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SAMENVATTING

Projectweergave

Evenementen en acties

Bedenken

INTRO

Met veel plezier verwelkomen wij u voor de derde 
editie van de Newsletter van het Interreg-project 
EQWOS waarin we zullen terugkomen op semester 
6, van 1 januari tot 30 juni 2021. Het is de bedoe-
ling u te informeren over de voortgang van het Inter-
reg-project EQWOS. Dit is een grensoverschrijdend 
project en het resultaat van groepswerk dat een im-
pact wil hebben op de hele sector in de drie regio’s 
van de zone.

Goed Lezen !
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PRESENTATIE VAN HET 
INTERREG-PROJECT EQWOS 
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 
van de belangrijkste gebieden van de sector in Europa. Ook de geografische ligging is een echte troef. De opera-
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. 
  
  Filière équine
 
  -Le FCCHF, opérateur Chef de file Conseil des Chevaux Hauts-de-France 
  -Le FIFCE, opérateur responsable du module 3, Institut Français du Cheval et de l’Équitation
 
  Filière sport
 
  -La WLEWB, Ligue Équestre Wallonie-Bruxelles 
  -Le VBWPL, Belgian WarmbloedPaard-Leiestreek 
  -La WAHEC, Association Hennuyère des Éleveurs de Chevaux de sports 
  -Le FCREH, Comité Régional d’équitation Hauts-de-France
 
  Secteur Cheval de trait
 
  -Le FSCTDN, le Syndicat d’élevage du Cheval Trait du Nord 
  -Le WCPMC, opérateur responsable du module 5, Centre Provincial des Métiers du Cheval
 
  Secteur Courses
 
  -La VWADR, Waregem Draaft
  -Le WHWM, l’Hippodrome de Wallonie Mons
 
  Au-delà des modules de travail inhérents à un projet Interreg (Coordination et Communica-
tion), 3 modules de travail contribuent à cette ambition : 
  -Entité transfrontalière d’accompagnement 
  -Nouveaux marchés 
  -Renforcement des compétences

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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EVENEMENTEN EN ACTIES IN SEMESTER 6
Opleiding oprichting 

De Conseil des Chevaux Hauts-de-France organiseerde in mei en juni een opleiding rond het thema 
“een bedrijf oprichten”. Deze opleiding was bedoeld voor alle professionals uit de paardensector, 
alle sectoren samen, die een installatieproject op een van de drie regio’s van het project hebben. 
De opleiding verliep in de vorm van modules per groep en individuele begeleidingssessies. Deze 
opleiding verloopt vrijwillig in kleine groepjes zodat de deelnemers voor elk project specifieke be-
geleiding krijgen en om te beantwoorden aan de verwachtingen van de toekomstige ondernemers. 
Deze sessie telde 6 kandidaten bij de installatie.

De doelstellingen van deze opleiding waren:
- sensibiliseren rond de uitdagingen bij het oprichten van een bedrijf,
- toekomstige ondernemers in de paardensector de hulpmiddelen en sleutels aanreiken om hen te 
begeleiden bij het uitbouwen van hun project.
- deelnemen aan de voortzetting van toekomstige bedrijven in de paardensector.
Spreker:
Laure GOUBET – Zaakvoerder en paarden fokken - Opleiding “bedrijf oprichten”

De eerste experimenten met een door paarden getrokken veegmachines met de Pôle Cheval Trait du Nord 
vonden plaats op maandag 26 april, in Cobrieux en op donderdag 27 mei, in Genech.

Door paarden getrokken veegmachine

Dit innovatief materiaal werkt enkel dankzij de trek-
kracht van de paarden en werd voor het eerst ge-
test in de gezellige gemeente Cobrieux (59). Patrick 
Lemaire, de vroegere directeur van de Pôle Cheval 
Trait du Nord en vandaag burgemeester van de ge-
meente, wilde een beroep doen op het Syndicat du 
Cheval Trait du Nord om tests uit te voeren op zijn 
wegen.
Dit eerste, veelbelovende experiment werd gefilmd 
in het kader van een reportage om de acties in het 
kader van het Interreg-project EQWOS te illustreren 
tijdens de conferencecall op 26 mei ten voordele 
van de gemeenschappen. Deze reportage maakte 
ook een globale valorisatie van het Interreg-project 
EQWOS mogelijk.

