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INTRO
Met veel plezier verwelkomen wij u voor de 
vijfde editie van de newsletter van het Inter-
reg-project EQWOS waarin we zullen terug-
komen op semester 8, dat liep van 1 januari tot 
30 juni 2022. Het is de bedoeling u te informe-
ren over de voortgang van het EQWOS-pro-
ject. Omdat dit een grensoverschrijdend pro-
ject is en het resultaat van groepswerk dat 
een impact wil hebben op de hele sector in 
de drie regio’s van de zone, informeert deze 
newsletter u over alle acties door de betrok-
ken operators in het kader van het project. 

Veel leesplezier!
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VOORSTELLING VAN HET 
INTERREG-PROJECT 
Het Interreg-project EQWOS is gestart op 01/07/18: 10 Frans-Belgische partners uit de paardensector hebben 
zich verenigd om een paardencluster op te richten. Doelstelling: van de zone Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen 
het belangrijkste gebied in Europa voor de hele paardensector maken. Dit is zowel kwantitatief als kwalitatief een 
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tors zijn afkomstig uit de hele sector waardoor een globale vertegenwoordiging mogelijk is en waardoor gebruik 
kan worden gemaakt van de sterke punten en troeven van iedereen in de verschillende takken van de sector.
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KERSTBOOMOPHALING
Centre Provincial des Métiers du Cheval

Avec la participation de : 
En de deelname van : 

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI

Nieuwjaar 2022 was de perfecte ge-
legenheid voor het Centre Provincial 
des Métiers du Cheval om opnieuw 
een kerstboomophaling te organi-
seren in 5 naburige gemeenten van 
de stad Bergen in België. Deze ac-
tie werd in 2021 gestart in het kader 
van het EQWOS-project. 

Het was een uitgelezen kans om 
de lokale politici te tonen welke 
knowhow we jaar na jaar hebben 
verzameld, om onze paarden en 
ons materieel te laten zien en om 
onze zichtbaarheid bij de lokale be-
volking te vergroten met een ecolo-
gische en economische campagne!
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Het Syndicat d’Élevage du Cheval Trait du Nord heeft in het 
1e semester van deelgenomen aan tal van evenementen. 

Op 14 maart was er in de gemeente Templeuve (Fr-59) een experiment met een veegmachine in 
een wijk van de gemeente om te tonen dat paarden bij bepaalde activiteiten zonder problemen ge-
motoriseerde voertuigen kunnen vervangen. De inwoners waren verheugd om hieraan te kunnen 
deelnemen.

Avec la participation de : 
En de deelname van : 

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI

De Traits du Nord komen tussen in de stad, maar ook in het bos, zoals op 18 maart in Senonches 
(Fr- 28) in het kader van de Internationale Dag van het Bos. Sirène, een 16-jarige merrie, toonde 
het nut van sleepwerken met een paard in gevoelige zones waar voorzichtig te werk moet worden 
gegaan om de bodem en jonge begroeiing te beschermen.
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SYMPOSIUM BURGERPAARD 
Paardenwerven: voordelen en inrichting 

georganiseerd door: IFCE, Conseil des Chevaux Hauts-de-France, le Syndicat d’élevage du cheval Trait 
du Nord, Hippodrome Wallonie / Mons, Centre Provincial les Métiers du Cheval 

Symposium over het thema: burgerpaard, paardenwerven: voordelen en inrichting, 
georganiseerd op 14 april 2022, in het Institut de Genech. 

Vertegenwoordigers van gemeenschappen of instellingen, lokale politici, dienstenaan-
bieders, projectleiders, gebruikers of gewoon enthousiastelingen: iedereen was welk-
om om deel te nemen aan deze informatie- en ontdekkingsdag rond het burgerpaard 
en paardenwerven in gemeenschappen. 

Voor professionals een mooie gelegenheid om van gedachten te wisselen over de 
voordelen en inrichting van paardenwerven. 

Op het programma: verschillende demonstraties van paardenwerven in de openlucht 
(onderhoud van groenzones, sleepwerken, personenvervoer, afvalophaling, tuinbouw) 
in aanwezigheid van het Syndicat d’élevage du cheval Trait du Nord en het Centre pro-
vincial les Métiers du Cheval (Provincie Henegouwen). Op het einde van de dag werd 
een bezoek aan een actieve stal voorgesteld. 

