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Veel leesplezier!

We bezorgen u hierbij heel graag het
zesde nummer van de Newsletter over het
EQWOS Interreg-project, waarin we
terugblikken op semester 9, dat van 1 juli
tot 31 december 2022 liep. U vindt hierin
een stand van zaken van het EQWOS-
project. Dit grensoverschrijdende project
is het resultaat van gemeenschappelijk
werk en heeft ten doel om een impact te
hebben op de sector aan de drie kanten
van het betreffende gebied. In deze
newsletter vindt u informatie over alle
acties die de betrokken marktspelers op
het touw hebben gezet in het kader van
het project.

Voorstelling van het
project

Evenementen en acties
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Het EQWOS Interreg-project werd op 1 juli 2018 boven de doopvont gehouden: door 10 Frans-
Belgische partners uit de paardensector die de handen ineen hadden geslagen om een cluster te
vormen. Hun doel: van de zone Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen een toonaangevend gebied te
maken voor de paardensector in zijn geheel. De zone is in elk geval een van de belangrijkste
gebieden op kwantitatief en kwalitatief vlak van de sector in Europa. Ook de ligging is een echte
troef. De betrokken marktspelers zijn afkomstig uit de hele sector, waardoor ze de sector globaal
vertegenwoordigen en dus de sterke punten en de troeven van elk segment kunnen uitspelen.

VOORSTELLING VAN HET INTERREG-PROJECT
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Het BWP Open Kampioenschap voor veulens - het Flanders Foal Championship - vond op 9 juli 2022 plaats
op het terrein van Sport Vlaanderen Waregem. Het organiserende team had alles uit de kast gehaald om
deze editie opnieuw een extra feestelijk tintje te geven. Net als in de vorige jaren hadden de deelnemers
dankzij de sponsors uitzicht op mooie beloningen voor hun geleverde prestaties.

 
Dit kampioenschap is het volledigste in zijn soort wereldwijd. Het evenement staat open voor de veulens van
alle studbooks die als sportpaarden zijn erkend en het is ook het enige evenement dat een specifieke
wedstrijd voor wedstrijdveulens organiseert. De deelnemers kregen tijdens het kampioenschap ook de kans
om hun veulen in het BWP studbook te laten registreren. 

 
Ook dit jaar deed BWP Leiestreek een beroep op internationaal bekende juryleden. De BWP-jury, die de
selecties voor het nationale kampioenschap voor veulens bepaalt, stond hen terzijde, evenals een speciale
gast om advies te verlenen aan de juryleden voor de veelzijdigheidsconcours. 

De wedstrijd zelf werd op het internationale Clip My Horse-platform gestreamd, zodat fans overal ter wereld
het evenement live of achteraf konden bekijken. Bovendien kregen de deelnemende veulens op die manier
extra visibiliteit. Eqify Online becommentarieerde alle resultaten van de veulens. Ook observatoren van de
bekende veilingen Fences, Prinsjesdag en BWP Elite Auction waren naar het evenement afgezakt om de
veulens in actie te zien.

Op het Flanders Foal Championship konden de veulens zich ook kwalificeren voor de veiling van Agence
Fences.

Het programma bestond uit dressuurwedstrijden voor merrieveulens en veulens, veelzijdigheidsconcours en
springwedstrijden.

We feliciteren de winnaars dan ook van harte: Wayana van de Burggrave (dressuurmerrieveulens), Wallace
Dorado (dressuurveulens), Wonphire van de Molenberg (springmerrieveulens - reeks 1), Winnetou van de
Roeitjes (springmerrieveulens - reeks 2), Watoki of Magico (springveulens - reeks 1), Charkov d'Argilla Z
(springveulens - reeks 2), en Wish Me Luck van de Falsenhoeve (veulens voor veelzijdigheidsconcours)

Het Flanders Foal Championship 2022 was een succes: het was een mooie dag waar toeschouwers de 129
deelnemende veulens konden bewonderen en er enthousiast voor applaudisseren.

FLANDERS FOAL CHAMPIONSHIP
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DRAF PREMIUM

DRAF SPECIAL HORSE DAY
Waregem Draaft

Tijdens de Draft Premium, die op 3 augustus 2022 door Waregem Draaft werd georganiseerd, was op het
programma een Interreg-draf voorzien. Elke streek van het projectgebied werd hierbij vertegenwoordigd
door vier drivers. De wedstrijd was een uitstekende gelegenheid om het niveau van de dravers van de drie
streken op een grensoverschrijdende manier te verbeteren.

