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Met veel plezier verwelkomen wij u voor de tweede editie van de
newsletter van het Interreg-project EQWOS waarin we zullen
terugkomen op semester 5, van 1 juli tot 31 december 2020. Het is
de bedoeling u te informeren over de voortgang van het EQWOS-
project. Omdat dit een grensoverschrijdend 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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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 FWV-zone het belangrijkste
gebied in Europa voor de hele sector maken. Dit was een van de belangrijkste gebieden op kwantitatief en
kwalitatief vlak van de sector in Europa. Ook de geografische ligging is een echte troef. 
De operators zijn afkomstig uit de hele sector waardoor een globale vertegenwoordiging mogelijk is : 

Paardensector 
- FCCHF Projectleider Conseil des Chevaux Hauts-de-France 
- WCWBC Verantwoordelijke voor module 4, Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval 
- FIFCE Verantwoordelijke voor module 3, Institut Français du Cheval et de l'Équitation 

Sportsector 
- WLEWB Ligue Équestre Wallonie-Bruxelles 
- VBWPL Belgian WarmbloedPaard-Leiestreek 
- WAHEC Association Hennuyère des Éleveurs de Chevaux de sports 
- FCREH Comité Régional d'équitation Hauts-de-France 

Sector van de trekpaarden 
- FSCTDN het Syndicat d'élevage du Cheval Trait du Nord 
- WCPMC Verantwoordelijke voor module 5, Centre Provincial des Métiers du Cheval 

Wedstrijdsector 
- VWADR Waregem Draaft  

Naast de werkmodules die inherent zijn aan een Interreg-project (Coördinatie en Communicatie),
leveren 3 werkmodules een bijdrage aan deze ambitie : 

- Grensoverschrijdende begeleidingsentiteit 
- Nieuwe markten 
- Versterking van competenties

PRESENTATIE VAN HET INTERREG-PROJECT
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Er werd een wedstrijd vrije sprong voor paarden en pony’s van 2 en 3 jaar georganiseerd in het kader van het Interreg-project
EQWOS door de Conseil des Chevaux Hauts-de-France, met de steun van een Vlaamse projectoperator: VBWPL. Dankzij deze
samenwerking kon dit soort grensoverschrijdende wedstrijden voor het eerst worden georganiseerd in de regio Hauts-de-France,
zowel binnen als buiten, voor Belgische en Franse fokkers. Door de COVID-19-crisis vond dit evenement plaats achter gesloten
deuren en was het enkel toegankelijk voor professionals met inachtneming van de gezondheidsregels. 
 
Deze eerste editie was een groot succes met de deelname van 61 paarden en pony’s (24 uit België en 37 uit Frankrijk). Een
evenement dat de komende jaren zal worden ontwikkeld in het kader van het Interreg-project EQWOS, met de steun van het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, alsook de regio Hauts-de-France en het gewest Wallonië. Het was de bedoeling om op
termijn een grensoverschrijdende Challenge te organiseren met de 3 operators van dit project: VBWPL, WAHEC en FCCHF. Maar dat
kon dit jaar niet plaatsvinden door COVID-19.

Omdat er op deze wedstrijd geen publiek toegelaten was, werden alle proeven en prijsuitreikingen gefilmd. U kunt de wedstrijd via
deze link bekijken: 

- Fokwedstrijd 06/12/20 - Interreg EQWOS - PONY 
- Fokwedstrijd 06/12/20 – Interreg EQWOS – Paarden

Pony’s – Hengsten en ruinen van 2
jaar: 
- 1e plaats: Iron Man de Jomat –
15,6 
- 2e plaats: Izac du Ruisseau –
14,73 
- 3e plaats: I Love De Beletre –
14,68 

Pony’s – Hengsten en ruinen van 3
jaar: 
- 1e plaats: Legend Star d’Alam –
15,89 
- 2e plaats: Little Star d’Alam – 15,5 
- 3e plaats: Haribo du Ruisseau –
15,18

Pony’s – Merries 3 jaar: 
1e plaats: Hestia de Buterne –
15,32 
- 2e plaats: Hip Hop du Rosemont –
13,66

