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Mechelen

‘1000 Zonnen’ volgt stresstraining van paarden Cavalcade

Het zomerse 
VRT-programma  
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. 

“Denk dat Justin Bieber 
hier in de piste staat” 

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

De historisch-religieuze Hans-
wijkcavalcade gaat op 25 augustus 
en 1 september voor het eerst in een 
kwarteeuw nog eens uit. De laatste 
week van augustus zendt 1000 Zon-
nen dagelijks een stukje uit over de 
Cavalcade. De filmploeg streek neer 
bij Jan Boschmans van de Antwerp-
se Trekruiters in Schoten. Zijn vrien-
din Iris Van Rompaey runt er Iris  
Training Stable. Er mag een bom ont-
ploffen, de paarden die door haar ge-
traind worden verroeren normaal 
geen hoef. 

“Aan de Hanswijkcavalcade ne-
men ongeveer honderd ruiters deel. 
Omdat er allerhande onvoorziene 
omstandigheden kunnen opdui-
ken, krijgen alle ruiters het aanbod 
om hier met hun paard een cursus 
stresstraining te volgen”, vertelt Jan 
Boschmans. “Stel dat het begint te re-
genen en iemand trekt in het publiek 
een knalrode paraplu met witte stip-
pen open, dan mag een paard daar 
niet van schrikken.”

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 opge-
trommeld die met vlaggetjes, plastic 
zakken op zweepjes, strandmolen-
tjes en hondenpiepspeeltjes de paar-
den aan het schrikken moesten bren-
gen. “Beeld je in dat Justin Bieber in 
de piste staat”, riep Van Rompaey. 
“Gillen maar!”

“De ogen van de paarden staan aan 
de zijkant. Hetgeen ze links kunnen, 
kunnen ze niet noodzakelijk langs 
rechts”, vertelt Van Rompaey. “Daar-
om 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 paarden-
ruggen liggen lange zadeldoeken, 
want ook die historische kledij over 

Boortmeerbeek
●●  In de Langedonckstraat hebben 
onbekenden ingebroken in café  
De Wilg. Op het eerste gezicht is er 
geen buit.
Bornem
●●  In de Cesar Van 
Kerckhovenstraat is ingebroken in 
een woning. Een computer en een 
smartphone werden gestolen.
Keerbergen, Tremelo
●●  Op het kruispunt van de 
Mechelsebaan met Stuivenberg 
gebeurde een kop-
staartaanrijding. De bestuurders 
uit Tremelo bleven ongedeerd, 
maar beide wagens moesten 
worden getakeld. 
Keerbergen
●●  Op het kruispunt van de 
Tremelobaan en de Kempervendreef 
gebeurde een ongeval tussen twee 
wagens. De bestuurders uit 
Keerbergen en Herselt bleven 
ongedeerd.
●●  In de Acaciadreef vatte een 
boom om een nog onbekende 
reden vuur. De brandweer van 
Haacht had het vuur snel onder 
controle.
●●  Een 20-jarige Keerbergenaar 
veroorzaakte onder invloed van 
drugs een verkeersongeval in de 
Tremelobaan. Hij testte positief op 
het gebruik van amfetamines en 
cocaïne. Hij moest onmiddellijk zijn 
rijbewijs afgeven.
●●  In de Veldonkstraat 
beschadigden vandalen een 
infobord in basisschool De Cocon 
nadat ze eerst de grondijzers 
hadden afgebroken.
●●  In de Eikenboslaan verloor een 
bestuurder de controle over het 
stuur en kwam tegen een tuinmuur 
terecht. De muur werd beschadigd 
over een lengte van zes meter.  
De bestuurder pleegde 
vluchtmisdrijf.
Mechelen
●●  In de Smisstraat werd 
ingebroken in een werfcontainer. 
De ketting, die de toegangsdeur 
afsluit, werd geforceerd. Een grote 
hoeveelheid koper en enkele 
werktuigen werden gestolen. 
●●  Uit een wagen die in de 
Colomalaan stond geparkeerd is 
een gps-toestel gestolen. De zijruit 
werd verbrijzeld. 
●●  Op de Steenweg werd de 
portefeuille van een vrouw 
gestolen. Ze liet haar handtas even 
alleen in een café. Toen ze 
terugkwam, was haar geld 
verdwenen. 
Puurs
●●  Inbrekers raakten binnen in een 
woning in de Rode Kruisstraat. 
De grootte van de buit is niet 
bekend. 