Het tweede experiment vond plaats in de gemeente 
Genech. 
De verkozenen van de gemeenten en gemeenschap-
pen van de sector werden uitgenodigd voor dit evene-
ment: ze waren erg talrijk en toonden interesse in de 
ontwikkeling van deze activiteit. Marie Sophie LESNE, 
vicevoorzitter verantwoordelijk voor landbouw in de 
regio Hauts-de-France, was aanwezig. Dit was een 
mooie gelegenheid om het hulpmiddel “Territoriaal 
paard”, opgericht door de Regio ter ondersteuning van 
de gemeenschappen en professionals die dit project 
dragen, 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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Plantworkshop
Voor de eerste keer, in samenwerking met de Trait du Nord-paarden, werd op woensdag 24 maart 2021 een 
workshop rond het planten van woudbomen georganiseerd in de gemeente Bondues.  
Dans le cadre du projet Interreg EQWOS, la ville de Bondues a réalisé un partenariat avec le Syndicat d’Éle-
vage du Cheval Trait du Nord. 
In het kader van het Interreg-project EQWOS heeft de stad Bondues een experiment uitgevoerd met het 
Syndicat d’Élevage du Cheval Trait du Nord. 
Deze workshop had meerdere doelstellingen: het grote publiek, de gemeenschappen en de bedrijven sen-
sibiliseren over het tijdloze gebruik van trekpaarden, het belang aantonen van het gebruik van deze paar-
den in het milieu om dit soort activiteiten te ontwikkelen in Frankrijk en België en te helpen het Trait du 
Nord-paardenras te beschermen

Xavier BEDDELEM, de manager van familiebedrijf BEDDELEM in Bondues, nam het initiatief voor dit project. 
Om een bijdrage te leveren aan het erfgoed van de toekomstige generaties wil hij jonge bomen planten in het 
kader van een ecologische benadering. Daarom werd hij benaderd door het Syndicat d’Élevage du Cheval 
Trait du Nord om deze actie toe een goed einde te brengen. Dragé en Sirène, twee Trait du Nord-paarden, 
een lokaal ras dat vandaag wordt beschouwd als bedreigd, hebben het terrein voorbereid. Ze werden aan 
de koord geleid door Jean-François Mullen, een medewerker van het Syndicat d’élevage du Cheval Trait du 
Nord, onder toeziend oog van Bernard Bazelis, een ervaren gebruiker van werkpaarden en gepassioneerd 
door het ras.

Ophaling schoolkinderen

Na het succes van de ophaling van schoolkinderen in Bachy vorig jaar, 
hebben nieuwe gemeenten zich gemobiliseerd om te experimenteren 
met dit buitengewoon alternatief voor hun kleinste schoolkinderen!
De paarden van de Pôle Cheval Trait du Nord hadden op 7 juni 2021 
een afspraak met de kinderen van de gemeente Sainghin-en-Melan-
tois, die dit initiatief zichtbaar enorm op prijs stelden!
Het circuit werd getest met 4 ochtendlijke trajecten in de richting van de 
school Saint-Exupéry. Het project van de gemeente zal in september 
2021 worden voortgezet voor een ander experiment met de paarden in 
de richting van de tweede school in de stad (Saint-Joseph).

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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Conferencecall paardenwerven

Op 26 mei 2021 was er een conferencecall over het thema paardenwerven: belangen voor gemeenschap-
pen.

