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EDITORIAL

Eén maatschappij, één fokkerij

België een natie met evenveel stamboeken als Gemeenschappen. Een klein land 
met de beste en grootste springpaardenfokkerij. Het is een historisch gegeven; 
BWP in Vlaanderen, SbS in Wallonië. Beiden regionaal verbonden. En dan is 
er Studbook Zangersheide, gesitueerd aan de landsgrenzen met Nederland en 
Duitsland en vooral internationaal georiënteerd. De Belgische stamboeken zijn 
vandaag collega’s en concurrenten en allemaal hebben ze hun eigen kenmerken 
en accenten. 

Het maakt ons soms blind, en toch is er meer dat ons bindt, dan wat ons scheidt. 
In het buitenland worden we benijd en dat is niet onbegrijpelijk, want de beste 
springpaarden worden bij ons geboren. Hoe oneens we het binnen de landsgrenzen 
soms zijn, zo roerend eens zijn ze in het buitenland over de kwaliteit van onze 
springpaarden. 

”Paarden en in het bijzonder sportpaarden, zijn voor Vlaanderen een belangrijk 
exportproduct. Het is motiverend dat er sectoren zijn, zoals de Vlaamse 
paardensector, die het goed  doen en die tegen de crisisstroom in vooruit gaan’, 
aldus minister-president Kris Peeters naar aanleiding van het handelsakkoord 
met China.

Wat lukt voor onze lekkerste chocolades en de beste bieren, moet ook lukken voor onze  paarden. Ook zij kunnen en 
zullen ambassadeurs worden van Vlaanderen en België. De paardensector kan het nieuwe exportproduct bij uitstek 
worden, dankzij haar internationaal erkend kwaliteitslabel. 

Daarvoor moeten er evenwel enkele hindernissen overwonnen worden. De versnippering in onze maatschappelijke 
geledingen is ook van toepassing in de paardensector. Minister-president Kris Peeters liet het in zijn boodschap van 16 
april subtiel optekenen en wil er op anticiperen
 “Op mijn initiatief wordt er gewerkt aan een samenwerking tussen de twee Vlaamse sportpaardenstamboeken BWP 
en Studbook Zangersheide, onder meer om de promotie van onze Vlaamse sportpaarden nog te verbeteren en onze 
toppositie inzake springpaarden op wereldvlak te consolideren.”

Gevolg gevend aan zijn boodschap zijn er bilaterale gesprekken gestart tussen Zangersheide en BWP, die fi naal moeten 
leiden tot een verregaande samenwerking, want als beide stamboeken hun krachten bundelen, zijn ze het grootste, 
sterkste en beste springpaardenstamboek ter wereld. 

BWP heeft de traditie mee, Zangersheide de ervaring in marketing en modern bedrijfsmanagement. Het is het snelst 
groeiende stamboek van het voorbije decennium. Promotie en commercialisering zijn de kracht van Zangersheide, 
BWP heeft de voorbije decennia een solide fundering gegoten waaruit de beste springpaarden zijn ontsproten waardoor 
ze nu op de eerste plaats staan van de wereldranking. Daarin kunnen we elkaar aanvullen. 

BWP en Zangersheide zien door de bril van Kris Peeters meer gelijkenissen dan verschillen. Daarom zou het opportuun 
zijn om samen op te gaan in een groter geheel. Een fusie impliceert dat Vlaanderen en België eensklaps wereldleider 
wordt. Samen hebben we de kwaliteit, de ervaring en kennis om dit gezamenlijk project te consolideren om de verkoop 
en export te stimuleren. Het zou een meerwaarde betekenen voor de sport en de fokkerij. Een situatie waarbij elke 
partij wint. Eén maatschappij, één Belgische springpaardenfokkerij kan de wereld veroveren.
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