Behandelde thema’s: 

- Toelichting van de gevoerde experimenten in het kader van het Interreg-project 
EQWOS 
- Paardentractie: welke antwoorden op ecologische uitdagingen? 
- Hoe hierbij rekening houden met het paardenwelzijn? 
- Getuigenissen van gebruikers van paardenprestaties: Pévèle Carembault, Cobrieux, 
Sainghin-en-Mélantois, Hennebont, Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut 
- Experimenten in de gemeentes van het Interreg IV-project Wallonië-Lotharin-
gen-Luxemburg “paardentractie” 
- Voorstelling van technisch-economische referenties van de experimenten van het In-
terreg-project EQWOS 
- Oproep tot inschrijvingen “Cheval Territorial en Hauts-de-France” 
- Juridische en reglementaire aspecten, verzekeringen en labels 
- De opleiding van aanbieders van paardenprestaties in België en Frankrijk

Avec la participation de : 
En de deelname van : 

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI
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EXPERIMENT MET LEERLINGENVERVOER 
 Syndicat du Cheval Trait du Nord

In het kader van het Interreg-project EQWOS werd er op 28 en 29 april nogmaals een experiment gehouden 
rond leerlingenvervoer in de gemeente Tressin. 

De kinderen, ouders en lesgevers hebben de twee paarden van het Syndicat d’élevage du cheval Trait du 
Nord bijzonder hartelijk ontvangen: Ura en Uravif!

FEEST VAN HET BOS 
Bevordering van het gebruik van paarden in het bos 

Avec la participation de : 
En de deelname van : 

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI

Tijdens het weekend van 21 en 22 mei vond er het Feest van 
het Bos plaats in Choisy au Bac, in het Franse departement 
Oise (60). De Pôle Cheval Trait du Nord had er een standje 
ter promotie van het gebruik van paarden in het bos. En er 
waren ook 3 Trait du Nord-paarden en hun begeleiders bij 
om demonstraties te houden! Een perfecte gelegenheid om 
het grote publiek, maar ook de lokale politici te informeren, 
waaronder Carole Bureau (gedeputeerde van het departe-
ment Oise), Philippe Marini (burgemeester van Compiègne 
en voorzitter van de Agglomeratie van de Regio Compiègne), 
Anne-Sophie Fontaine (regionaal adviseur bevoegd voor lan-
delijke gemeentes) en Jean-Luc Mignard (burgemeester van 
Choisy au Bac). 

HAKSELDEMONSTRATIE IN GROENZONE 

De SECTDN nam op 28 juni deel aan de dag rond gedifferentieerd beheer georganiseerd door het Parc Na-
turel Scarpe-Escaut op het terrein van Arkéos (FR-Douai). Fytosanitaire producten vervangen door schonere 
alternatieven blijft een belangrijk aandachtspunt van de lokale politici en de technisch verantwoordelijken van 
de gemeentelijke groenzones. Er zal daarom een hakseldemonstratie in groenzones met paarden worden 
gehouden.
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EUROPESE ROUTE D’ARTAGNAN 
Voortgang Street View-project 

In het kader van het Interreg-project EQWOS werken CRE Hauts-de-France en LEWB met ver-
schillende acties samen aan de ontwikkeling van de Europese Route d’Artagnan. 

Het project van het virtuele roadbook wordt voortgezet met de opleiding van Jean-Luc Cordon-
nier, die het gedeelte Noord en Pas-de-Calais registreert, en Véronique Duysburgh, de Belgische 
gehomologeerde, die ook een opleiding heeft gevolgd over het opnamemateriaal om de Waalse en 
�	��������
��������������	�����

Vanaf 1 juli 2022 zullen de Franse departementen Somme, Aisne en Oise volledig worden vast-
gelegd in Street View door Véronique Verrier. Op 29 juli zal er iemand verkleed als d’Artagnan de 
ruiters verwelkomen met een hapje en een drankje voor de eerste dag van de Equirando. 

