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Geboren in 1991,
om bij te dragen aan de
bescherming van de trekpaardenrassen,
heeft de Route du poisson zich gevestigd tot in
2012 als de grootste estafette voor trekpaarden
in Europa.
Van 21 tot 26 september 2021 zullen de hoeven van
de paarden, na een rustperiode van negen jaar en
ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van
de oprichting, weer klinken van Boulogne
tot Parijs.
Een
uitzonderlijk
menselijk
avontuur, een historisch en
cultureel epos

VOORWOORD

EEN WOORD VAN DE VOORZITTER
Gepassioneerd door paardrijden sinds ik vier jaar oud was, ontdekte ik de
geschiedenis van La Route du poisson in september 2019. Zonder lang na te
denken, sprak ik hierover aan twee vrienden, Richard Durbiano en Ismail Aït,
beiden ook verliefd op paarden. Binnen een paar dagen was alles beslist. Ik
zocht en vond de «oude mannen» van de Route, en ging op weg om hen te
ontmoeten. Iedereen verwelkomde me met open armen, verheugd om weer te
horen spreken over deze wedstrijd die hen op de been hield en hen zoveel
jaren deed dromen.
Toen deze groep mensen vorm kreeg, creëerden we snel een nieuwe
vereniging en begonnen we aan dit gekke avontuur vol beloftes.
Ondanks de ongekende sanitaire crisis die we doormaken, heeft
het project zich in een paar maanden tijd ontwikkeld en stevig
gestructureerd. We hebben ons omringd met professionals die niet
alleen competent zijn in hun vak, maar vooral enthousiast waren over
het project.
Er is nog een lange weg te gaan, om zo te zeggen, maar we zijn absoluut zeker dat de wedergeboorte
van de Route du poisson hoop kan brengen in een zware en sombere tijd. We kunnen zonder al te veel
risico wedden dat de Route du poisson over 20 jaar een van de mooiste culturele, sportieve en populaire
evenementen in Frankrijk zal zijn!

Thibaut Math
Mathieu
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DE ROUTE DU POISSON
KORTE GESCHIEDENIS
De Route du poisson is de grootste estafette met trekpaarden in Europa
De gelijknamige vereniging wil ter gelegenheid van haar 30-jarige bestaan de Route du poisson
een nieuw leven inblazen. De bedoeling is om haar verenigingsproject rondom het trekpaard, de
landelijke en maritieme wereld als internationaal erfgoed te promoten.
DE ROUTE GISTEREN...

Historisch gezien verwijst de Route du poisson naar het pad van
de Chasse marée (de naam die vroeger aan visverkopers werd
gegeven) die onder het Ancien Régime paardenkoetsen met vis
van Boulogne naar Parijs vervoerden.
Deze teams, die Ballons de marée (getijdenballonnen) worden
genoemd, zouden in minder dan 24 uur bijna 300 km afleggen
om de verste vis te bezorgen op Boulevard Poissonnière en
Les Halles de Paris. De reis werd in etappes afgelegd in
de Relais de Poste, waar elke twee uur de vijf Boulonnaistrekpaarden werden gewisseld.
De Chasse marée reisden dus de Route du poisson vanaf
de 13e eeuw tot in 1848, de datum van de aankomst van de
spoorweg....

