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“Ze vragen wanneer wij naar 
de Sinksenfoor geweest zijn”
●●●

Schoten

 Schotens ros schittert in televisiespot

Het Schotens paard Colonel 
Lee speelt momenteel de 
hoofdrol in de nieuwe 
sensibiliseringscampagne 
‘Paard op de baan? Kalm aan!’ 
van Vlaams minister-president 
Kris Peeters (CD&V).

 Peeters lanceerde de campagne 
onlangs in Brussel. Het is de bedoe-
ling dat chauffeurs zich deze zomer 
hoffelijker gaan gedragen ten op-
zichte van paarden op de openba-
re weg. De televisiespot - die onder 
meer in het verkeersprogramma Kijk 
Uit (VRT) zal uitgezonden worden 
- toont een paard dat temidden van 
de botsauto’s het hoofd koel probeert 
te houden. Ook op de affiches staat 
Colonel Lee tussen de botsauto’s. De 
beelden zijn zo levensecht, dat de 
trotse eigenaars Jan Boschmans en 
Iris Van Rompaey volop vragen krij-
gen wanneer ze met hun knol naar 
de Sinksenfoor zijn geweest.

Geen autitie
Of de Schotense quarter horse 

(Amerikaans ras dat speciaal voor 
westernrijden wordt gefokt) audi-
tie heeft moeten doen voor Kris Pee-
ters? “Nee”, lacht Jan Boschmans, 
ondervoorzitter van de Vlaamse 
Vereniging voor Ruitertoerisme en 
oprichter van de Antwerpse Trek 
Ruiters (ATR). “Ik zit al twintig jaar 
in de reclamewereld en ben nu aan 
de slag als consulent bij reclamebu-
reau Germaine in Antwerpen. Op 
een bepaald moment werd ons bu-
reau aangeschreven door het Vlaams 
Paardenloket om twee sensibilise-

ringscampagnes te ontwikkelen: 
eentje voor de ruiters in het voorjaar 
en eentje voor de weggebruikers te-
gen de zomer.”

Toen er op zoek moest worden 
gegaan naar een gewillig vierbe-
nig fotomodel, stelde Jan voor om 
Colonel Lee, het wedstrijdpaard 
van zijn vrouw Iris Van Rompaey, te 
gebruiken. “Lee is een superfijn af-
gericht westernpaard. Je kan hem 
met twee vingertjes berijden. Mijn 
vrouw heeft een trainingsstal bij ons 
in Schoten, en zelfs kinderen mogen 
op zijn rug zitten. We wisten dat hij 
niet zou schrikken van camera’s en 
toestanden.”

Mooie stamboom
Bovendien blijkt Lee niet de eer-

ste de beste. Hij is een afstammeling 
van het legendarisch Amerikaanse 
cutting paard Poco Lena, dat in de 
Verenigde Staten is bijgezet in de 
National Cutting Horse Associa-
tion (NCHA) ‘Hall of Fame’. Poco 
Lena leidde een leven om verfilmd 
te worden. Zo overleefde de merrie 
vier dagen zonder eten of drinken in 
een kleine trailer, nadat haar eige-
naar in een vliegtuigcrash was om-
gekomen.

“Lee werd door mensen uit Ite-
gem vanuit Amerika naar ons land 
ingevoerd. De opnames gebeurden 
bij ons in de paddock in de Gaaien-
dreef. De beelden werden nadien via 
Photoshop in die kermisbeelden in-
gepast. Dat is zo goed gelukt, dat veel 
mensen denken dat wij écht met Lee 
naar de Sinksenfoor zijn geweest!”

Via Facebook en ‘Paard op de 
baan? Kalm aan!’ vindt u beelden 
van de ‘making of’ van de campagne.
KRISTIN MATTHYSSEN

Iris met Lee thuis in Schoten. Inzet: het eindresultaat: Lee temidden van de botsauto’s op de Sinksenfoor. 
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