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INTRO
Welkom voor deze vierde editie van de News-
letter van het Interreg-project EQWOS, waa-
rin we terugblikken op semester 7, van 1 
juli tot 31 december 2021. Het is de bedoe-
ling u te informeren over de voortgang van 
het EQWOS-project. Omdat dit een grenso-
verschrijdend project 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 betrokken operators in het kader van 
het project. 

Veel leesplezier!
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PRESENTATIE 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 
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.
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EVENEMENTEN EN ACTIES
Opleiding oprichting 

De Conseil des Chevaux Hauts-de-France organiseerde de tweede editie van een opleiding voor 
alle professionals uit de paardensector, de hele sector, die een installatieproject hebben rond het 
oprichten van een bedrijf.

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”

Grensoverschrijdend Economisch Observatorium van de paardensector

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

Er werd een Grensoverschrijdend Eco-
nomisch Observatorium gerealiseerd met 
behulp van een vragenlijst, deze werd 
uitgewerkt door de twee partners, vertaald 
in 2 talen en verzonden naar hun leden, en 
er werd ook een speciale database samen-
gesteld. 
Het observatorium heeft als doel gegevens 
over de paardensector aan de Frans-Bel-
gische grens verzamelen, analyseren en 
synthetiseren. Het maakt het mogelijk een 
voorafgaande stand van zaken op te maken 
om de sterke en zwakke punten van het on-
derzochte grondgebied in kaart te brengen. 

De resultaten van dit observatorium kunnen 
worden geraadpleegd in een brochure op 
de website www.eqwos.eu.
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Webconference: Paardenwerven - belangen voor gemeenschappen 
Op 15 oktober 2021 was er de tweede editie van een webconference over het thema van de paardenwerven: 
belangen voor gemeenschappen. 

Het trekpaard wint aan populariteit met de ontwikkeling van paardenwerven in gemeenschappen! 
Personenvervoer, afvalophaling, sleepwerken, onderhoud van groenvoorzieningen en steden… kom en ont-
dek alle prestaties die worden aangeboden met trekpaarden, een echte troef voor de gemeenschappen! 
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.

Behandelde thema’s: 

- Belangen/voordelen voor gemeenschappen: maatschappij en milieu 
- Hoe richt ik een paardenwerf in mijn stad in? 
- Respect voor dierenwelzijn 
- Opportuniteiten ontwikkelen voor dienstenaanbieders en voor bescherming en behoud van de trek-
paardrassen  

Er waren 4 sprekers aanwezig: 

- Dhr. COEUGNIET, voorzitter van de Conseil des Chevaux Hauts-de-France, hij stelde het Interreg-project 
EQWOS voor. 
- Mevr. Florence Osselin, afgevaardigd adviseur voor milieu en energietransitie voor de gemeente Sainghin 
en Mélantois, die in haar gemeente tests heeft uitgevoerd met leerlingenvervoer, en kwam vertellen over 
haar ervaringen: waarom en hoe werd dit experiment georganiseerd? 
- Dhr. Gil AMAND, directeur van het Centre Provincial des Métiers du Cheval de Mons, hij stelde zijn pro-
vinciaal centrum voor en lichtte zijn rol toe alsook de tests die zijn uitgevoerd in België, de feedback die ze 
kregen en de ecologische voordelen. 
- Mevr. Christele WAGNER. Adjunct-directeur van het IFCE stelde de belangen van de inrichting van 
paardenwerven in een gemeente voor, hoe je een paardenactiviteit moest organiseren, het belang van dier-
lijke trekkracht voor gemeenschappen. Ze sloot har presentatie af met informatie over de oproep tot inschri-
jvingen in 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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Colloquium via webconference 

In het kader van het Interreg-project EQWOS organiseerde de Conseil des Chevaux Hauts-de-France op 13 
december 2021 een colloquium via een webconference voor alle professionals uit de paardensector. 
Het was de bedoeling dat Vlaamse, Waalse en Franse professionals uit de paardensector die dag ervaringen 
konden uitwisselen met bekende sprekers over thema’s die verband hielden met het fokken en verkopen van 
paardachtigen. 

