar China

Vlaanderen behoort tot de top als het gaat over de knowhow in de paardenfokkerij, 
stalmanagement en de verzorging van paarden. Dat is men in China niet ontgaat, waar 
de paardensport aan een enorme opmars bezig is. Wang Wen Tao, de directeur van de 
nationale Chinese paardenvereniging en het overkoepelend orgaan van de 
paardensportindustrie, investeert over een periode van drie jaar 30 miljoen euro in 
Brother Fortune Equestrian (BFE), een nieuwe Belgisch-Chinese samenwerking in de 
paardensport. De intentieverklaring van het internationaal project BFE werd op woensdag 
6 december 2017 ondertekend in Mechelen.
 
Met deze forse investering wil men niet alleen meer springpaarden naar China laten 
overvliegen, maar wil men vooral onze knowhow in China gaan introduceren. Op de 
website van de Vlaamse Liga Paardensport vzw lezen we dat er daarom ook een 
samenwerking komt met de Vlaamse Trainersschool (VTS) om de sportkaderopleiding, te 
beginnen met de initiator, stap voor stap te kunnen integreren in China en op die manier 
de paardensport professioneel te kunnen uitwerken.

1. Kan de minister meer toelichting geven bij de functie van de VTS inzake de export 
van paardensportkennis naar China? 

2. Kan de minister een overzicht geven van het aantal sportkaderopleidingen van de 
VTS voor de sporttak paardrijden sinds 2010? Graag een overzicht per jaar van het 
aantal sportkaderopleidingen en het aantal deelnemers. 

3. Ziet de minister een verband tussen de interesse uit China en het aantal deelnemers 
aan de sportkaderopleidingen? Is de VTS erop voorzien dat er door deze investering 
mogelijk een grotere vraag zal zijn naar de sportkaderopleidingen in de sporttak 
paardrijden? 
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1. Op dit ogenblik is er nog geen enkel rechtstreeks overleg geweest (noch formeel, noch 
informeel) tussen de Vlaamse Trainersschool en Brother Fortune Equestrian. In deze 
context is het belangrijk om nogmaals aan te geven dat de Vlaamse Trainersschool 
een samenwerkingsverband is tussen Sport Vlaanderen, de Vlaamse sportfederaties 
(voor paardrijden: de VLP) en de universiteiten en hogescholen met een opleiding 
Lichamelijke Opvoeding. Op de website van de Vlaamse Liga Paardensport (VLP) wordt 
inderdaad melding gemaakt van het feit dat er een intentie is tot samenwerking. De 
Chinese partners hebben inderdaad al enkele keren informeel overleg gehad met 
vertegenwoordigers van de VLP om te toetsen of een samenwerking rond de 
sportkaderopleidingen paardrijden mogelijk is. China wil immers de zeer goed 
inhoudelijk uitgewerkte, kwalitatieve sportkaderopleidingen paardrijden proberen te 
integreren in het Chinese systeem. VLP vermeldt terecht dat dit geen opleidingen zijn 
van VLP maar van de Vlaamse Trainersschool. Er is ook een permanente 
terugkoppeling van de gesprekken geweest vanwege de VLP naar het VTS-secretariaat 
op Sport Vlaanderen. Maar, vanzelfsprekend wordt de inhoud van die 
sportkaderopleidingen ontwikkeld vanuit VLP en daarom is het ook niet meer dan 
logisch dat de eerste verkennende gesprekken hiervoor met VLP gevoerd worden. Op 
dit ogenblik is nog niet duidelijk wanneer er ook een formele vraag naar de Vlaamse 
Trainersschool (via Sport Vlaanderen) zal gesteld worden.
Indien de gesprekken tussen de VLP en de Chinese partners mogelijks tot een formele 
samenwerking rond de sportkaderopleidingen paardrijden zullen evolueren, is de rol 
voor de Vlaamse Trainersschool in deze samenwerking beperkt. Het gaat dan louter 
over een ter beschikking stellen van de inhoud (via cursusteksten) van de 
sportkaderopleidingen ‘Initiator Paardrijden’ en overleg plegen op welke manier deze 
informatie in het Chinese opleidingssysteem kan geïntegreerd worden. Hier zit ook een 
belangrijke win-situatie voor de Vlaamse Trainersschool en VLP omdat er ook heel wat 
contextspecifieke expertise vanuit China over de opleidingen terug naar Vlaanderen 
kan gebracht worden.

2. In onderstaande tabel wordt het gedetailleerde overzicht weergegeven van de 
cursusorganisaties per cursusjaar (2010-2017) voor Initiator Paardrijden. Hierbij 
wordt het aantal deelnemers en het aantal gekwalificeerden vermeld.

Om de kwaliteit van de opleidingen ‘Initiator Paardrijden’ te verhogen, werd vanaf 2015 de groep 
cursisten per cursus verkleind.

Jaartal Cursussen Deelnemers Gekwalificeerden
2010 11 148 136
2011 10 158 154
2012 10 142 132
2013 10 118 105
2014 15 200 149
2015 16 229 224
2016 13 216 179
2017 11 175 103 (voorlopige cijfers)
TOTAAL 96 1.386 1.182 (voorlopige cijfers)



3. Er is geen verband en geen impact, want de Chinese kandidaat-trainers zullen hun 
opleidingen niet in Vlaanderen volgen, maar in China. De opleidingen van de Vlaamse 
Trainersschool blijven voorbehouden voor de Vlaamse trainers. De instroom van 
nieuwe Vlaamse cursisten blijft redelijk stabiel.