Vanaf half augustus zullen er videoreportages worden gemaakt, bedoeld voor de toeristische 
diensten en social media, waarbij het de bedoeling is een overzicht te geven van alle “must-sees” in 
onze regio om deze zo goed mogelijk in de kijker te zetten.

Avec la participation de : 
En de deelname van : 

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI
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FLANDERS FOAL CHAMPIONSHIP

GOLDEN RIVER AUCTION

Het Open Veulenkampioenschap BWP, Flanders Foal 
Championship, zal plaatsvinden op 9 juli 2022 in Sport 
Vlaanderen Waregem. De organisatie heeft er alles 
aan gedaan om er opnieuw een feestelijke editie van te 
maken. Dankzij de sponsors zullen alle deelnemers, net 
zoals de vorige jaren, kans maken op een mooie prijs. 

Flanders Foal Championship is misschien wel het meest 
complete veulenkampioenschap ter wereld. We verwel-
komen niet alleen veulens uit alle erkende stamboeken 
voor sportpaarden, maar het is ook het enige event dat 
een competitie voor eventingveulens organiseert. 

BWP Leiestreek nodigt ook dit jaar weer enkele 
gekende internationale juryleden uit. Daarnaast zal ook 
de BWP-jury aanwezig zijn die de selecties bepaalt voor 
de nationale veulenprijskamp. Deze wedstrijd zal wor-
den gestreamd op het internationale platform van Clip 
My Horse. Liefhebbers van over de hele wereld kunnen 
zowel live volgen als uitgesteld video’s bekijken. Een 
mooie gelegenheid om de zichtbaarheid van de veulens 
te vergroten. Er zullen ook spotters van de bekende in-
ternationale Fences en Prinsjesdag-veilingen en uite-
raard ook van de BWP Elite Auction aanwezig zijn. 

Van 15 tot 17 augustus 2022 organiseert BWP LEIESTREEK zijn 
tweede online veiling voor veulens, Golden River. Een mooie gele-
genheid om de opmerkelijke kwaliteit van de veulens te ontdekken.

Avec la participation de : 
En de deelname van : 

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI

FLANDERS FREE JUMP
In oktober 2022 organiseert het team BWP-Leiestreek een Open 
Veulenkampioenschap. Alle paarden van 2 en 3 jaar die zijn ingeschre-
ven in een Europees stamboek kunnen deelnemen. Bekende natio-
nale en internationale juryleden waren aanwezig op het evenement.
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DRAF PREMIUM

Draf Premium wordt op 3 augustus 2022 georganiseerd door Waregem Draaft en er staat een Inter-
reg-drafwedstrijd op het programma, met vier drivers uit elke regio. Deze race is een mooie gelegenheid om 
het niveau van de dravers in de 3 regio’s grensoverschrijdend te verbeteren.

DRAF SPECIAL HORSE DAY
Waregem Draaft

De Dag van het Paard, ook gekend als Special Horse Day vindt plaats op 14 augustus. 

Er staan verschillende activiteiten op het programma: 

• Animaties en spelen voor kinderen (bijvoorbeeld springkasteel) 
• De prijsuitreiking voor de top 3 van drivers/jockeys van het galop- en drafseizoen: 

Huidig klassement 

o Voor galop ziet de situatie er half juni als volgt uit: 1e Kobe Vanderbeke (67 punten), 2e Stephane 
Breux (49 punten), 3e Christophe Dehens (37 punten) 

o Voor draf ziet de situatie er half juni als volgt uit: 1e Jo Corbanie (74 punten), 2e Kristof Depuydt (66 
punten), 3e Francis Neirinck (63 punten)

Avec la participation de : 
En de deelname van : 

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI
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Op zondag 14 augustus organiseert de Commissie voor Paardentoerisme van de Ligue Equestre Wallonie 
Bruxelles de feestelijke opening van de Route Royale, die deel uitmaakt van de Europese Route d’Artagnan, 
in het Centre Equestre Le Grand Esquerbion, Chaussée Brunehault 75 A in 7041 Quévy (Givry) in de Bel-
gische provincie Henegouwen. 