Francis Neirinck behaalde de eerste prijs met 211 punten. De prijs werd gesponsord door DSM Trotting. 
Gunther Loix finishte op de tweede plaats met 205 punten. De prijs werd gesponsord door Feeders
Lannoo. 
Kristof Depuydt was de laatste man op het podium met 185 punten.

Op 14 augustus werd op de renbaan van Waregem Draaft onder de benaming ‘Special Horse Day’ de Dag
van het Paard gevierd.

Er werd van de gelegenheid gebruikgemaakt om de winnaars van de Drivers Challenge 2022 in de
bloemetjes te zetten. Hieronder vindt u het klassement: 

Onze felicitaties!

Zelfs de jongste bezoekertjes konden met volle teugen genieten van hun dag rond de renbaan, dankzij de
talrijke animaties die er waren voorzien, zoals een springkasteel of een hindernissenparcours.

INTERREG EQWOS 
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GOLDEN RIVER AUCTION
Een internationaal succes voor de aankoop van veulens

bij Belgische fokkers zonder tussenpersonen!
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Maandag 15 augustus werd de Golden River-veiling afgesloten, die in samenwerking met Equinia was
georganiseerd. Dit was de tweede online veiling van veulens die door BWP Leiestreek was
georganiseerd. Ze bood een blik op de opmerkelijke kwaliteit van de veulens, die rechtstreeks bij hun
Belgische fokkers konden worden aangekocht. De veiling werd gevolgd door kopers van over de hele
wereld en was dan ook een groot succes! 

De Golden River veiling bood twee dagen lang prachtige veulens aan die rechtstreeks van bij de
Belgische fokkers afkomstig waren. De presentatie van de dieren, die getuigden van een superieure
kwaliteit voor springwedstrijden, dressuur en veelzijdigheidsconcours, kon worden geraadpleegd in een
online catalogus, in combinatie met foto's en video’s.

Bijzonder aan deze organisatie is het feit dat de eigenaars zelf hun veulen kunnen registreren zonder
dat ze zich daarvoor voor een selectie moeten aanmelden. BWP Leiestreek en Equinia bieden op die
manier alle fokkers de kans om hun veulens in het buitenland te verkopen en om op die manier een
reputatie op te bouwen als fokker. Het feit dat de veulens rechtstreeks door hun fokkers werden
verkocht, trok ook buitenlandse kopers aan.

De 20 prachtige veulens die tijdens de Golden River veiling werden aangeboden, werden ten slotte
toegewezen aan nieuwe eigenaars uit zes verschillende landen: Roemenië, Mexico, Groot-Brittannië,
Italië, Frankrijk en België. De gemiddelde prijs per verkocht veulen bedroeg 7.000 euro. Niet minder dan
246 personen volgden de veiling met veel belangstelling op de voet. Wordt volgend jaar dus zeker
vervolgd!
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Zo werd op zondag 14 augustus de Route à Quévy (Givry) in de provincie Henegouwen (België)
ingehuldigd. Ondanks de hitte die ons land midden augustus trof, verliep het evenement in een hartelijke
sfeer in het kader van de traditionele Randoligue van de LEWB, een tweejaarlijkse activiteit die na de
annulering in 2020 ten gevolge van de coronacrisis opnieuw met de traditie aanknoopte. Bijna 70 trekkers
uit Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk troffen elkaar in Henegouwen om er in de voetsporen te treden van
de bekende musketier d’Artagnan over de paden die hij had gebruikt. De aanwezige prominenten kwam
aan in een open koets, voorafgegaan door een groep ruiters in musketiersoutfit.

Alle aanwezigen luisterden vervolgens naar de toespraken van dhr. Gil Amand (Secretaris Generaal van
de LEWB en verantwoordelijke voor juridische aangelegenheden van de LEWB binnen het Interreg-
project), dhr. Bruno Battistini (Vicevoorzitter van de Association Européenne Route d’Artagnan), mevr.
Florence Lecompte (burgemeester van Quévy, voor de gelegenheid bijgestaan door mevr. Catherine
Poncin, 4e schepen) en dhr. Quentin Debbaudt (voorzitter van het technisch comité van de toeristische
gidsen van CGT en trainer bij IFAPME).