Op dit colloquium werden de volgende thema’s behandeld: 

Zwangerschap en veulens 

- Voeding voor de merrie en voorbereiding op een gezond veulen 
Pascale CHAVATTE PALMER – Onderzoeksdirecteur – Departement Ontwikkelings- en reproductiebiologie, 
INRAE 
- Miskramen vermijden 
Jean-François BRUYAS - Professor aan de Ecole de vétérinaire in Nantes 
- Voorbereiding en bewaking van veulens 
Estelle PROVOST - Docent Jumenterie du Pin, IFCE 
- Presentatie van de hulpmiddelen die ter beschikking staan van professionals uit de sector 
Christèle WAGNER - Adjunct van de territoriaal directeur Noord-West, IFCE 

Genetica 

- Prestatie-indices bij paardachtigen 
Bernard DUMONT ST PRIEST – Verantwoordelijke gebruik karakterisering, IFCE 
- Genetische indices bij paardachtigen 
Margot SABBAGH – Projectingenieur en genetische ontwikkeling van paardachtigen, IFCE 
- Presentatie va het Pax-systeem 
Arnaud EVAIN – Voorzitter van de Groupe France Elevage 
- De impact van genetische ziekten 
Loïc LEGRAND – Moleculair bioloog bij Labéo 

Verkoop van paardachtigen 

- Hippisch recht en verkoop van paardachtigen 
Guillaume FALLOURD – Advocaat 
- De btw op de verkoop van paardachtigen 
Equicer 
- De verkoop van paardachtigen en de evolutie op de markt 
Pascal PLANQ – Voorzitter van AFCE 
Edouard ECARY – Agence Ecary / Pony Auction 
Arnaud EVAIN – Voorzitter van de Groupe France Elevage 

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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Rendez-vous Forêt Bois - Syndicat du Cheval Trait du Nord 

Het Syndicat du Cheval Trait du Nord was aanwezig op de 3e editie van het grootste bosevenement in 
Noord-Frankrijk, het “Rendez-vous Forêt Bois”, regionale beurs van bosbouwer en bosprofessionals in het 
grensgebied, dat plaatsvond op 1 en 2 oktober 20212 in Villers - Châtel. 

Dit evenement werd gerealiseerd in het kader van het Interreg-project EQWOS. Op de eerste dag was er een 
sleepdemonstratie met Trait du Nord-trekpaarden. 

Op de tweede dag werd er een sleepwedstrijd georganiseerd waarbij de paarden binnen een vastgelegde 
tijd een parcours moesten afleggen, indien mogelijk zonder fouten, langs een aantal hindernissen zonder de 
kegels om te stoten.

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

Dag van het paard 
Het Centre Provincial les Métiers du Cheval (CPMC) nam op 7 november 2021 deel 
aan de Dag van het paard op de Place de Cuesmes in Cuesmes. 

Het feest van het paard, georganiseerd door vzw “La Persévérance” is een evene-
ment dat al een tiental jaar wordt georganiseerd en bijna 3000 bezoekers lokt. Tijdens 
deze dag zijn er verschillende stands (pony, zadels), ervaren ruiters en wandelingen 
met een huifkar. 

Vervoer van kinderen - CPMC 

Het CPMC organiseerde op 8 en 10 november 2021 in samenwerking met het Institut 
médico pédagogique provincial een evenement rond paardenwerven. Het CPMC or-
ganiseerde korte wandelingen met de huifkar om kinderen met gedragsproblemen of 
een handicap de mogelijkheid te bieden het ras van de trekpaarden te ontdekken en 
te laten zien wat hun troeven zijn in het kader van schoolactiviteiten, bv. hippothera-
pie. Er worden in de infrastructuur van het CPMC ook wekelijks hippotherapiesessies.
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Wedstrijd vrijspringen 

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

Wedstrijd Foals - Modellen & Houdingen 
De Conseil des Chevaux Hauts-de-France en de AECCPE organiseerde op 5 augustus 2021 een wedstrijd 
modellen en houdingen voor foals. Deze wedstrijd was voorbereid in samenwerking met BWP-Leiestreek en 
de AHECS in het kader van het Interreg-project EQWOS. 