Personenvervoer, afvalophaling, sleepwerken, onderhoud van groene ruimtes en steden, veegwerken… alle 
prestaties die worden aangeboden met trekpaarden werden voorgesteld als een echte troef voor de ge-
meenschappen!
In het kader van het grensoverschrijdend Interreg-project Eqwos werden verschillende experimenten uit-
gevoerd door het Syndicat du Cheval Trait du Nord in Hauts-de-France, en door het Centre Provincial des 
Métiers du Cheval in Wallonië, en deze konden worden gevaloriseerd tijdens deze 

ONZE DOELSTELLINGEN: 

- De belangen van paardenwerven voor de gemeenschappen valoriseren: voordelen voor maatschap-
pij en milieu en de verschillende stappen uitleggen van de inrichting ervan, met name in het kader van het 
Interreg-project EQWOS
- De opportuniteiten voor door paarden getrokken diensten en voor de bescherming van de trekpaar-
drassen ontwikkelen 

Er waren 4 sprekers aanwezig: 

- Mevr. Caroline Charpentier, France Energie Animale, stelde de verschillende soorten paardenwerven voor 
met hun eigenschappen, alsook hun belangen voor de gemeenschappen, de missies van France Energie 
Animale
- Dhr. Denis Bernard, eerste adjunct van het gemeentehuis van Bachy, deelde het experiment dat in het ka-
der van het Interreg-project in zijn stad was uitgevoerd met het vervoer van scholieren,
- Dhr. Patrick Lemaire, burgemeester van Cobrieux, deelde het experiment dat in het kader van het Inter-
reg-project is uitgevoerd rond het onderhoud van zijn stad met een getrokken veegmachine,
- Mevr. Hélène Dubois van het Syndicat du Cheval Trait du Nord, stelde de doelstellingen voor van de Inter-
reg-projecten en de experimenten in de verschillende gemeenschappen

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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Europese Route d’Artagnan

De Europese Route d’Artagnan is de eerste Europese paardenroute voor toeristische en culturele doelein-
den.

Binnen het Interreg-project EQWOS werken CRE Hauts-de-France en LEWB samen aan verschillende acties 
voor de verder ontwikkeling van de ERA.

De Europese Route d’Artagnan werd op 19 mei unaniem door alle vertegenwoordigers uit de 34 stemhe-
bbende landen gecertificeerd als Culturele Route van de Raad van Europa.

Deze actie van de Association Européenne de la Route d’Artagnan waarvan met name de regio Hauts de 
France, CRE Hauts de France, LEWB lid zijn, wordt gesterkt door de geleidelijke opening van de route: na 
het departement van de Aisne open ook Nord de route voor ruiters, fietstoeristen en wandelaars.

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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BWP Leiestreek: wedstrijd vrije sprong

Zaterdag 19 juni organiseerde BWP Leiestreek de wedstrijd Open Flanders Foals Championship. Een 
wedstrijd voor alle rassen met een categorie Hindernissen en een voor de Volledige Wedstrijd.
Dit evenement werd georganiseerd in het kader van het Interreg-project EQWOS en was bedoeld voor paar-
den uit de Franse, Vlaamse en Waalse regio! Een gezellig uitwisselingsmoment voor fokkers uit de 3 regio’s.
De wedstrijd was een enorm succes en de deelnemers werden goed beloond! 
BWP Leiestreek had een kwalitatieve jury geselecteerd voor het evenement, die dienstdeed als ondersteu-
ning voor de waarnemers van de veiligen FENCES en “Prinsjesdag” om veulens te selecteren.

Op donderdag 5 augustus 2021 zal in de Franse regio een nieuwe grensoverschrijdende wedstrijd voor foals 
en fokmerries worden georganiseerd in het kader van het Interreg-project EQWOS.

Opleiding paardenwerven
Op dinsdag 15 juni 2021 organiseerde het Centre Provincial des Métiers du Cheval een opleiding voor bege-
leiders van sleepinrichtingen uit Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië, rond het thema van het gebruik van mate-
riaal voor paardenwerven. Deze opleiding kaderde in de valorisatie en voortzetting van trekrassen, een per-
fecte gelegenheid voor de begeleiders van sleepinrichtingen om hun skills te perfectioneren en de toekomstige 
ontwikkeling van experimenten met paardenwerven in landelijke en stedelijke gebieden verder te ontwikkelen.  

