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“Denk dat Justin Bieber
hier in de piste staat”
‘1000 Zonnen’ volgt stresstraining van paarden Cavalcade
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 De historisch-religieuze Hans-

Twee richtingen
Woensdag trainde een groepje
van een tiental ruiters en paarden
in Iris Training Stable. Ook Jan
Boschmans, die de rol van Filips de
Goede mag spelen, en Marleen Van
Hoof uit Rumst (Filips’ derde vrouw
Isabella van Portugal), trainden
mee. Iris Van Rompaey had een kliek
lawaaiige meisjes uit de buurt opgetrommeld die met vlaggetjes, plastic
zakken op zweepjes, strandmolentjes en hondenpiepspeeltjes de paarden aan het schrikken moesten brengen. “Beeld je in dat Justin Bieber in
de piste staat”, riep Van Rompaey.
“Gillen maar!”
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1000 Zonnen filmde
de stresstraining
die de paarden ter
voorbereiding van de Mechelse
Hanswijkcavalcade krijgen. Dat
gebeurde thuis in Schoten bij
Jan Boschmans, ofwel Filips de
Goede in de Cavalcade.

wijkcavalcade gaat op 25 augustus
en 1 september voor het eerst in een
kwarteeuw nog eens uit. De laatste
week van augustus zendt 1000 Zonnen dagelijks een stukje uit over de
Cavalcade. De ﬁlmploeg streek neer
bij Jan Boschmans van de Antwerpse Trekruiters in Schoten. Zijn vriendin Iris Van Rompaey runt er Iris
Training Stable. Er mag een bom ontploffen, de paarden die door haar getraind worden verroeren normaal
geen hoef.
“Aan de Hanswijkcavalcade nemen ongeveer honderd ruiters deel.
Omdat er allerhande onvoorziene
omstandigheden kunnen opduiken, krijgen alle ruiters het aanbod
om hier met hun paard een cursus
stresstraining te volgen”, vertelt Jan
Boschmans. “Stel dat het begint te regenen en iemand trekt in het publiek
een knalrode paraplu met witte stippen open, dan mag een paard daar
niet van schrikken.”

Boortmeerbeek

De paarden van Jan Boschmans en Marleen Van Hoof doorstaan met glans de vlaggentest, terwijl een
cameraploeg van 1000 Zonnen alles filmt. FOTO’S PATRICK DE ROO, GVA

“Paarden hebben
achteraan een
dode hoek.”
IRIS VAN ROMPAEY
TRAINSTER VAN PAARDEN,
SCHOTEN

“De ogen van de paarden staan aan
de zijkant. Hetgeen ze links kunnen,
kunnen ze niet noodzakelijk langs
rechts”, vertelt Van Rompaey. “Daarom moeten we de oefeningen altijd
in de twee richtingen doen. Door de
stand van hun ogen hebben paarden
achteraan een dode hoek. Allemaal
dingen waar de ruiter rekening mee
moet houden. Op sommige paardenruggen liggen lange zadeldoeken,
want ook die historische kledij over
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hun ﬂanken moeten ze straks kunnen verdragen.”
Als toemaatje werd er een tractor
in de piste gereden. “De omstandigheden die we hier simuleren
zijn extreem angstaanjagend”, zegt
Boschmans. “In het echt blijft de
Hanswijkcavalcade een processie,
geen voetbalmatch.”
Na de stresstraining gingen de ruiters hun kleding passen in Mechelen.
Jan Boschmans en Marleen Van Hoof
zijn bijzonder trots dat ze hertog
Filips de Goede en Isabella van
Portugal mogen uitbeelden. “Als je
ziet over welk rijk hij regeerde: dat
was bijna Europa.”
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De Hanswijkcavalcade zoekt nog
ruiters en paarden, vooral vlaggendragers. Interesse? Bel 015.42.01.40 of mail
frieda.vanhaeck@skynet.be.
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KRISTIN MATTHYSSEN

Marleen Van Hoof en Jan Boschmans als Isabella van Portugal en
Filips de Goede.
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