Dankzij deze samenwerking kon deze eerste editie worden georganiseerd in Verquigneul, in de Écurie de 
la Loisne, in Hauts-de-France. Er waren 57 deelnemers. De jury bestond uit twee Franse en twee Belgische 
juryleden, zodat ervaringen konden worden uitgewisseld over scoremethodes aan beide zijden van de grens. 

Deze wedstrijden zijn voor Franse en Belgische fokkers een mooie gelegenheid om te beginnen met de 
opleiding van hun sportpaarden en -pony’s en de producten van hun fokactiviteiten te valoriseren.

De Conseil des Chevaux Hauts-de-France organiseerde op zondag 
28 november 2021 een wedstrijd vrijspringen voor alle paarden en 
pony’s van 2 en 3 jaar uit Frankrijk en België. 

De wedstrijd vond plaats in het Centre équestre René Dujardin in 
Marcq-en-Baroeul (59). 

Er was een Havrincourt-piste ingericht in de grote manege van Marcq-
en-Baroeul en een speaker gaf commentaar bij de wedstrijd. 

Deze wedstrijd werd gefilmd en uitgezonden om de professionals een 
zo groot mogelijke zichtbaarheid te geven om hun paarden te valo-
riseren. De paarden en pony’s werden beoordeeld op vrijspringen, 
uitgestrekte gangen en model. 
Naast de gezellige sfeer onder professionals was deze wedstrijd een 
mooie gelegenheid voor alle winnaars om vele geschenken en giften 
mee te nemen.
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Concours d’élevage de Mons / Ghlin
Un succès populaire et commercial

Het team van BWP-Leiestreek organiseerde op zaterdag 6 november een Open Kampioenschap Veulens in 
de Manège de la Croix Rouge: rue De La Rouge Croix, 7700 Moeskroen, België.
Alle 2- en 3-jarige paarden die zijn ingeschreven in een erkend Europees studbook konden deelnemen. 
Bekende nationale en internationale juryleden waren aanwezig op het evenement. Deze wedstrijd vrijsprin-
gen was de preselectie voor de halve finale voor de 2-jarigen in Mechelen. 

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 

Golden River Auction

Ondanks de COVID-19-crisis kon het “Championnat Open de Wallonie 2021” doorgaan, mits inachtneming van de 
veiligheidsregels en op vertoon van een CST. Omdat er 2020 het hele jaar geen fokwedstrijden konden plaatsvinden, 
waren er veel toeschouwers aanwezig op deze manifestatie, een feestelijk evenement dat de voorbije 20 jaar grote 
bekendheid heeft verworven. 

Op 2 en 3 oktober 2021 namen er niet minder dan 300 paarden uit Vlaanderen, Wallonië en Hauts-de-France deel aan 
de proeven op de pistes in Ghlin, de eerste manche van de EQWOS 2021 Challenge (de tweede manche zal plaatsvin-
den in MOESKROEN en de laatste in Marc-En-Baroeul). 

Door de grote bekendheid van de wedstrijd was er een heel internationaal publiek: er zaten Zwitserse, Nederlandse, 
Duitse, Luxemburgse, Canadese, Portugese en Braziliaanse klanten in de tribune. Dit evenement was voor de fokkers 
de geknipte gelegenheid om hun beste producten in de kijker te zetten bij potentiële buitenlandse kopers. 

Tijdens de twee wedstrijddagen werden er 37 paarden verkocht en na de wedstrijd, bij de online verkoop op het EQUI-
NIA-platform, nog eens 20. 

De proef voor de 2-jarigen was de kwalificatie voor de grote finale op de Jumping Mechelen van 26 tot 30 december 
2021, de wereldbeker met 10.000 toeschouwers. De kans voor de 15 geselecteerde kandidaten in Ghlin om hun paar-
den te tonen. 

