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Volgens het Vlaams Centrum voor
Agro- en Visserijmarketing (VLAM) is
de oorsprong van de meeste Belgische
pralines niet meer te achterhalen, zo
ook met de paardenkop. «Er zijn veel
chocolatiers die paardenkoppen ma-
ken, maar blijkbaar doe ik dit al het
langst», lacht Tony. «De paardenkop was
een praline uit mijn assortiment, maar
een van mijn klanten uit Oostende vond
het een goed idee om die te promoten
tijdens Oostende Koerse. Dat heeft de
verkoop een enorme boost gegeven en
ook op de paardenraces in Kuurne en
Waregem werd het een geliefd ge-
schenkje onder paardenliefhebbers.
Dat was begin jaren ’80 en ondertussen
is de praline verspreid in heel het land
en in Noord-Frankrijk, goed voor veer-
tig procent van mijn totale productie.
Dat is veel als je weet dat ik veertig soor-
ten pralines maak. De vorm van de pra-
line is niet exclusief, maar wat ik erin
steek wel», gaat Tony Tony. «De vulling
is mijn eigen creatie. Het gaat om een
variant van praliné of hazelnootpasta
en daar voeg ik gebroken hazelnootjes
en een stollingsmiddel aan toe. Mijn re-
cept is sinds 1981 nooit veranderd. In
het begin maakte ik de pralinévulling
nog zelf, maar nu laat ik die op grote
schaal produceren door een Belgische
chocoladefabriek. Bij deze overschake-
ling van manuele naar machinale pro-
ductie, was het een uitdaging om de au-
thentieke smaak van mijn recept te be-

PAARDENKOPPRALINE

De paardenkoppraline vind je bij de mees-
te Belgische chocolatiers, maar niemand
maakt ze zoals Tony Boeckaert uit Zulte,
op de grens met Waregem. Dankzij zijn
unieke vulling - en met een duwtje van de
paardenkoers van Waregem Koerse - heeft
de chocolade lekkernij een vast plekje ver-
overd in iedere pralinedoos, van Oostende
tot het Limburgse Maasmechelen.
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«De vorm is niet
exclusief, maar 
de vulling wel»

en gesmolten. Deze chocolade wordt
met de hand in mallen gegoten en dan
wordt via een machine de vulling in de
pralines gespoten. Vervolgens wordt de
chocoladen onderkant erover gegoten
en na het stollen zijn de pralines klaar
om verpakt te worden. Ook dit gebeurt
allemaal in het atelier van Tony.  «In
drukke tijden – vooral rond de einde-
jaarsperiode – produceren we vijf- tot
zeshonderd kilogram paardenkoppen.
Er zitten 65 pralines in een kilogram,

houden, maar dat is goed gelukt. Het
belangrijkste voor de smaaksensatie
van de paardenkop is de juiste verhou-
ding tussen chocolade en vulling. De
buitenkant moet dun zijn, zodat je er
makkelijk in kunt bijten; dat noemen
we de ‘kraak’ van de praline. Zo kun je

in het algemeen een goede praline her-
kennen. Als je te hard moet bijten om-
dat de buitenkant te dik is, zit de ver-
houding niet juist.»

Productieproces
Tony maakt dagelijks een verse lading
paardenkoppen in zijn atelier in indu-
striezone Zaubeek in Zulte, op de grens
met Waregem. Een Belgische chocola-
defabriek levert grote blokken chocola-
de en die worden in stukken geslagen

In drukke tijden produceren
we vijf- tot zeshonderd
kilogram paardenkoppen.
Er zitten 65 pralines in een
kilogram, dus we spreken
over 39.000 koppen 
per week of meer dan 
twee miljoen per jaar

Tony Boeckaert met zijn afgewerkte paardenkoppen. Foto’s ASD en RV

Iets minder dan 150 streekproducten zullen in de komende weken in een wed-
strijd van Het Laatste Nieuws meedingen naar de titel van ‘Hét Streekproduct
2019’. Stemmen op jouw favoriet kan via de HLN-app, die je gratis kan downloa-
den voor iOS of Android. Alle informatie over onze wedstrijd  en de deelnemers
vind je op www.hln.be/streekproduct. 