LA ROUTE D'ARTAGNAN IN WALLONIË,
actie op het terrein!
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De afgelopen maanden organiseerde de Commission de Tourisme Equestre de la Ligue Equestre
Wallonie Bruxelles meerdere activiteiten rond de Route Européenne d’Artagnan.

Vervolgens begaven dhr. Battistini en mevr. Lecompte zich naar het grote portaal, waar ze officieel het lint
doorknipten ter inhuldiging van de Route Royale, die deel uitmaakt van de Route Européenne d’Artagnan,
met de steun van dhr. Jean-Pierre Debreu, voorzitter van het Comité Régional de Tourisme Equestre
Hauts de France. Daarna was door de gemeente Quévy een drink voorzien, met enkele hapjes, waarbij de
genodigden ook naar de uitleg van een schermmeester en van een zadelmaker konden luisteren. Ook de
aanwezige menner gaf uitleg over de manier waarop paarden in een span worden gemend. Daarna volgde
een barbecue met rauwkost, die in de overdekte manege werd geserveerd.

Wanneer de gelegenheid zich voordeed, deelden de leden van de commissie hun kennis en hun ervaring
op verschillende evenementen, zoals colloquia over dieren of prijsuitreikingsavonden om bij het grote
publiek belangstelling op te wekken voor het project van de Route d’Artagnan.
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Later in het jaar werden meerdere opleidingen georganiseerd in de lokalen van de Ligue Equestre te
Gesves. 

Op zaterdag 12 november gaf Luc Dubarre (Begeleider bij Tourisme Equestre Français, Trainer voor
bakenmeesters in het Comité Régional de Tourisme Equestre Hauts de France, GPS-verzamelaar en
gekozen lid van de CDTE PdC) een opleiding over de bebakening van paden voor ruiters. Bijna 20
personen luisterden aandachtig naar het advies van de specialist, die zijn kennis met heel wat
enthousiasme met hen deelde. 

Twee weken later stelde Véronique Duysburgh (Maître Randonneur FITE belge, trainer van Tourisme
Equestre, lid van de TE-commissie van de LEWB, vertegenwoordigster van LEWB bij de Association
européenne de la Route d’Artagnan) een specifieke module voor over de geschiedenis van de bekende
musketier d’Artagnan en een voorstelling van de Route d’Artagnan met ondersteuning van het EQWOS
Interreg-project. Die opleiding werd ook door een twintigtal personen gevolgd. 
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In december ten slotte kwamen de verantwoordelijken van de verblijven en
van de halten bijeen - waarvan sommigen nu dankzij het EQWOS Interreg-
project beschikken over de nieuwe vastzetstangen voor paarden - om iets
meer te weten te komen over hun rol bij de gebruikers van de Route
d’Artagnan. 

De Commission de Tourisme Equestre sloot het jaar in schoonheid af door
de medewerkers die op het terrein betrokken zijn bij het project en politieke
prominenten, de pers en de vertegenwoordigers van de gemeenten waar de
Route door loopt, naar een slotcocktail uit te nodigen.

Promotievideo van de Route d’Artagnan
Het Comité Régional d'Équitation des Hauts de France en de Ligue
Equestre Wallonie Bruxelles maakten samen een promotievideo over de
Route Européenne d'Artagnan. De aanleg van die grensoverschrijdende
route in Frankrijk en België laat de hele rijkdom van het patrimonium van
beide gebieden tot hun recht komen en vestigt de aandacht op
paardentoerisme, een zachte en milieuvriendelijke verplaatsingswijze.

Bekijk de video op de YouTube-account van het Comité Régional d'Équitation Hauts-de-France: klik hier.
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LA ROUTE D'ARTAGNAN IN WALLONIË,
actie op het terrein!

https://youtu.be/PWdNxwzxi7s


Het Syndicat d’Élevage du Cheval Trait du Nord
nam tijdens de tweede helft van 2022 deel aan

verschillende manifestaties.
In de loop van de tweede helft van 2022 voerde het Syndicat d’Elevage du Cheval Trait du Nord
verschillende experimenten uit om aan lokale overheden de voordelen uit te leggen van trekpaarden in een
stads- en een stadsrandomgeving en een natuurlijke omgeving.