BEPR, CDBR

100-101

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

hun flanken moeten ze straks kun-
nen verdragen.”

Als toemaatje werd er een tractor 
in de piste gereden. “De omstan-
digheden die we hier simuleren 
zijn extreem angstaanjagend”, zegt  
Boschmans. “In het echt blijft de 
Hanswijkcavalcade een processie, 
geen voetbalmatch.”

Na de stresstraining gingen de rui-
ters 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.”
KRISTIN MATTHYSSEN  

De Hanswijkcavalcade zoekt nog 
ruiters en paarden, vooral vlaggendra-
gers. Interesse? Bel 015.42.01.40 of mail 
frieda.vanhaeck@skynet.be.

Marleen Van Hoof en Jan Bosch-
mans als Isabella van Portugal en 
Filips de Goede. 

Vlaamse Kaai 23 
2000 Antwerpen

T 03 231 30 05

Dagelijks open van 10u tot 18u.
Zondag open van 13u tot 17u.

www.mbed.be

matthieu’s
beddenbedrijf

HET HUIS
VAN VERTROUWEN.

KRACHT VAN KEUZE!

SUPER 
SOLDEN
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Willebroek

Investering op dak verdient zich terug over tien jaar

Leerlingen van het zevende 
jaar elektriciteit van het 
Koninklijk Atheneum 
Willebroek hebben 

samen met hun leerkracht 
36 zonnepanelen op het dak 
van hun school geïnstalleerd. 
“De investering kost 20.000 
euro, maar over tien jaar is het 
terugverdiend”, zegt directeur 
Conny Romswinkel.

Atheneum bouwt 
zelf zonnepanelen

De tien leerlingen en hun leerkracht op het dak van hun school bij de geplaatste zonnepanelen. FOTO GVA

Dirk Polspoel, leerkracht elektri-
citeit van het Koninklijk Atheneum 
Willebroek, gaat geregeld met de 
leerlingen van de afdelingen elektri-
sche installaties en elektriciteit-elek-
tronica op stage, waar ze al eens wor-
den ingeschakeld bij het plaatsen van 
zonnepanelen. “Van daaruit groei-
de het idee om zelf zonnepanelen 

te ontwikkelen en ze op het dak van 
onze school te plaatsen. Dit past per-
fect in hun opleiding en bovendien 
leerden ze zo meer over de veilig-
heidsmaatregelen die daarmee ge-
paard gaan”, legt Polspoel uit.

De tien leerlingen hebben daarom 
eerst, met succes overigens, tests 
moeten afleggen om hun ‘veilig-
heidsdiploma’ te halen, alvorens ze 
de zonnepanelen op het dak moch-
ten plaatsen. Intussen zijn de 36 zon-
nepanelen gemonteerd en aangeslo-
ten op het elektriciteitsnet. “Het gaat 
om een investering van 20.000 euro 
voor de aankoop van de zonnepane-
len zelf. De leerlingen hebben het 
geheel afgewerkt en geplaatst. De 
berekening geeft aan dat de inves-
tering zich over tien jaar heeft terug-
verdiend”, legt algemeen directeur 

Conny Romswinkel uit. “Dit is een 
uniek project, want in België werd 
dit nog nooit eerder uitgevoerd door 
een leerkracht met zijn leerlingen.”

Om de twee jaar
De school is zo enthousiast over 

het project, dat dergelijke initiatie-
ven om de twee jaar wil herhalen. 
“Het is een win-winsituatie voor 
zowel leerlingen, leerkracht als de 
school”, luidt het. 

