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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.
Dankzij zijn unieke vulling - en met een
duwtje van de paardenkoers van Waregem
Koerse - heeft de chocoladelekkernij een
vast plekje veroverd in iedere pralinedoos,
van Oostende tot het Limburgse Maasme-
chelen. •ANTHONY STATIUS• • UIT ZULTE •

«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. 
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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.

Aalter wil 
nieuw skatepark 
in Ursel bouwen
De aanleg van een modern skate-
park staat opgenomen in het meer-
jarenplan van Aalter, maar wellicht
komt het in Ursel in plaats van in
Aalter-centrum.
Een groep skaters had eerder al in
onze krant de alarmbel geluid, en
vroeg het gemeentebestuur van de
nieuwe fusiegemeente Aalter om
een nieuw skatepark. Er staan van-
daag wel enkele skatetoestellen
achter de indoor tennishal van het
sportterrein, maar die voldoen vol-
gens de skaters niet. «We gaan on-
derzoeken of een nieuw modern
skatepark mogelijk is», zegt sche-
pen Matthias Van de Walle
(CD&V). «We gaan bekijken of dat
mogelijk zou zijn naast het sport-
complex van Ursel. Daar kan je mo-
menteel al skaten, en het lijkt ons
goed om daar een modern skate-
park uit te bouwen.»
Jeugd en sport krijgt een aanzienlij-
ke hap in het nieuwe meerjarenplan
van Aalter. Nu wordt het voetbal-
complex van Aalter-centrum ver-
nieuwd. Er komt ook een kunst-
grasveld. Verder staat ook nog de
uitbouw van het KLJ-lokaal in Ursel,
de uitbouw van de speelsite Flab-
baert in Knesselare, een vernieu-
wing van het speelterrein op het
Sportpark van Aalter, een opwaar-
dering van de sportcomplexen Lo-
tenhulle, Ursel en Aalter, en een
verdere uitbouw van de speelplein-
werking in Aalter, Bellem en Knes-
selare op het programma. (JSA)

ZULTE
Techniekacademie
voor vijfde- en
zesdejaars
De vijfde- en zesdejaars van de
Zultse basisscholen kunnen vanaf
woensdag 18 september weer te-
recht in de workshops van de Tech-
niekacademie.
De Techniekacademie is een initia-
tief van Hogeschool VIVES en
wordt financieel en logistiek onder-
steund door het gemeentebestuur
van Zulte. Dit initiatief heeft als
doel kinderen uit het vijfde en zesde
leerjaar op een onderzoekende
manier kennis te laten maken met
de wereld van techniek en techno-
logie. Via twaalf concrete work-
shops, die plaatsvinden op elke
woensdagnamiddag tussen 18 sep-
tember en 11 december, worden
kinderen op een unieke manier in
contact gebracht met chemie,
hout, metaal/kunststof, elektrici-
teit, elektronica en robotica. De
workshops worden telkens bege-
leid door twee ervaren techniek-
monitoren. Er is ook een actief be-
drijfsbezoek en er wordt afgesloten
met een diploma-uitreiking.
De workshops vinden plaats in de
vergaderzaal van het Huis van het
Kind langs de Staatsbaan 150 in
Zulte. De deelnameprijs bedraagt
50 euro en er is plaats voor 40 deel-
nemers. Inschrijven op www.tech-
niekacademie-zulte.be.  (ASD)