de fameuze ballon de marée

... EN VANDAAG
In juli 1990, na afloop van een wedstrijd voor het Boulonnais-ras in Wimereux, nodigde Bruno Pourchet,
toenmalig Directeur van de Nationale stoeterij in Compiègne, het Syndicat hippique boulonnais uit
om een uitdaging aan te gaan met andere Franse en Europese trekpaardenrassen. In 1991 werd zo de
eerste Route du poisson opgericht, getraceerd op het pad van de vroegere paardenpostrelais. Daar
werden de teams met enthousiasme ontvangen.
Zo werd geschiedenis geschreven.
De «moderne» Visroute werd al snel een groot succes. Meer dan 20
jaar lang heeft deze tweejaarlijkse estafetteloop de hoeven van de
paarden doen weerklinken van Boulogne tot Parijs, onder het groeiende
enthousiasme van de fokkers en gebruikers van trekpaarden die in dit
evenement een prachtige gelegenheid zagen om hun paarden, die sinds
de industriële ontwikkeling en de mechanisatie van de landbouwwereld
grotendeels verwaarloosd zijn, te promoten.
Dag en nacht stonden niet minder dan 400.000 toeschouwers de
ploegen in de dorpen op te wachten om hen aan te moedigen en toe te
juichen... De Visroute is bij uitstek een populair evenement geworden,
dat zijn kracht ontleent aan dit publiek dat verlangt naar geschiedenis
en ontmoetingen, naar spektakel en eenvoud. De energie die zij in de
regio hebben losgemaakt, heeft geleid tot de organisatie van identieke
evenementen in Frankrijk en Europa; een bewijs van haar invloed en
van het belang van haar oorspronkelijke doel, de bevordering van ons
levend erfgoed.
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Het project om de Route du poisson nieuw
ieuw leven in te
blazen komt deels vanwege het toeval van
an een wandeli
wandeling
ling
eu het
op het platteland van Boulogne, waarin Thibaut Mathieu
epos van de Boulonnais-paarden ontdekte.
e. Hij realiseer
realiseerde
erde zich
et lokale levend
nde erfgoed
toen dat een deel van de geschiedenis en het
levende
aan het verdwijnen was, net als in andere regio’s van Frankrijk.
ijn toekomst is vand
ij
ndaag
nd
Het trekpaard is inderdaad verdwenen uit onze steden en ons platteland, en zij
zijn
vandaag
ar is het aantal geboorten van trekpaard
rden inder
rd
erdaad m
er
met
et
zeer onzeker. In de afgelopen twintig jaar
trekpaarden
inderdaad
e van mechanisatie, worden trekpaarden nu met uitsterven
bijna 50% gedaald! Opzij gezet ten gunste
bedreigd ...
De vereniging La Route du Poisson weigert dit enorme levende erfgoed voor altijd te zien verdwijnen
en heeft besloten om de kwaliteiten van het trekpaard weer op het podium te zetten door de
legendarische wedstrijd opnieuw te lanceren.
In september 2021 viert de Route du poisson haar 30-jarig bestaan. Een symbolische datum voor een
wedergeboorte gepland van 20 tot 26 september 2021, in de verlenging van Open Monumentendagen
en de Europese Mobiliteitsweek.
Deze wedergeboorte wordt door iedereen aangemoedigd en verwacht: fokkers en menners van
trekpaarden, maar ook «ouderen», degenen die deze route hebben opgericht en deze bijna 20 jaar
hebben gedragen.

Bruno Pourchet,
stichter van de Route du Poisson

Bruno Pourchet

« De taak was zwaar” Al het personeel van de Haras de Compiègne en de hele
paardenindustrie in Noord-Picardië werd gemobiliseerd om succes te behalen;
Mogen zij vandaag enorm bedankt worden, evenals de eersten financiers die
ons vertrouwden. Dertig jaar later is het zeker dat er niets te betreuren valt,
het was echt de moeite waard. »

Florence Espeisse, Voorzitster bij de oprichting van de AP3C
(Vereniging voor de promotie van het paard in het district van Compiègne),
lid van de jury van de eerste drie routes du Luxembourg Belge,
van de Route des Vins et du Comté in 2006, van de Route Suisse in 2011
« Het was moeilijk geloven dat dit avontuurlijke epos van paarden en mensen
slechts een magische herinnering zou blijven, weliswaar nog steeds heel
aanwezig in onze herinneringen, des te meer omdat deze aanleiding gaf tot
andere Europese Routes. De Route du poisson is uniek omdat zij haar oorsprong
vindt in de geschiedenis van Hauts-de-France, het grondgebied van zijn
inwoners en zijn paarden. (...) Dus toen Thibaut Mathieu de menselijke band
van toen herontdekte, activeerden wij, de ouderen (ongeacht de leeftijd), onze
contacten binnen de familie van vrijwilligers van de Route, en plaatsten we ons
onder zijn banier. »
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Florence Espeisse