Deze feestelijke opening vindt plaats in de voormiddag, vanaf 10.30 uur, in aanwezigheid van politici en 
vertegenwoordigers van deze internationale Route. Ook het grote publiek is welkom op de verschillende 
demonstraties en voorstellingen. Er zal een glas worden gedronken, gevolgd door een barbecue. 
 
Meer details, het inschrijvingsformulier voor de opening en de barbecue zijn beschikbaar op www.lewb.be/
content/route-artagnan-projet-interreg-eqwos.

OPENING ROUTE ROYALE 
Europese Route d’Artgnan 

Zondag 14 augustus in Quevy (Henegouwen)

Avec la participation de : 
En de deelname van : 

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI
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GROTE FOKWEDSTRIJD VAN BERGEN/GHLIN 

Dit jaar vindt de grote fokwedstrijd van BERGEN GHLIN, georganiseerd door de AHECS (Association Hen-
nuyère des Eleveurs de Chevaux de sport) plaats op 8 en 9 oktober. 

Een groot gedeelte van het programma zal gewijd zijn aan vrije sprong door 2- en 3-jarigen paarden, proeven 
met veel commerciële uitwisselingen. Het is dan een gunstige periode voor de 2- en 3-jarige paarden, want 
na een mooi seizoen op de weide, keren ze terug naar hun stal. 

De zondag zal voornamelijk gewijd zijn aan het kampioenschap voor veulens van Wallonië waarbij veulens 
van de beste Europese stamboeken het tegen elkaar opnemen onder het toeziend oog van een internatio-
nale jury. 

2022 zal een bijzonder jaar zijn voor deze wedstrijd, want dan is het de 20e editie. De organisatie is klaar 
om er in het kader van het Europese Interreg-project EQWOS een nog spectaculairdere editie dan de vorige 
van te maken.

Avec la participation de : 
En de deelname van : 

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI

VEILING JONGE SPRINPAARDEN 
Conseil des Chevaux Hauts-de-France

De Conseil des Chevaux organiseert van 10 tot 13 november 2022 een veiling voor 
jonge springpaarden op de CSI 1/2* op de Villers Vicomte Jumping.
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GRENSOVERSCHRIJDEND EVENEMENT: 
Verkoop van jonge renpaarden  

Hippodroom van Wallonië/Bergen

In het kader van het Interreg-porject EQWOS organiseert de Hippodroom van Wallonië/Bergen op zaterdag 
22 oktober 2022 twee verkopen voor jonge renpaarden. 
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gio’s van het Interreg-project EQWOS (Hauts de France, Vlaanderen en Wallonië). 
Er zal een zorgvuldige selectie plaatsvinden opdat de kwaliteit van de verkoopcatalogus internationale ko-
pers zou aantrekken, en om de verkopen van EQWOS een mooi plekje op de Europese kalenders te ga-
randeren. Fokkers kunnen nu al contact opnemen met de heer Bernard Stoffel op +32.475.933.457 of via 
bernard.stoffel@ gmail.com, om de dossiers van hun veulens in te dienen. 

Omdat de doelstelling van het EQWOS-project is om de paarden-
sector te dynamiseren door samenwerking tussen de verschillende 
operators die samen de sector uitmaken en allemaal hun eigen 
expertisedomein hebben. 

Tijdens deze dag vinden ook plaats: 

"�������	�������������������������������#��������$���%������������
de trot attelé (Groep II) met de grootste Franse cracks uit de 
drafsport. Vorig jaar stond Eclat de Gloire op alle tabellen en be-
haalde ze een dubbele overwinning in de Finale in Bergen en in 
het algemeen klassement. 

- De grensoverschrijdende wedstrijden van het Interreg-project 
EQWOS. Deze worden georganiseerd in het kader van het Inter-
reg-project EQWOS en hadden als doel de ontwikkeling van de 
drafwedstrijden in België te dynamiseren en het ras van de Franse 
Trotter grensoverschrijdend te valoriseren, met deelname van elke 
regio (Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen). De drafwedstrijden zijn 
uitsluitend voorbehouden aan paarden die geboren en getraind 
zijn in België en Hauts de France. 

Avec la participation de : 
En de deelname van : 

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELI
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