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Al meer dan 29 jaar actief  in de Belgische 
en internationale paardensport

Present for over 29 years in the Belgian
and international equestr ian sector

Hippo Revue is sedert 1987 onafgebroken op de 
markt als toonaangevend Belgisch vakblad voor de 
Paardensport. Hippo Revue brengt in woord en beeld 
uitgebreid in alle disciplines wat er in onze regio aan 
paardensport gebeurt. Ook algemene artikelen aan-
gaande fokkerij, recht, milieuvergunningen, veeart-
senij, toerisme, boekbesprekingen,… informeren tal 
van lezers.

Hippo Revue is sedert jaren dé mediapartner van de 
VLP (Vlaamse Liga Paardensport), de grootste door 
BLOSO erkende hippische federatie in ons land met 
meer dan 37.000 leden en meer dan 590 aangeslo-
ten clubs & maneges. Via onze diensten worden alle 
lidkaarten van deze leden individueel met een gratis 
proefnummer verstuurd.

Tevens is Hippo Revue actief betrokken bij andere of-
fi ciële federaties zoals Vlaamse Confederatie Paard, 
Belgische Confederatie Paard, Vlaams Paardenlo-
ket, KBRSF, …

Hippo Revue verschijnt tweemaandelijks en wordt 
via een uitgebreid abonnementennet over gans het 
Vlaamse landsgedeelte en Brussel verspreid. Boven-
dien is het te koop in de betere ruitersportzaak, zadel-
makerij, krantenkiosk of boekhandel.

Een uniek medium
Adverteren in Hippo Revue betekent een unieke kans 
om producten en/of diensten bij een select publiek 
en zeer gemotiveerde doelgroep te promoten, en dit 
binnen een redactioneel klimaat dat het effect van 
de publiciteit nog aanzienlijk versterkt.

Hippo Revue has been published without fail since 
1987 on the Belgian market as the leading equestrian 
publication. Through text and images Hippo Revue 
provides information on all disciplines of equestrian 
events that take place in our region. It also features 
general articles on breeding, equestrian legislation, 
the environment, veterinary issues, tourism and book 
reviews, … all with the aim of keeping readers com-
pletely up to date.

For years, Hippo Revue is the exclusive media partner 
of the Flemish Equestrian Federation (VLP), the largest 
recognized equestrian federation by the Flemish go-
vernment with over 37.000 members and 590 affi liated 
clubs, organizers and riding schools. All these members 
receive their membership card annually with a free 
copy of Hippo Revue. Hippo Revue is actively involved 
in semi-governmental equestrian associations and sta-
ke-holders as: The Flemish Horse Confederation (VCP); 
The Belgian Horse Confederation (BCP); The Royal Bel-
gian National Equestrian Federation (KBRSF), the Fle-
mish Horse Counter (VPL), …

Hippo Revue is published every two months and 
is available for sale in specialized equestrian sport 
shops, saddler’s shops, news-stands or bookstores all 
over the Flemish region and Brussels.

A unique medium
Advertising in Hippo Revue represents a unique op-
portunity to provide products and/or services to a 
select and highly motivated audience, and within an 
editorial environment that will signifi cantly intensify the 
impact of publicity.

Lid van SOFAM
Member of Sofam

Lid van Int. Alliance of Equestrian Journalists
Member of Int. Alliance of Equestrian Journalists

Lid van de Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers
Member of Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers
(Union of Periodical Press Publishers)

Hippo Revue verschijnt tweemaandelijks:
1. Februari - 2. April - 3. Juni 
4. Augustus - 5. Oktober - 6. December

Hippo Revue is published every two months:
1. February - 2. April - 3. June
4. August - 5. October - 6. December
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Demeersman Wilmots achterna?Demeersman Wilmots achterna?
2015 wordt een levensbelangrijk jaar voor de Belgische ruiter-
sport. Op het Europees jumpingkampioenschap in Aken (19-
23 augustus) zullen de drie beste landen – buiten Nederland, 
Frankrijk, Duitsland en Zweden, die al zeker zijn van deelname 
– zich kwali� ceren voor de Olympische Spelen van Rio 2016. 
Bondcoach Dirk Demeersman kent zijn opdracht. Hij moet 
met de Rode Springduivels de komende maanden dit objectief 
bereiken. Hij is daartoe bekwaam. In januari heeft hij reeds dui-
delijk in zijn kaarten laten kijken. Hij krijgt alle krediet.