Paarden – Merries 3 jaar: 
1e plaats: Alexia Z – 16,48 
- 2e plaats: Celeste Z – 16,20 
- 3e plaats: Quadance Z – 16,06

Paarden – Merries 3 jaar: 
1e plaats: Maloesy J – 15,67 
- 2e plaats: Harwen d’Embets –
15,3 
- 3e plaats: Rocca Di Lino – 14,94

Paarden – Hengsten en ruinen – 2
jaar: 
- 1e plaats: Imprevu de Cath –
16,63 
- 2e plaats: Ippon des Essarts –
15,17 
- 3e plaats: Irresistible de l’Abby –
15,06

Paarden – Hengsten en ruinen – 3
jaar: 
- 1e plaats: Rigoletto Van’t
Ravennest – 16,82 
- 2e plaats: Balou Boy Z – 16,57 
- 3e plaats: Ricky Van’t
Verlorenkost – 16,09
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EVENEMENTEN EN ACTIES
Wedstrijden vrije sprong:

Cavalimage

EINDKLASSEMENT:
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https://www.youtube.com/watch?v=VzUm5p3ruEQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VzUm5p3ruEQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FOkAOOLzSCI&feature=youtu.be


Het Syndicat d’élevage du cheval Trait du Nord is een partnerschap aangegaan met de firma Caval’Trait
om een sleepwerf te organiseren op het terrein van Chabaud-Latour in Condé-sur-l’Escaut, een stad die
bekendstaat om haar mijnbouw, om het belang van door paarden getrokken werven aan te tonen. 
Van 4 tot 6 november 2020 vond in Chabaud Latour een sleepwerf plaats in het kader van het Interreg-
project Eqwos. 
Gedurende drie dagen hadden de begeleiders en hun paarden de opdracht populierenstammen te ruimen.
De paarden werden gemend aan een koord. Deze traditionele mentechniek wordt vooral gebruikt in Noord-
Frankrijk en België en maakt het werk eenvoudiger doordat de begeleider slechts één touw gebruikt en dus
met één hand kan werken. Het paard wordt begeleid door de handbewegingen en luistert vooral naar de
stem van de begeleider. 
Slepen met een touw is een specialiteit van het paardenras Trait du Nord door zijn trekkracht, zijn
uithouding, zijn legendarische kalmte en zijn werklust; hierdoor is dit ras een onbetwiste partner.

Natuurpark Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut deed een beroep op het Syndicat d’élevage du Cheval
Trait du Nord om op 14 en 15 december mee te werken aan een werf op het moerasland van Fenain, in
het Noorderdepartement, in het kader van het Interreg-project Eqwos.
Het doel van deze eerste onderhoudswerf is om bepaalde struiken op het terrein te snoeien om de
reproductiehabitat van de kamsalamander in de kijker te zetten en te herstellen (een soort van
communautair belang die overvloedig op het terrein aanwezig is).
Door hier de paardensoort Trait du Nord in te zetten kan het snij-afval tot aan de rand van het perceel
worden gebracht zodat de gemeentearbeiders ze vanaf de toegangsweg kunnen verhakselen. Dit afval is
hoofdzakelijk struikgewas en jong hout dat is afgesneden door het integratieteam van het Interreg-project
Transvert. De paarden zijn heen en terug over het perceel gelopen. Het zijn hooilanden die door de
gemeente in pacht zijn gegeven aan enkele landbouwers uit de buurt.
Het voordeel van trekken met dieren is zoals vaak de impact op de bodem van de landbouwpercelen die
enkele uitdagingen inhouden voor het behoud van de flora, zo klein mogelijk houden.
De werf zal, vroeger dan de organisatieteams eerst dachten, worden heropgestart op 3 en 4 januari 2021.
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Een sleepwerf plaats in Chabaud latour

Onderhoud van moerasland
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De Europese Route d’Artagnan 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 acties voor de verder ontwikkeling van de ERA. 
Markeringen Hauts-de-France: 