Stem op jouw favoriet!

IEPER
Stad en Last Post
Association vieren 
75 jaar Last Post 
én bevrijding WO II
In Ieper vindt vandaag een speci-
ale herdenking plaats naar aan-
leiding van de 75ste verjaardag
van de bevrijding van de stad
door de 1ste Poolse Pantserdivi-
sie van Generaal Maczek op 6 sep-
tember 1944.

De dagelijkse Last Postplechtig-
heid, die begon op 2 juli 1928, werd
op 21 mei 1940 opgeschort door de
Duitse bezetting. Het is niet gewe-
ten of dat een beslissing was van
het Duitse leger of dat de toenmali-
ge Last-Post-voorzitter Richard Le-
clercq er de stekker uittrok. Vanaf
januari 1941 werd de Ieperse Last
Post ceremonie, op initiatief van
Edgar Ashley Cook, verdergezet op
de Britse begraafplaats Brook-
wood Military Cemetery. 
Na de bevrijding werd de Last Post
onmiddellijk hernomen. «De stad
Ieper was op 6 september 1944
rond 17 uur bevrijd door de Poolse
divisie. Klaroener Jozef Arfeuille
wou dit met de Last Post onderlij-
nen. Hij trok samen met een groep-
je buren en vrienden naar de Me-
nenpoort. Om de herwonnen vrij-
heid te vieren, speelde hij zes keer
na elkaar de Last Post. Meteen de
start voor het hernemen van de da-
gelijkse plechtigheid», zegt ere-
voorzitter Guy Gruwez van de Last
Post Association.
«De herdenking bestaat uit een
korte plechtigheid aan de Poolse
gedenkplaat aan de Lakenhalle om
19.30 uur en de Last Post aan de
Menenpoort om 20 uur», zegt
schepen Diego Desmadryl (CMW)

KORTRIJK
Man met
drankprobleem blijft
vriendin aftuigen:
negen maanden cel
«Je saus zal toch weer op niks trek-
ken», liet Steven D. zich een tijdje
geleden ontglippen toen zijn vrien-
din eten klaarmaakte. De vrouw
pikte de zoveelste vernedering niet
en reageerde. D. gaf haar een pak
slaag. Van de rechter kreeg hij nu
negen maanden voorwaardelijk en
moet hij zijn slachtoffer 1.500 euro
schadevergoeding betalen.
Steven D. (49) heeft een kort lontje,
vooral als hij gedronken heeft. Toen
zijn partner een jaar geleden eten
klaarmaakte, liet hij zich schamper
uit over de saus. Zijn vriendin rea -
geerde furieus op de zoveelste ver-
nedering. Toen ze deed alsof ze de
saus over zijn hoofd zou gieten en
er daarbij een spatje saus op zijn
kledij terechtkwam, ontplofte de
man. Hij sloeg de vrouw zo hard dat
ze er enkele gapende wonden aan
overhield.
In de maanden daarna gebeurde
dat nog enkele keren, onder andere
tijdens een discussie over een friet-
ketel. Het leverde de vrouw een ge-
broken neus op. Toen D. op een dag
dronken thuis kwam, schopte hij
zijn vriendin, trok aan haar haren
en sloeg haar met het hoofd tegen
de grond. 
De rechter veroordeelde hem tot
negen maanden met uitstel en leg-
de hem ook een aantal probatie-
voorwaarden op. (VHS)

HARELBEKE
Woningbrand 
blijkt flinke
schoorsteenbrand
De brandweer rukte dinsdag rond
22 uur uit naar de Forestiersstraat
in Harelbeke. Daar was brand ge-
meld in een woning.
De brandweermannen stelden
echter vast dat het incident zich si-
tueerde achter een huis in de vlakbij
gelegen Boterpotstraat, vlakbij het
kruispunt met de Gentsesteenweg.
Bovendien bleek het niet te gaan
om een woningbrand, maar om een
flinke schoorsteenbrand. 
De brandweer moest met de korf
van de ladderwagen over de wo-
ning om het vuur te kunnen blus-
sen. (VHS)

