Grensoverschrijdend evenement: verkopen van jonge renpaarden Hippodrome de Wallonie / Mons.
In het kader van het Interreg EQWOS-project organiseert het Hippodrome de Wallonie Mons op
22 oktober 2022 zijn eerste verkoop van "jonge paarden".

Deze verkoop staat open voor fokkers van dravers en volbloeden uit de drie geografische
gebieden die deelnemen aan het EQWOS Interreg-project (Hauts de France, Vlaanderen en
Wallonië).

Er zal een strenge selectie worden gemaakt om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de
verkoopcatalogus internationale kopers aantrekt, en om de EQWOS-verkoop een prominente
plaats te geven in de Europese kalenders.

Fokkers kunnen nu al contact opnemen met Dhr. Bernard Stoffel op +32.475.933.457 of
bernard.stoffel@gmail.com, om de dossiers van hun veulens in te dienen.

Doel van het EQWOS-project is de paardensector een impuls te geven door de gezamenlijke
werkzaamheden van verschillende marktdeelnemers die de gehele sector vertegenwoordigen en
elk hun eigen expertise domein hebben.
Tijdens deze dag zullen ook de volgende evenementen plaatsvinden
- De finale van het Europese Trotteur Français circuit

De finale van het Europese circuit van de Trotteur Français, een aangespannen draverij van
Groep II waaraan de beste Franse paarden in de discipline deelnemen. Vorig jaar won Eclat de
Gloire op alle fronten en maakte er een dubbel succes van door de finale in Mons en het
algemeen klassement te winnen.

- Het Interreg-project voor grensoverschrijdende rassen EQWOS

Deze koersen worden georganiseerd in het kader van het Interreg EQWOS-project, dat tot doel
heeft de ontwikkeling van de drafsport in België te stimuleren en het ras van de dravers
grensoverschrijdend te promoten, waarbij elke zijde van de grens deelneemt : de Franse, de
Waalse en de Vlaamse. Deze draverijen zijn namelijk uitsluitend voorbehouden aan paarden die
in België en in de Hauts de France zijn geboren en getraind.

Dit evenement is open voor het publiek.

