BFP-GALOP AANWEZIG OP HET VRIJ LAND- EN TUINBOUWINSTITUUT
IN TORHOUT

Op 28 mei 2018 kregen 32 leerlingen van de 2de en 3de graad BSO van de richting “Paardrijden en verzorgen”
op het Vrij Land- en Tuinbouwinstuut de gelegenheid om tijdens een infodag kenis te maken met een bij het grote
publiek minder bekende tak van het paardrijden.
DEEL 1: KENNISMAKING MET DE
PAARDENRENNENEN
Na een korte kennismaking met de studenten, hun
motivaties en hun wensen binnen de hippische sector werd
ook de Belgische Federatie voor Paardenrennen-Galop
(BFP-Galop) aan de hand van beeld- en video materiaal
door meneer De Bruyne, directeur van de BFP-Galop,
mevrouw Martine Sedeyn en meneer Heymans, leden van
de Raad van Bestuur, op educatieve wijze voorgesteld.
Waar staat de organisatie voor, wat zijn haar voornaamste
doelstellingen, welke taken neemt de organisatie op zich en
wat is het belang en haar plaats binnen de paardenrennen.
Sommige studenten maakten voor de eerste keer
kennis met de Thoroughbred of Engelse volbloed,
belangrijkste paardenras binnen de paardenrennen. “Voor
de informatiesessie kende ik weinig over de Engelse
volbloed. Ik wist dat dat de snelste paarden zijn en dat er
redelijk veel pit in zit, maar verder kon ik daar eigenlijk
niets extra over vertellen”, verklaarde Enrique, leerling
uit de 3de graad. De Engelse Volbloed, staat bekend
om zijn flexibiliteit, snelheid, maar is ook een sierlijk
gebouwd paard met een krachtig en gespierd lichaam.
Het wordt gezien als een zeer intelligent paardenras,
erg actief, moedig en onverschrokken. Naast de Engelse
volbloed maakt ook het Arabisch volbloedpaard een
sterke impressie binnen de paardenrennenn. Deze
beschikken over een groot uithoudingsvermogen, zijn
uitermate compact en solide, maar zijn niet zo snel als
de Engelse volbloedpaarden voor wat de rennen betreft.
Tijdens de informatiesessie werd ook de nadruk gelegd
op de uitrusting van de jockey en het paard. Dankzij de
drie aanwezige jockeys van de BFP, Anna Van Den Troost,
Emilie Goudman en Lien De Blende, kregen de studenten

de kans om in real life kennis te maken met de “casaque”
of buis met de specifieke kleuren van de eigenaars van de
paarden, de “toque” of helm, de bodyprotector, de zweep
en de specifieke rijlaarzen eigen aan een jockey. Vooral
het specifiek zadel eigen aan een renpaard was voor de
studenten volledig nieuw. Eén van de zadels met een
gewicht van 150 gram, bleek een grote verbazing te zijn
in vergelijking met de dressuur- en springzadels die de
ruiters gewoon zijn. “Ik vond het zeer speciaal toen ik die
specifieke zadels zag. Ik vroeg me af hoe de jockeys op zo’n
klein zadel hun evenwicht konden houden. Ik keek er echt
naar uit om zelf eens te ervaren wat het verschil was met
een gewoon zadel”, verklaart de 18-jarige studente Rhune.