Twee gemeenten vroegen hen om in het kader van de week van de milieuvriendelijke mobiliteit
schoolkinderen op te halen in hun gemeenten: te Tressin op 6 en 7 oktober 2022 en te Genech van 10 tot
14 oktober 2022. Eens te meer toonden de ouders en de kinderen zich zeer verheugd over deze
vervoerswijze. Het was ook een gelegenheid om de Traits du Nord aan een breder publiek voor te stellen.

INTERREG EQWOS 
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Dit jaar vond de 20e editie van de grote wedstrijd voor fokkers te BERGEN
GHLIN - een organisatie van de AHECS (Association Hennuyère des
Eleveurs de Chevaux de sport) - op 8 en 9 oktober plaats. 

Voor dit heel bijzondere jaar 2022 voor de wedstrijd wilde het organiserende
team in het kader van het Europese EQWOS Interreg-project een
evenement organiseren dat nog spectaculairder was dan de voorgaande.

 
Een groot deel van het programma was gewijd aan het vrijspringen van
paarden van 2 en 3 jaar - proeven waarbij heel wat commerciële contacten
konden worden gelegd. Dit is immers een gunstige periode voor paarden
van 2 en 3 jaar, aangezien ze na een mooi seizoen in de weide naar de stal
worden teruggebracht. 

 
Op zaterdag 8 oktober kwamen de paarden van 2 jaar in actie voor hun
Championnat Open de Wallonie voor vrijspringen, terwijl de paarden van 3
jaar hun Championnat Open de Wallonie voor vrijspringen ‘s namiddags
liepen. Op zondag 9 oktober stond ook het Championnat Open de Wallonie
des Foals op het programma, waarin de veulens met de beste Europese
herkomsten het tegen elkaar opnamen vóór een internationale jury.

GROTE WEDSTRIJD VOOR PAARDENFOKKERS TE
BERGEN/GHLIN
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Semester 9 stond voor operator WHWM bol van de emoties. Op 22 oktober 2022 stonden immers twee
acties op het programma. 

Eerst was er de organisatie van een verkoop van jonge wedstrijdpaarden (Foals en Yearlings, maar ook
enkele fokmerries) uit twee disciplines (galop en draf) en van de drie bij het EQWOS-project betrokken
zones (Wallonië, Vlaanderen en Hauts de France). Deze verkoop van wedstrijdpaarden was een première
in België en kon op heel wat belangstelling rekenen van talrijke fokkers van galop- en drafpaarden. In totaal
waren 40 zorgvuldig door Dr. Bernard Stoffel (op herkomst en model) geselecteerde paarden
ingeschreven.

Alle ingrediënten waren aanwezig om van deze verkoop een echt succes op lange termijn te maken, tot we
begin oktober vernamen dat de helft van de voorgestelde producten geen paspoort hadden voor de dag
van de verkoop. We hebben toen alle mogelijke oplossingen bekeken, maar helaas zagen we ons
uiteindelijk verplicht om de verkoop te annuleren. 

Maar om de eigenaars van de drafpaarden waarvan het paspoort wel in orde was, toch een oplossing aan
te bieden, gaven we hen de mogelijkheid om van de drafdag op 22 oktober gebruik te maken om hun
producten vóór de wedstrijden te presenteren. De renbaan werd daardoor een plaats van ontmoetingen en
contacten voor de fokkers en de eigenaars van paarden in deze discipline. Op die manier werden de
commerciële contacten bevorderd. In totaal werden 12 paarden gepresenteerd, die allemaal werden
verkocht voor een totaal bedrag van € 177.500. 

HIPPODROME DE WALLONIE/BERGEN
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De tweede belangrijke actie van de operator: de grensoverschrijdende wedstrijden van het EQWOS
Interreg-project. De eerste editie had vorig jaar in oktober plaatsgevonden en was bijzonder succesvol
dankzij de toekenningen van de wedstrijden en de criteria op basis waarvan de deelnemers werden
ingedeeld. De eerste wedstrijd was voorbehouden voor paarden van 3 jaar met minder dan € 65.000 winst.
De tweede voor paarden van 4 en 5 jaar zonder beperking van de winst. Alle paarden moesten wel aan de
volgende voorwaarden beantwoorden: in een van de drie zones van het project geboren zijn en er getraind
zijn. De wedstrijden werden gelopen over een afstand van 2.300 m met autostart en in totaal werd een
bedrag van € 50.000 toegewezen.