- Aisne: de palen werden geplaatst in oktober. De volgende maanden staan de paardenstopplaatsen,
de borden van de sponsors en definitieve markeringen op de planning. 
- Noord en Pas de Calais: in oktober werd de plaatsing van de palen voorbereid. De werken zelf staan
gepland voor begin 2021 en de plaatsing van de borden van de sponsors wordt onderzocht. 
- Somme: De organisatie wacht op de laatste beslissingen van de gemeenten die doorkruist worden,
voor het indienen van het PDIPR-dossier bij de departementale raad. 
- Oise: er heeft een technische vergadering plaatsgehad met ONF om het project van de route in de
maand oktober te valideren. De volgende maanden werden de overlegrondes met de gemeenten
heropgestart onder voorbehoud van de validatie van de route door ONF. 

 
Markeringen Wallonië: 

- Vanaf de maand oktober was er de voorbereiding van het traject van Sainte Ode tot Liermeux (75
km). De organisatie wacht momenteel op een beslissing van de gemeente Bouillon. 

 
Communicatie, verkoop: 

- In de maand oktober zijn de voorstudies en het onderzoek van een dienstenaanbieder afgerond voor
het aanmaken van Google Street View-bestanden van de volledige route en dragers voor een
wereldwijde verspreiding en een lokale aanpassing. 
- De komende maanden werd er een workshop georganiseerd op 26 november om het project te delen
in Street View. Deze behandelde de thema’s van cofinanciering, op punt stellen van de IT-dragers en
de opnametechnologie, testprogrammaties en programmaties van situaties in real time in de lente van
2021.

Route d'Artagnan
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UITSTEL-ANNULATIEVAN EVENEMENTEN
Impact van de gezondheidscrisis

Door de huidige gezondheidscrisis konden sommige evenementen in het kader van Interreg tijdens S5 niet
doorgaan. Alle operators hopen deze in 2021 te kunnen organiseren.

Door de huidige gezondheidscrisis moesten we de Equi-meeting uitstellen na aanbevelingen van de
prefectuur van het Noorderdepartement. Het colloquium was oorspronkelijk gepland op 23 oktober 2020 in
het Institut de Genech, maar is uitgesteld tot in de lente van 2021.
Dit colloquium werd georganiseerd samen met de Frans-Belgische partners in het kader van het Interreg-
project EQWOS met als thema: het stadspaard ten dienste van de gemeenschap, belang en inrichting van
paardenwerven. Er zal een nieuwe uitnodiging worden verzonden zodra er een nieuwe datum is bevestigd
om de instellingen, dienstenaanbieders, professionals die geïnteresseerd zijn in het thema, de kans te
geven aanwezig te zijn.

Equimeeting

Flanders Free Jump
Op 17 oktober 2020 moest de Flanders Free Jump worden georganiseerd door BWP Leiestreek in
Moeskroen, in de manege van het Rode Kruis. Dit jaarlijks en grensoverschrijdend evenement moest
worden geannuleerd door de huidige gezondheidscrisis om de verspreiding van het virus te vermijden.

OP DE PLANNING
Ondanks de onzekerheid door COVID-19 bereidt Waregem Draaft voor seizoen 2021 een
wedstrijdprogramma voor waarbij de nadruk zal liggen op de Premium-meetings en de gemengde drag-
galop-meetings. 
Nieuw is de mogelijkheid om deel te nemen aan de Trotting Classic Tour. Dit is een initiatief gelanceerd
vanuit Nederland om een reeks wedstrijden van hoog niveau te organiseren voor Europese paarden van 2,
3 en 4 jaar met een totale waarde van de prijzen van 455.000 euro. 
Waregem Draaft heeft de mogelijkheid om partner te worden van deze organisatie en 2 wedstrijden per
jaar te organiseren met elk prijzen met een totaalwaarde van 25.000 euro. Deze wedstrijden zijn open voor
alle Europese paarden en dus ook Belgische en Franse paarden. Dit is dus een mooie gelegenheid voor
eigenaars uit de 3 regio’s om hun paarden te laten deelnemen aan wedstrijden van hoog niveau in
Waregem.
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Schrijven : CCHDF
Fanny Carpentier : fcarpentier@eqwos.fr / Maureen Carpentier : mcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com