IEPER/POPERINGE
Brandweer sensibiliseert 
op wekelijkse markten
De brandweer trekt vanaf zaterdag 7 september zowel
in Ieper, Poperinge, Diksmuide, Veurne als De Panne
naar de wekelijkse marktdagen. Als volleerde markt-
kramers zullen de pompiers het hebben over brand-
veiligheid in woningen. «Er vallen in ons land nog elk
jaar dodelijke slachtoffers bij een brand, de helft daar-
van ’s nachts», zegt woordvoerder Kristof Louagie van
de brandweerzone Westhoek. «Vaak door het gebrek
aan een rookmelder. Nochtans zijn die vanaf 1 januari
2020 verplicht. Elke verdieping van je huis moet er
minstens een hebben. Nog beter is er meer op te han-
gen.» De sensibilisering wordt deze maand opge-
voerd, wanneer de brandpreventie-adviseurs in de
Westhoek naar de wekelijkse markten trekken. «Onze
mensen zullen ook extra aandacht vestigen op het
sluiten van binnendeuren in een woning. Wie alle bin-
nendeuren laat open staan en met brand wordt ge-
confronteerd, geeft de dodelijke rook carte blanche
om zich snel in de woning te verspreiden. Daardoor is
er minder tijd om te vluchten en wordt de vluchtweg
te snel gevuld met rook.» Nu zaterdag zijn ze te gast
op de Tooghedagen in Ieper. Twee dagen later vind je
ze op de wekelijkse marktdag in Diksmuide. Poperin-
ge komt op 13 september aan de beurt, een dag later
zijn de preventie-adviseurs paraat in De Panne en ein-
digen doen ze op 18 september in Veurne. (VHS)

IEPER Opbouw Frietrock volop bezig
In Ieper is het Vandenpeere -
boomplein al een paar dagen niet
meer toegankelijk door de op-
bouw voor het muziekfestival
Frietrock. Op de affiche van de elf-
de editie staan Heideroosjes, Les
Negresses Vertes, Golden Earring,
Fischer-Z en Praga Khan. Ook dit

jaar weer gaat een deel van de op-
brengst naar het goede doel.
Vandaag en morgen vindt op het
Vandenpeereboomplein het mu-
ziekfestival CCV Frietrock plaats.
«We zetten daarbij voor het eerst
bekende dj’s in. Die komen er
naast de gebruikelijke formule

van lokale dj’s die werden verko-
zen via een wedstrijd. Onder an-
dere Dirk Stoops en Jebroer ko-
men de boel op stelten zetten.
Door de extra inspanning van
stad Ieper en onze partners kun-
nen we dit jaar een indrukwek-
kende line-up brengen», zegt Carl
Bijttebier van de organisatie. 
«Door de Tooghedagen zal de bin-
nenstad moeilijk bereikbaar zijn
met de auto. Daarom raden we
mensen aan zoveel mogelijk met
het openbaar vervoer naar Ieper
te komen of met de fiets. Het fes-
tivalplein ligt op wandelafstand
van het station. Op het Minne-
plein zal een ruime fietsparking
staan, dit is op 250 meter van het
festivalplein. Uit veiligheidsover-
wegingen zal aan iedere in- en
uitgang bewaking aanwezig zijn.
Handtassen zullen gecontroleerd
worden, rugzakken worden op
het plein niet toegelaten. Daarom
raden we iedereen aan om rug-
zakken en handtassen thuis te la-
ten.» 
Meer info op www.frietrockde-
leet.be. (CMW)

dus we spreken over 39.000 paarden-
koppen per week of meer dan twee
miljoen per jaar, maar we tellen ze on-
dertussen niet meer», lacht Tony. «De
praline bestaat in drie vormen: melk-
chocolade, fondant en wit, maar mijn
favoriet blijft melkchocolade. Deze
ogen mooier, want de manen van het
paard hebben een donkere kleur. Of ik
ze zelf nog eet? Er zal geen dag voorbij-
gaan zonder dat ik er eentje geproefd
heb», besluit Tony.

De opbouw voor Frietrock is bezig, het podium staat er al. Foto CMW