NEWSLETTER #6
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Van de dertien paarden die aan de start verschenen voor
de eerste wedstrijd, was er: 
- 1 paard geboren in Duitsland, 7 in Frankrijk, 4 in
Vlaanderen en 1 in Wallonië;
- 1 paard getraind in Nederland, 9 in Vlaanderen en 3 in
Wallonië.
Winnaar van de wedstrijd: Joy Rider van YH: Paard dat in
Vlaanderen was geboren en getraind en dat door een
Nederlandstalige jockey werd bereden

Van de tien paarden die aan de start verschenen voor de
tweede wedstrijd, waren er: 
- 6 paarden geboren in Frankrijk, 2 in Wallonië en 2 in
Vlaanderen;
- 8 paarden getraind in Vlaanderen, 1 in Wallonië en 1 in
Frankrijk. 
Winnaar van de wedstrijd: Nevele Hall Graux: Paard dat in
Wallonië was geboren en getraind en dat door een
Nederlandstalige vrouwelijke jockey werd bereden

HIPPODROME DE WALLONIE/BERGEN
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De dag begon op de wedstrijdbaan om 09.00 u met warm-ups van 90 cm tot
1,30 m gedurende de hele ochtend voor de presentatie van de paarden en de
pony’s van 4 tot 12 jaar. ‘s Namiddags konden we rond de ronde van
Havrincourt voor het publiek de verschillende vrije presentaties van de
paardachtigen van 3 jaar en jonger en van de fokmerries bijwonen. De dieren
van 2 en 3 jaar konden zich daar van hun beste kant laten zien tijdens het
vrijspringen. 

Dit evenement werd aangeboden door de Conseil des Chevaux Hauts-de-
France, naar aanleiding van een reeks enquêtes bij de betrokken partijen van
de sector en de contacten tussen professionals uit de sector en mevr. Lesne.
Een meerderheid van hen had immers duidelijk gemaakt hoe moeilijk het voor
hen was om hun kweekpony’s en -paarden te valoriseren en te verkopen. Deze
verkoop bood hen dus de mogelijkheid om hun dieren in een hoogwaardige
omgeving aan meerdere potentiële kopers voor te stellen. De video-opnamen
en de foto's van hun dier(en) ten slotte vormden een waardevol hulpmiddel bij
de valorisatie en de verkoop. Er was vooraf geen enkele selectie van de
paarden gemaakt; het was de bedoeling om dit evenement zoveel mogelijk
open te stellen voor een breed panel van paardachtigen van verschillende
niveaus. 

ONDERHANDSE VERKOOP - SPORTPONY’S EN -
PAARDEN

INTERREG EQWOS 
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Op 23 oktober 2022 organiseerde de Conseil des Chevaux Hauts-de-France haar eerste onderhandse
verkoop van sportpony’s en -paarden te Laventie in de Haras de l’Ermitage. Bij dit evenement konden tal
van verkopers en kopers uit Frankrijk en België elkaar ontmoeten.

Daarnaast waren proefsessies mogelijk op de wedstrijdbaan, waar potentiële kopers de ‘s ochtends
voorgestelde paarden en pony’s konden testen.

Alle passages (vrij of gemonteerd) waren gefilmd en de video's konden ter plaatse worden bekeken. De
eigenaars die hun dier niet hadden verkocht tijdens het evenement, ontvingen niet alleen een video met de
presentatie van hun dier en de passage, maar ook heel wat foto’s. 

Dankzij deze dag werden enkele paarden verkocht en werden heel wat contacten gelegd en aanbiedingen
geformuleerd (in afwachting van een controle door een dierenarts).
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VEGEN VAN FIETSPADEN EN UITSLEPING
Syndicat du Cheval Trait du Nord

ROUTE EUROPÉENNE D'ARTAGNAN
360° opnamen te paard

In het kader van het EQWOS Interreg-programma legde het Comité
Régional d'Équitation des Hauts de France bijna 800 km te paard af om
het traject van de Route Européenne d'Artagnan in kaart te brengen.