Onwillekeurig denken we aan de voetbalcoach Marc Wilmots, 
die vorig jaar het nationaal voetbalteam op het wereldkampi-
oenschap in Brazilië naar de kwart� nales bracht. Zoals Dirk een 
ervaren ruiter is die met overtuiging voor zijn mening uitkomt, 
is ook Wilmots een ex-voetballer die op het hoogste niveau 
gespeeld heeft en enthousiast zijn jongens naar topprestaties 
begeleidt. Twee gelijkaardige types, hopelijk met een positieve 
impact op de Belgische sport.
Er kwam nog een vreemde gedachte bij ons op. Wilmots selec-
teert zijn team voornamelijk uit buitenlandse clubs – Engeland, 

Duitsland, Frankrijk, Italië, Rusland,… – waar Kompany, Ha-
zard, Courtois, Mertens, Lukaku, Origi, De Bruyne en co we-
kelijks de hoofdrol opeisen. Demeersman moet op eigen bodem 
zijn amazones en ruiters vinden, al bevinden de beste Belgische 
paarden zich hoofdzakelijk buiten onze grenzen, onder het za-
del van Amerikanen, Canadezen, Italianen, Brazilianen,… 
Op volgende bladzijden bewijzen de resultaten van het ‘Winter 
Equestrian Festival’ in Wellington/Florida dat overduidelijk.
Zoals voetbalexperts zich het hoofd breken over hoe het Bel-
gisch talent op eigen bodem kan gehouden worden, zo ook pij-
nigen zich in ruiterkringen vele beleidsverantwoordelijken hun 
hersens hoe de beste producten van onze Belgische fokkers bij 
Vlaamse en Waalse ruiters kunnen blijven. Het antwoord is in 
beide gevallen duidelijk: het KAN NIET, omdat wij niet het 
groot kapitaal hebben dat in het buitenland Belgische voetbal-
lers en Belgische paarden koopt. 

Op de recente BWP-hengstenkeuring in Moorsele werden we 
daar nog eens aan herinnerd toen drie hengsten aangeduid wer-
den voor de primering. Het kampioenslint was voor Manches-
ter van ‘t Paradijs (Elvis ter Putte x Kashmir vh Schuttershof ). 
Trotse fokker is Johan Rooms-Van Den Branden, de hengst 
werd voorgesteld door Christian Schröder, die Manchester 
trouwens aankocht op de BWP Top Stallion Auction in janu-
ari. Manchester City, een naam als een klok in de voetbalsport: 
Manchester van ’t Paradijs eerlang een Grote Prijswinnaar op de 
internationale hippische scène onder een Amerikaan of Arabier?

Daarmee zijn we bij het thema van nummer 2 van elke Hippo-
jaargang: de fokkerij. Ook nu weer wordt op volgende blad-
zijden verslag uitgebracht van de hengstenkeuringen van BWP, 
sBs en Zangersheide, de drie stamboeken die terecht wereldwijd 
respect krijgen. De vaderlandse fokkers zullen de komende we-
ken weer mooie veulens zien geboren worden, de kampioenen 
van de toekomst, of brave recreatiepaarden, want ook die blij-
ven onontbeerlijk voor de vele amateurs, die graag eens gaan 
wandelen in bosdreven, langs kanaalboorden of over heidepa-
den. 