Verbazing alom tot de studenten werd uitgelegd dat de
zadels voornamelijk dienen om de stijgbeugels vast te
houden gezien de specifieke zit, of eerder stand die de
jockeys moeten aanhouden. Ook de uitrusting van de
renpaarden en hun specificiteiten werden er besproken.
Zoals de gewone en Australische blinkers en de neusband.
Dit gaf dan ook meteen aanleiding tot het veelbesproken

onderwerp binnen de sector, namelijk het gewicht van
de professionele jockeys. Voor de ren dienen de jockeys
gekleed met bodyprotector en casaque, met zadel,
stijgbeugels, stijgbeugelhouders, zadeldek, singles en
oversingles gewogen te worden en dat alles om soms
het minimum gewicht van 51 kg op de weegschaal
te kunnen brengen. Stel dat dit totaalgewicht van de
jockey lager is dan het voor het paard voorzien te dragen
gewicht, dan kan een zadeltas met lood onder het zadel
aangebracht worden. Het is opvallend dat de leerlingen
van mening waren dat vooral de grootte van de jockey
meer impact zou hebben dan het gewicht van de jockey.
Volens de studenten zou het gewicht van de jockey niet
bepalend zijn, maar eerder de lengte van de jockey.
Ook de internationale evaring die jockeys kunnen opdoen
tijdens het beoefenen van hun sport en passie werd aan
de hand van beeldmateriaal toegelicht. De overwinning
van de Belgische jockey Sanne De Ceulaer in Spanje,
waarmee ze zich een plaats verzekert in de de finale in Abu
Dhabi. Daar waar vorig jaar de Belgische amateur rijdster
Alice Bertiaux aan deelnam en zo wereldkampioene werd
waarna ze in Hollywood in de Dolby Theatre haar award
overhandigd kreeg als beste amateur jockey met Arabische
volbloeden bleef de studenten niet onopgemerkt. “Ik had
nooit gedacht dat de paardenrennen zo wereldwijd waren
en zeker niet tot in Abu Dhabi. De video’s en de foto’s die we
gezien hebben, waren echt indrukwekkend, ik had dat niet
verwacht. Het is echt een grotere wereld dan wat je je als
buitenstaander kan voorstellen”, leggen de studenten uit.

Vooraleer de leerlingen, vol enthousiasme, zelf aan de
slag gingen, zorgden onze drie jockeys voor verschillende
demo’s op de mechanische paarden. De juiste houding,
het gebruik van de zweep tijdens de rennen en uiteindelijk
ook een simulatie aan rensnelheid. Hierna gingen de
studenten in groepen van drie zelf aan de slag. Na het
aanleren van de juiste houding, was het hun beurt om een
simulatie aan rensnelheid zo lang mogelijk vol te houden.
De simulatie werd voor iedere student gecronometreerd
waardoor ze elkaar uitdaagden om de juiste houding
aan rensnelheid zo lang mogelijk vol te houden.
Rhune, een 18-jarige studente die reeds 13 jaar actief is
in de paardensector, bleek de uiteindelijke winnaar te zijn
en kreeg voor haar performantie een “Bluetooth Watch”
mee naar huis. De oefensessie met de mechanische
paarden was volledig nieuw voor Rhune. “Naarmate het
langer werd, begonnen mijn armen echt zeer te doen.
Na een tijd kon ik het niet meer volhouden en toen ik
van het mechanisch paard stapte, zakte ik bijna door
mijn benen. Mijn benen waren echt lastig omdat ik die
houding helemaal niet gewend ben. Ik vond het heel tof,
maar ondanks mijn uithoudingsvermogen, was ik echt
uitgeput.” Buiten competitie tussen de leerlingen lieten
ook de docenten, Johan Kindt en Claire Parez zich niet
onbetuigd en ondervonden op hun beurt dat de jockey
houding niet zo evident is, zelfs voor ervaren ruiters.