Aan de hand van de videobeelden die daarbij werden gemaakt, kunnen
trekkers hun tocht voorbereiden en kunnen ze zich onderweg beter
oriënteren.

Die beelden zullen binnenkort ook in de Belgische zone van het project
beschikbaar zijn.

In het kader van het partnerschap met het Franse Département du Nord werden 2 acties ondernomen:
het vegen en het uitslepen van de fietspaden.

Het experiment werd uitgevoerd op twee zones van de fietspaden in de buurt van Bourghelles - op 27
oktober werd een eerste passage uitgevoerd met de veegmachine en de aanhangwagen die dankzij het
EQWOS Interreg-programma waren aangekocht. Begin 2023 zijn nog twee passages voorzien op
dezelfde plaatsen; op basis daarvan zal vervolgens een balans worden opgesteld.

De uitsleping vond plaats in het bos van Flines les Râches, dat aan het Département toebehoort. Er
wordt intussen een open plek in het bos gemaakt, waarbij de paarden van SECTDN en Caval’Trait
helpen om het gekapt stamhout af te voeren zonder daarbij de bodem te beschadigen. Er werden 5
dagen voorzien om deze werken uit te voeren.

INTERREG EQWOS 
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U kunt het traject in onze regio al bekijken op: https://www.crtehautsdefrance.com/la-route-dans-la-
region
Als u het traject in beelden wilt bekijken, kunt u gebruikmaken van Google Street View. link

Bekijk de video op de YouTube-account van het Comité Régional d'Équitation Hauts-de-France: klik hier.
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FLANDERS FREE JUMP
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Op zaterdag 5 november 2022 vond te Moeskroen de Flanders Free Jump plaats, een vrijspringwedstrijd die
door BWP Leiestreek was georganiseerd. In de Manège de la Rouge Croix kwamen de paarden van alle
studbooks samen om er zich in een unieke omgeving van hun beste kant te laten zien vóór een
internationale jury.

De wedstrijd bood de deelnemers ook de mogelijkheid om een ticket te bemachtigen voor de halve finales
vrijspringen tijdens de Jumping van Mechelen, die begin december plaatsvonden. De halvefinalisten streden
vervolgens om een van de begeerde plaatsen voor de finale vrijspringen van de Jumping van Mechelen.

Flanders Free Jump was ook een plaats waar paarden werden geselecteerd voor de veiling Hippochamp
Youngster. Bernard Demest en Boris Mauroy selecteerden er de jonge jumptalenten van 2 of 3 jaar die de
eigenaars op de veiling wilden aanbieden. De onlineveiling vond van 10 tot 12 december plaats op het
Equinia-platform.

Op de dag van Flanders Free Jump stonden wedstrijden voor merries van 2 jaar, mannelijke dieren van 2
jaar en paarden van 3 jaar op het programma.

Dit was opnieuw een zeer mooie editie van het jaarlijkse vrijspringevenement van BWP Leiestreek. We
hadden jullie daar al de resultaten van beloofd; u vindt ze hieronder.

Onze felicitaties voor iedereen die werd geselecteerd!
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De kopers ter plaatse en online dreven de prijzen stevig o in de hoop om te
kunnen vertrekken met een van de vele beloftevolle paarden. Om optimaal van
de avond te kunnen genieten, hadden velen geopteerd voor de VIP-tafel,
waardoor ze op de eerste rij en in de eerste loges mochten plaatsnemen, waar ze
een unieke en verfijnde dinnershow kregen voorgeschoteld.

Op initiatief van de Conseil des Chevaux Hauts-de-France was het doel van dit
evenement om de eerste veiling in de regio te organiseren dankzij het
grensoverschrijdende project en zo te profiteren van de knowhow van onze
Belgische partners.

TERUGBLIK OP YOUR AUCTION
Een geslaagde veiling!
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Op deze Your Auction-veiling konden onder meer de volgende
resultaten worden geboekt: 
1.250 mensen ter plaatse ontvangen;
€ 1.300.000 omzet; 
€ 150.000 voor de Top Price;
gemiddelde prijs van € 70.333 voor de 18 verkochte paarden.