“De visie van Atheneum Wille-
broek staat voor kwalitatief hoog-
staand onderwijs, een gezonde, 
respectvolle en duurzame leerom-
geving en een optimale betrokken-
heid van alle participanten. Dage-
lijks wordt er hard gewerkt om deze 
punten te verwezenlijken”, geeft 
Romswinkel nog mee. JAN BOEY 

RECHTBANK
BonheidenWillebroek
Jongeren wijzen 
man aan als dealer

Poetsvrouw 
riskeert celstraf

Els T. uit Willebroek heeft zich 
moeten verantwoorden wegens dief-
stal. De kleptomane poetsvrouw ris-
keert zes maanden cel met uitstel on-
der voorwaarden en een boete van 
600 euro. Op 22 februari van dit jaar 
merkte de uitbaatster van een Wille-
broeks afslankcentrum op dat er 300 
euro uit een enveloppe verdwenen 
was. Om de dief te vatten, besloot ze 
een beveiligingscamera te installe-
ren. Op de beelden was te zien hoe 
de poetsvrouw, T., in de kassa aan 
het graaien was. In totaal maakte 
ze iets meer dan 400 euro buit. Dat 
geld heeft ze intussen teruggege-
ven. T. is in behandeling. Vonnis op 
11 juli. NIGE

Nidal E.A., een 21-jarige uit Bon-
heiden, riskeert vijf maanden cel 
met uitstel onder voorwaarden en 
een boete van 1200 wegens canna-
bisbezit en -verkoop. Vier jongeren 
wezen tijdens een verhoor E.A. aan 
als hun dealer. Toen E.A. geen gehoor 
gaf aan uitnodigingen van de politie, 
besloten de agenten over te gaan tot 
een huiszoeking. Er werd een klei-
ne hoeveelheid hasj gevonden en op 
zijn gsm stonden drugsgerelateer-
de sms’jes. E.A. gaf toe zijn vrienden 
af en toe te voorzien van cannabis, 
maar niet met winstbejag als doel.  
Hij kwam er eerst vanaf met sessies 
bij De Sleutel, maar leefde die regels 
niet na. Uitspraak op 11 juli. NIGE

Heist-op-den-Berg
Geval van agressie 
aan Heists station

Aan het station in Heist-op-den-
Berg heeft donderdag een geval van 
agressie plaatsgevonden. De proble-
men begonnen toen een reiziger de 
bus wilde opstappen, maar geen toe-
gang kreeg. Er zou een probleem zijn 
geweest met zijn vervoersbewijs. Er 
ontstond een discussie en er volgde 
fysiek contact. “Het klopt dat er een 
incident is gebeurd aan het station. 
Maar uiteindelijk moest er niemand 
naar het ziekenhuis gebracht wor-
den. Dit geval zal verder onderzocht 
worden aan de hand van de verkla-
ringen van de betrokkenen”, duidt 
Luc Geens, korpschef van de Heist-
se politie. De vakbond is ondertussen 
ook betrokken in de nasleep van het 
incident. Hij beraadt zich over even-
tuele stappen. 

BEPR

beachvolley || salsa para todos || BBQ || SK8FEST || afterwork-
bar || yoga || To The Bone || vintage market || workshop video 
editing || frisbee HAT || vlooienmarkt || Circolito jongleer-
conventie || Senses Overloaded || koffieklasj || was het nu ‘50, 
‘60 of ‘70? || RAW café || Sans Saucisses || Filmhuis Projekteert 
|| KUBB || cocktailbar || Dj Bobby Ewing || radio WOLF || The 
Hot8 Brassband || Vis-Pop Afterparty || Ricky Dick Sound-
system || Ken Bekaert || Mondria || Va Et Vient || longboard-
ing || jazz & blues || Richie Summers || Rhinos Are People Too 
|| workshop zines || electropical boogie style || Steven Colin 
|| RomSkippers || EXPOrimental mapping || platenbeurs ||  
BESTOWERS || The Greatest Handshake || indoor sk8 || Fati-
boombastic || dansworkshop Bollywood || Sing-Song Sunday ||  
Bar Bra-Slet || Saturday Night Fish Fry || en veeeeeeeel meer ...

vrijdag 12/07 OPENING

zaterdag 13/07

zondag 14/07

vrijdag 19/07

zaterdag 20/07

zondag 21/07

donderdag  18/07

STELT VOOR
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