Hoewel een beeld meer als duizend woorden zegt, wou
BFP-Galop de studenten de kans geven om zelf te ervaren
hoe de basishouding van een jockey in elkaar zit en wat
de moeilijkheidsgraad is om deze houding tijdens een
volledige ren aan te houden. Voor deze praktijkgerichte
oefensessie werden de jockeys Anna Van Den Troost,
Emilie Goudman en Lien De Blende ingeschakeld. Zij
leerden de jonge ruiters met behulp van de mechanische
paarden de juiste basishouding aan te nemen.
DEEL 2: OEFENSESSIE MECHANISCHE
PAARDEN

DEEL 3: JOCKEY WORDEN?
Na de sessie met de mechanische paarden konden de
leerlingen even terugblikken op hun ervaring. Hoewel
de meest voorkomende opmerkingen positief waren,
bleek het voor de studenten ook erg vermoeiend. Diel
Lievens, een ervaren ruiter voor wie de mechanische
paarden niet onbekend waren, kon de specifieke houding
moeilijk aanhouden. “Ik ben derde geëindigd, maar
het was voor mij niet de eerste keer. Reeds op Flanders
Horse Expo had ik deelgenomen aan een trainingssessie
met een bekende coach. Ik vind het moeilijk, maar wel
tof om te oefenen”, verklaart de 18-jarige leerling.

Enrique, ook leerling van het Vrij Land- en Tuinbouwinstuut,
eindigde op de tweede plaats en deelt zijn ervaring. “Heel
mijn familie zit in de drafsport, maar daardoor ontwikkelde
ik ook interesse voor de galoprennen. Ik kreeg de kans
om tijdens trainingen bij Gaël Bernaud kennis te maken
met de rensport en de Engelse volbloeden. Dankzij Gaël
kreeg ik al eens de kans om te oefenen op de mechanische
paarden en ook op Flanders Horse Expo waren jullie
aanwezig. Voor mij was het dus niet nieuw, maar nog
steeds moeilijk. Vooral op vlak van uithoudingsvemogen
is het moeilijk om te duwen, maar tegelijkertijd
een evenwicht te behouden”, verklaart Enrique.
Gezien het enthousiasme van de studenten lag de
nadruk van het 3de deel op de voorwaarden en op de
essentiële elementen die nodig zijn om jockey te worden,
namelijk de liefde voor het paard(rijden) en de juiste
lichaamsbouw. Zo dienen jockeys binnen bepaalde
gewichtsgrenzen te blijven, zijnde meestal 54Kg voor
jockeys en een minimumgewicht van 60Kg voor amateur
rijders. Over een afstand van 1000 meter is berekend
dat 1Kg meer gewicht een remmende invloed heeft
van ongeveer 1 meter, ofwel een halve paardlengte.
Leerlingen die zich graag willen aanmelden voor een
carrière als jockey dienen minstens 16 jaar oud te zijn.
Vooraleer de ruiter zijn praktische bekwaamheidstest
mag afleggen dient hij of zij eerst een theoretische test
af te leggen met betrekking tot de reglementen. Nadien
vindt de bekwaamheidstest plaats waarbij de ruiters
vanuit de startingboxen aan wedstrijdsnelheid starten.
Indien aan deze voorwaarden voldaan wordt, ontvangt
de jockey zijn voorlopige vergunning die na 3 positieve
evaluaties in rennen een definitieve vergunning wordt.
Niet alleen de studenten, maar ook hun verantwoordelijke
leerkrachten waren zeer enthousiast over het project.
“Het was inderdaad een zeer boeiende demo. De
leerlingen waren vol lof en dit kunnen we zeker
herhalen in de toekomst. Alleszins bedankt voor de
positieve ervaring dat jullie aan onze leerlingen
meegegeven hebben!”, deelde Kindt Johan ons mee.
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Interesse in een informatiesessie op school of binnen
een sportvereniging?
De Belgische Federatie voor Paardenrennen-Galop
organiseert infosessies verspreid over heel België voor
ruiters en toekomstige jockeys.
Verloop van de infosessie
Een infosessie duurt ongeveer 1.30 uur. Tijdens de
infosessie krijgt U alle informatie die U nodig heeft over
de paardenrennen. U kunt er ook vragen stellen.
DEEL 1: Kennismaking met de paardenrennen
DEEL 2: Oefensessie mechanische paarden met
professionele jockeys
DEEL 3: Jockey worden? Essentiële elementen en
voorwaarden
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