DEINZE
Nog eens zes jaar
‘Kaandelconcerten’
De Engie Parkies - beter gekend als
de Kaandelfeesten - komen nog
eens zes jaar naar Deinze. Na een
nieuwe succesvolle editie werd het
contract met de vzw Divers ver-
lengd tot 2025. «Met deze verlen-
ging engageert de stad zich ook de
komende zes jaar om zeven zomer-
concerten in de vakantie te organi-
seren», zegt cultuurschepen Rut-
ger De Reu (CD&V).
Van Raymond van het Groene-
woud tot Belle Perez, tijdens de
voorbije zomervakanties passeer-
den er al heel wat topartiesten in
het Kaandelpark.
«De Kaandelfeesten lokken gemid-
deld tussen de twee– en driedui-
zend mensen naar het Kaandel-
park», zegt schepen Rutger De Reu.
«Het is intussen een begrip in onze
streek. Ieder jaar opnieuw kijken
mensen uit naar de lancering van
de namen in mei, en ieder jaar is er
meer volk in het park. De overeen-
komst met de vzw Divers ontstond
in 2002, waarbij Deinze één van de
pioniers was.» (ASD)

De gedenkplaat van erecon-
sul Edward Coryn krijgt bin-
nenkort een nieuwe plaats
in het dorp van Lotenhulle.
Dit jaar is het 100 jaar gele-
den dat Lotenhullenaar Ed-

ward Coryn de allereerste
ereconsul werd in het Ame-
rikaanse consul. In het be-
gin van de jaren zeventig
kreeg hij een gedenkplaat,
aan de muur van de jon-

gensschool. Nu dat gebouw
afgebroken wordt en plaats
moet maken voor een soci-
aal woonproject, ligt de ge-
denksteen in het gemeente-
magazijn van Aalter. Huidig
ereconsul Patrick van Nevel,
die afkomstig is uit Vinkt bij
Deinze, kwam de gedenk-
steen in Aalter bezoeken.

Viering
«In oktober is er in Molin
een grote viering voor de
honderdste verjaardag van
het ereconsulaat», zegt mi-
nister Pieter De Crem. «Ere-
consul Patrick van Nevel wil
de gedenksteen daar laten
zien, en kwam hier wat
foto’s nemen. Hij is afkom-
stig uit Vinkt en kent Aalter
dus goed. Het is de bedoe-
ling om de gedenksteen zo
snel als mogelijk een nieu-
we plaats te geven in Loten-
hulle», aldus Pieter De
Crem. (JSA)

LOTENHULLE/DEINZE
Gedenkplaat ereconsul Edward Coryn krijgt nieuwe stek

LIEVEGEM
Landbouwbedrijf staat terecht voor
jarenlange overlast en verontreiniging
De eigenaars van een landbouwbedrijf in Zomergem riskeren
boetes nadat hun biogascentrale jaren lang overlast veroor-
zaakte. Intussen heeft het bedrijf alle nodige maatregelen ge-
nomen om in orde te zijn met de regels.

Het bedrijf werd in eerste aanleg veroordeeld, maar ging daar-
tegen in beroep. «We hebben voorstudies uitgevoerd, deskun-
digen geraadpleegd en alles uitgevoerd zoals zij ons aanraad-
den», verdedigen ze zich in beroep. «Dan blijkt er toch een pro-
bleem te zijn en dat is onmiddellijk opgelost. Ik zie dus het pro-
bleem niet.»

Vijftien pv’s
Maar de procureur schetste een ander beeld en somde resulta-
ten van inspecties en klachten van buurtbewoners op. Tussen
2011 en 2016 stelde de milieuinspectie verschillende keren ern-
stige geur- en geluidshinder vast en bleek zowel een gracht ach-
ter het bedrijf als de Lieve zwaar verontreinigd te zijn. De politie
moest in vier jaar tijd vijftien keer langskomen op vraag van
buurtbewoners. Telkens werd een pv opgesteld. «De beklaagden
zeggen dat ze geviseerd werden door de milieuinspectie, maar
er was duidelijk een exploitatieprobleem. Ze hebben zoveel kan-
sen gekregen om zich in regel te stellen. Intussen is dat gebeurd,
maar er kan nog steeds een geldboete uitgesproken worden,
eventueel deels met uitstel», aldus de procureur. Op 4 oktober
doet het hof uitspraak. (WSG)

Huidig consul Patrick van Nevel (links) kwam de ge-
denksteen bekijken in het gemeentehuis van Aalter.
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