Ook deze amateurs blijven een belangrijke doelgroep voor de 
redactie. Vandaar dat onze medewerkers aandacht schenken aan 
alle disciplines, ook de minder populaire. Op de jongste ‘Flan-
ders Horse Expo’ in Gent viel het op hoe vitaal die disciplines 
(dressuur, reining, mennen, voltige, horseball,…) zijn en de 
diverse stamboeken van alle mogelijk rassen in België werken. 
‘Vlaanderen paardenland’ is duidelijk geen holle slogan. 

Ludo van Bouwel
Eindredacteur

11april 2015april 2015 ||
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E N K E L E  R E F E R E N T I E S
 

Hippo Revue maakt deel uit van bvba Hippo Service. 
Als uitgever professioneel geëngageerd met de 
paardensport in al haar facetten en disciplines, 
treedt Hippo Service ook op als public relations- en 
persbureau. De nv Fortbeke is ons ‘in house’ regie- en 
publiciteitsagentschap.

SERVICE IS  ONS STOKPAARDJE . . .

Sinds jaar en dag vertrouwen organisatoren van hippi-
sche manifestaties, maneges, hengstenhouders,… op 
onze diensten o.a. voor de realisatie van programma-
brochures en/of catalogi, publiciteitsdrukwerk, sponsor-
werving, de verzorging van hun communicatiedragers 
en omroep.
 

Apassionata • CPEDI Waregem • Cavalia • Eventing 
Brugge • Eventing Waregem • Jumping Antwerpen • 
Jumping Lummen • Paardenmarkt Torhout • Spaanse 
Rijschool • Vlaanderens Kerstjumping Mechelen • 
Waregem Koerse • VLP • KBRSF •...

Sinds 2005 dé mediapartner van

• Perscontacten?

• Drukwerken?

• Mediacampagne?

• Omroep?

• Sponsoring?

• Publiciteit?

• Fotografie?

• ...

Vraag vrijblijvend een offerte: info@hippo.be - +32 (0) 50 34 54 01



STANDAARDRONDRIT
VERTREK: MARKT

OP WOENSDAG: VERTREK OP DE BURG
PRIJS PER KOETS: € 50

(MAX. 5 VOLWASSENEN) 
 +/- 30 MINUTEN

 

50€PER KOETS

Hippo Service biedt ook 
huifwagentochten aan door

het Brugse ommeland 
en de Damse Polder 

Ideaal voor teambuildings, 
familie-uitstappen,… 

Info? koetsen@hippo.be

DAGARRANGEMENT 

BRUGGE:

KOETSEN@HIPPO.BE 
KOETSEN@HIPPO.BE 

WWW.HIPPO.BE/KOETS -    +32 (0)50 34 54 01



Onze adverteerders linken we graag met onze website.
Links to our advertisers within our site.

Resolution: 300 dpi, 
Photoshop, In Design
Format: Certifi ed PDF
Name of fi le: Only letters 
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Prices: Excl. VAT
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Service ons stokpaardje
Hippo Revue maakt deel uit van bvba Hippo Service. 
Als uitgever professioneel geëngageerd met de 
paardensport in al haar facetten en disciplines, 
treedt Hippo Service ook op als public relations- en 
persbureau. De nv Fortbeke is ons ‘in house’ regie- en 
publiciteitsagentschap.

Sinds jaar en dag vertrouwen organisatoren 
van hippische manifestaties, maneges, 
hengstenhouders, … op onze diensten o.a. voor de 
realisatie van programmabrochures en/of catalogi, 
publiciteitsdrukwerk, sponsorwerving, de verzorging 
van hun communicatiedragers en omroep.

Service is our passion
Hippo Revue is a part of Hippo-Service Ltd. As publisher 
we are committed to the equestrian professionals in 
all aspects & disciplines, we act as a PR and news 
agency. Fortbeke LTD, is our in-house marketing & 
advertising agency. 

Since many years different federations, organizers of 
equestrian events, riding schools, studbooks, stallion 
owners, … rely on our services for program brochures, 
leafl ets, catalogues, photo shooting, press releases, 
…

We are also helpful for sponsor raising, PR & 
communications and public announcing during 
numerous equestrian events.


