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Wedstrijd vrijspringen - 6 december 2020 - Marcq-en-Baroeul
Grensoverschrijdende competitie, opgedragen aan professionals, is een groot succes
Uitgezonden via web-tv op 12 december 2020

Een wedstrijd vrijspringen voor 2- en 3-jarige paarden en pony's werd georganiseerd in het kader van het
Interreg EQWOS-project door de Conseil des chevaux Hauts-de-France, met de steun van een Vlaamse
projectoperator: BWP Leiestreek. Deze samenwerking maakte het mogelijk om dit soort grensoverschrijdende
wedstrijden voor het eerst te organiseren in de regio Hauts-de-France, in Indoor, en open voor Belgische en
Franse fokkers. Vanwege de COVID-crisis was dit evenement, dat achter gesloten deuren plaatsvond, alleen
toegankelijk voor professionals, in overeenstemming met de gezondheidsregels. Deze eerste editie was een
groot succes met de deelname van 61 paarden en pony's (24 uit België en 31 uit Frankrijk).
Een evenement dat de komende jaren zal worden ontwikkeld als onderdeel van het Interreg EQWOS-project,
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeli, evenals de Regio Hauts-de-France en Wallonië.
Het uiteindelijke doel is om een cross border Challenge op te zetten met 3 operators van dit project: BWP
Leiestreek, AHECS en CCHDF.
Dit kon dit jaar niet doorgaan vanwege COVID. Aangezien het publiek niet wordt toegelaten tot deze
wedstrijd, zijn alle tests en prijsuitreiking gefilmd. De uitzending van de wedstrijd vrijspringen die plaatsvond
op 6 december 2020 in Marcq-en-Barœul is gepland op zaterdag 12 december, als onderdeel van de
Digital Horse Week: https://www.sdcheval.fr/date/ 12-12-2020
-

De pony's worden uitgezonden, kanaal 3, vanaf 13.00 uur.
De paarden worden uitgezonden, kanaal 2, vanaf 14.00 uur.
Beide via deze link: https://www.sdcheval.fr/direct - kies vervolgens het overeenkomstige kanaal

Deze twee video's zijn ook zichtbaar in replay via deze link: https://www.sdcheval.fr/replay
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