We mogen dan ook van een voltreffer spreken en een uitdaging die met veel succes werd aangegaan. We
kijken nu al uit naar de volgende editie in 2023!

Dit is een evenement dat ook in de toekomst zou moeten plaatsvinden dankzij:
- het werk en de investeringen van het hele Your Auction-team; 
- de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Région Hauts-de-France en Wallonië; 
- de betrokkenheid van de Conseil des Chevaux Hauts-de-France; 
- en gezien het succes van de eerste editie!

Bovendien draagt dit soort evenementen in hoge mate bij aan de uitstraling van de regio Hauts-de-France
op nationaal en internationaal niveau. Dankzij deze verkoop konden we ook de producten van fokkers uit
de Hauts-de-France en België onder de aandacht brengen.

De aangeboden loten bestonden uit embryo's en sportpaarden tussen 3 en 7 jaar oud met een
veelbelovende toekomst die waren geselecteerd door bekende professionals in de Franse en internationale
hippische wereld (de Franse ruiters Thomas en Mathieu Lambert en hun Belgische collega Robinson
Maupiler). De kampioenen van morgen waren van 31 oktober tot 12 november op de Villers-Vicomte
Jumping te zien en konden er door potentiële kopers worden getest. 

Op 12 november 2022 werden we in Villers-Vicomte verwacht voor een
buitengewone avond!

De fysieke en onlineveiling die in het kader van het EQWOS Interreg-project
werd georganiseerd, vond plaats in Villers-Vicomte Jumping naar aanleiding van
de CSI Indoor. De avond begon om 20.00 u, voordat een half uur later de
verkoop van 18 uitzonderlijke sportpaarden en 2 veelbelovende embryo’s begon.
De festiviteiten werden afgesloten met een after-party vanaf 23.30 u.
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VERMALEN IN GROENE RUIMTEN
Syndicat d’Élevage du Cheval Trait du Nord

INTERREG EQWOS 

Op 21 november 2022 gaf het Syndicat d'Élevage du Cheval
Trait Du Nord, in samenwerking met de Communauté de
communes Pévèle Carembault, een demonstratie van het
versnipperen van het groen in de groene ruimten in de
gemeente Cappelle en Pévèle en het ophalen van
gemeentelijke vuilnisbakken. 

Zo konden de verkozenen van de gemeente Pévèle
Carembault kennismaken met de veelzijdigheid van het werk
met trekpaarden en het gebruiksgemak van de verschillende
werktuigen.
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Het CPMC kan voortaan rekenen op een ervaren team dat goed thuis is in paardenwerk om nieuwe
vaardigheden te ontwikkelen! Gesterkt door onze ervaringen op het vlak van het ophalen van groenafval,
door onze ritten met janpleziers en door het onderhoud van wegen met het materieel dat grotendeels
dankzij Europese fondsen is aangeschaft, maakt het tuinieren met behulp van zware paarden nu deel uit
van onze aanbod specifieke milieuvriendelijke acties. 

Het OCMW van Frameries klopte immers onlangs bij het CPMC aan met de vraag om zijn sociale moestuin
te onderhouden en een vernieuwend project te ontwikkelen: biologische teelt dankzij de kracht van paarden!

GROENTETEELT
Centre Provincial Les Métiers du Cheval
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Op dinsdag 13 december 2022 kwamen de operatoren van het EQWOS Interreg-project 's ochtends
bijeen op de renbaan van Waregem-Draaft om de resultaten en de meerwaarde te presenteren van dit
programma, dat op 31 december 2022 afloopt.

Op het programma stonden de verschillende segmenten van de sector, te beginnen met sport, via
trekpaarden en paardenrennen, tot toerisme, om te eindigen met de meerwaarde van het programma
voor de paardensector.

Aan het einde van de ochtend kregen de deelnemers een rondrit over de renbaan in een paardenkoets.
Na afloop van de presentaties konden alle deelnemers aanschuiven voor een lunchcocktail, waarmee
deze conferentie op een gezellige manier en in het kader van de uitwisseling van ideeën werd afgesloten.

EINDCOLLOQUIUM
EQWOS Interreg-project

INTERREG EQWOS 

NEWSLETTER #6 DECEMBER 2022
PAGINA 18