Demonstratie personenvervoer

Op donderdag 24 juni voerde het Centre Provincial des Mé-
tiers du Cheval op de place d’Audregnies, in België, een 
demonstratie uit van personenvervoer met trekpaarden.

Votre slogan professionnel 

 

Le Centre Provincial les 
Métiers du Cheval  

Vous invite à une démonstra-

tion de transport de personnes 

le jeudi 24 juin 2021 de 9h30 

à 12h30 sur la place d’Audre-

gnies à Audregnies (Belgique) 

 

Nodigt u uit voor een de-

monstratie personenvervoer 

op donderdag 24 juni 2021 

van 9u30 tot 12u30 op de Pla-

ce d'Audregnies in Audre-

gnies (België) 

Metiers.cheval@hainaut.be 

Centre Provincial les Métiers du Cheval 
Route de  Wallonie, 31 
7020 Ghlin 
065/328751 

 

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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GEPLAND:

Fokwedstrijd, Ghlin

Veilingverkoop van sportpaarden 2021
Om te beantwoorden aan de vraag van de fokkers organiseert AHECS in 2021 een veiling voor sportpaarden van 
2 en 3 jaar oud. Deze veiling zal worden georganiseerd in samenwerking met een agentschap dat gespecialiseerd 
is in online veilingen van paarden voor een internationale verspreiding om potentiële kopers over de hele wereld te 
bereiken. Eén maand voor de online verkoop zal er een selectie plaatsvinden tijdens dewelke professionele video’s 
zullen worden gemaakt.  Binnenkort zal de informatie over de selectie- en verkoopdata worden gepubliceerd.

Deze twee manifestaties zullen worden georganiseerd in het kader van het Interreg-project EQWOS. De proe-
ven vrije sprong zullen deel uitmaken van de Challenge Interreg in samenwerking met WBWPL in Vlaanderen en 
FCCHF in Frankrijk. Al onze wedstrijden en de verkoop zijn “open” en dus geopend voor studbooks uit de 3 regio’s.

In het kader van het Interreg-project EQWOS organiseert de Conseil des Chevaux Hauts-de-France op 
donderdag 5 augustus 2021 in Verquigneul een wedstrijd modellen & houdingen voor foals. Voor de fokkers 
een mooie gelegenheid om hun foals en fokmerries te valoriseren, er zal speciaal voor de gelegenheid een 
Havrincourt-piste worden opgetrokken in de groeve. De jury zal bestaan uit Franse en Belgische juryleden. 

Na een ononderbroken reeks van 19 edities van het “kampioenschap van Wallonië”, moest AHECS de editie 
van 2020 overslaan door de gezondheidscrisis. 

Vandaag kondigt AHECS met veel plezier aan dat de wedstrijd van GHLIN 2021 zal doorgaan!
Dit internationaal evenement zal worden georganiseerd op 18 en 19 september 2021 met inachtneming van 
de veiligheidsregels die noodzakelijk zullen zijn.

Op zaterdag vindt de wedstrijd vrije sprong voor 2 en 3-jarige paarden plaats. De jury zal bestaan uit drie pro-
fessionals uit de internationale handel. Op zondag is er het Open Kampioenschap van Wallonië voor foals. 

Er zullen op alle continenten beelden worden verspreid van de verschillende proeven via een streaming op 
een gespecialiseerd kanaal, ClipMyHorse TV.

Wedstrijd foals modellen & houdingen - paarden en po-

Kalender wedstrijddagen 2021 - Waregem Draaft 
Er zullen twee Interreg-wedstrijden worden georga-
niseerd in Waregem. Op woensdag 4 augustus zal 
één wedstrijd voor leerlingen worden georganiseerd 
voor de drivers uit de drie regio’s en op zondag 15 au-
gustus zal een wedstrijd voor amateurs plaatsvinden. 

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