BWP LEIESTREEK organiseerde zijn eerste online veiling voor veulens tijdens het weekend van 24 tot 26 
juli 2021. De perfecte gelegenheid om de opmerkelijke kwaliteit van de 23 veulens van de online veiling te 
bewonderen. 
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WAREGEM DRAAFT - KALENDER DRAF 2022 

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 wedstrijden in de Hippodroom van Waregem Draaft starten op 1 mei 2022. Er zullen die dag 
(01/05/2022) tal van activiteiten worden georganiseerd op de opening van het drafseizoen te vieren. 
Het grote publiek zal er de kans krijgen de hippodroom en de sport/draverij te ontdekken. 

Volledige wedstrijdkalender van drafseizoen 2022 - Waregem Draaft: 

01/05    10/05    22/05    29/05

05/06    19/06    26/06

03/07    13/07    24/07

03/08    14/08
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In het kader van het Interreg-project EQWOS organiseerde de Hippodrome de Wallonie Bergen op 23 okto-
ber 2021 twee grensoverschrijdende drafwedstrijden. 

Om deel te mogen nemen aan deze wedstrijden moesten de kandidaten voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 

- Paarden geboren in Frankrijk, Wallonië of Vlaanderen 
- Paarden getraind in een van drie regio’s 

1e drafwedstrijd: paarden van 3 jaar en ouder 
- Paarden met minder dan € 50.000 winst 

2e drafwedstrijd: 4- en 5-jarige paarden 
- Paarden zonder winstlimiet 

De wedstrijden vonden plaats over een afstand van 2300 meter, waarbij het vertrek een autostart was en het 
totaalbedrag van de winst van deze twee wedstrijden samen meer dan € 50.000 bedroeg. 

Deze twee wedstrijden werden georganiseerd in het kader van het Interreg-project EQWOS en hadden als 
doel de ontwikkeling van de drafwedstrijden in België te dynamiseren en het ras van de Franse Trotter gren-
soverschrijdend te valoriseren, met deelname uit elke regio (Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen). Het doel 
van het EQWOS-project is de paardensector te dynamiseren door samenwerking tussen de verschillende 
operators die samen de sector uitmaken en allemaal hun eigen expertisedomein hebben. 

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

Grensoverschrijdende drafwedstrijden Wallonië/Bergen 
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Europese Route d’Artagnan 
 StreetView-opnames

De is de eerste Europese paardenroute voor toeristische en culturele doeleinden. Binnen het Interreg-project 
EQWOS werken CRE Hauts-de-France en LEWB samen aan verschillende campagnes voor de verdere 
ontwikkeling van de ERA. Deze activiteit draagt bij aan het grensoverschrijdende, structurele karakter van de 
paardensector door sturing en een gemeenschappelijke coördinatie van het project. 

De Europese Route d’Artagnan is trots op de bewegwijzering in de departementen Aisne, Nord en Pas-de-
Calais. Die in de Somme en de Oise worden geleidelijk voortgezet. 

Nu is het tijd om te denken aan de commercialisatie. Wat beter dan een innovatief aanbod voor een toeris-
tisch paardenproject van deze omvang? De Europese Route d’Artagnan zal een uniek, digitaal roadbook 
krijgen. 

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 CRE Hauts de France en LEWB, de opera-
tors van het grensoverschrijdend EQWOS-project, 
hebben een oproep tot inschrijvingen gedaan bij 
de verschillende dienstenaanbieders voor Street-
View-opnames over de ongeveer 1000 km van de 
paardenroute in 2021 en 2022. 

Deze opnames in StreetView te paard over de 1000 
km van de paardenroute d’Artagnan van de re-
gio FWV gebeurt in opeenvolgende geografische 
schrijven per departement, op stukken van de route 
aangeduid door de contractanten. 

Deze zomer werden twee ruiters opgeleid om de pa-
den van de Route d’Artagnan te filmen. Er werden ki-
lometers langs waterwegen, culturele bezienswaar-
digheden, restaurants en paardenstopplaatsen 
gerecenseerd en gefotografeerd, met behulp van de 
camera op hun helm. 

Al deze gegevens werden verwerkt en zullen wor-
den gebruikt om het roadbook samen te stellen. Toe-
komstige gebruikers kunnen dan, dankzij immersive 
view, virtueel navigeren over de paden en faciliteiten 
van Chantilly (Frankrijk) tot Visé (België). 