William Andersen,
voorzitter van de Grand Jury van verschillende edities

William Andersen

«30 jaar geleden waren concurrenten fokkers die wilden laten zien tot wat
hun paarden in staat waren. Ze hoopten een nieuwe markt voor hun paarden
te creëren door amateurs aan te trekken die de trekpaarden graag zouden
gebruiken voor wedstrijden. 30 jaar later is het bijna een volledig succes maar
er blijft toch veel te doen. We zijn er nog altijd. Even gepassioneerd, even
enthousiast. Een beetje stijver, maar niet wijzer. »

Sinds de eerste editie in 1991 heeft de Route du poisson altijd de negen Franse trekpaardenrassen in
verband gebracht: de Boulonnais, de Trait du Nord, de Cob Normand, de Ardenner, de Trait Breton,
de Percheron, de Auxois, de Trait Poitevin en de Comtois, maar ook Europese rassen zoals Suffolk,
Clydesdale, Shire, Franche-Montagne, Trait Allemand, Brabançon of zelfs de Belgische Ardennen.
Door de jaren heen heeft de Route inderdaad harten veroverd tot ver buiten Frankrijk; dit is
waarschijnlijk de reden waarom het altijd werd beschouwd als de grootste Europese trekpaardenrace
en nu deel uitmaakt van het Europese paardensporterfgoed.
Voor de wedergeboorte van de Route worden 20 teams verwacht. Elk bestaande uit 70 personen en
11 paar paarden die in totaal 300 km zullen afleggen, met een aflossing ongeveer om de 15 km, in
20 tussensteden. Bij deze estafetteloop zullen dus meer dan 400 paarden worden ingezet, waaraan
nog een honderdtal paarden voor de koetsen van gasten, sponsors of de media moeten worden
toegevoegd.
Om ervoor te zorgen dat de wedstrijd soepel verloopt, zullen ongeveer 6 000 vrijwilligers worden
gemobiliseerd.
Moderne communicatiemiddelen zullen worden gebruikt om de navigatie van deelnemers te
vergemakkelijken, zoals gps-signalen in de koetsen, mobiele applicaties om het parcours te volgen,
enz. Dankzij deze nieuwe technologieën kan de wedstrijd ook live op internet worden uitgezonden,
door middel van een geolocatiesysteem en een mobiele televisiestudio.
De Route du poisson zal daarom een andere dimensie krijgen en gemoderniseerd worden, zonder de
oorspronkelijke waarden die hem beroemd hebben gemaakt te verraden.

DOELEN
EN VOORUITZICHTEN
Het trekpaard is ver van het retrograde beeld dat het kan oproepen, een
echte sociaaleconomische troef, die in staat is om vele thema’s samen te
brengen.
De Route du poisson zal hiervan het perfecte bewijs zijn, aangezien zij
het mogelijk zal maken om de paardensport, de visserij, de knowhow,
het erfgoed, de landelijkheid, de cultuur, de gastronomie en de lokale
producten te promoten, maar ook de territoriale netwerken, de opleiding,
de handicap, de ecologie, de duurzame ontwikkeling, het dierenwelzijn,
de Franse tradities en de Europese identiteit zal dienen...
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In de overtuiging dat het trekpaard ecologische en duurzame oplossingen kan bieden in zowel landelijke als
stedelijke gebieden, wil de vereniging La Route du Poisson haar actie duurzaam maken om de vitrine te
worden van een meer globale benadering van de promotie van de landelijke en maritieme wereld maar ook
van het gebouwde en levende erfgoed, en van alle ambachten die met de Route verbonden zijn.
Daarom structureert de vereniging haar actie rond zeven pijlers in dienst van haar oorspronkelijke
doelstelling:
- De wedergeboorte van de grootste Europese trekpaarden wedstrijd
- Promotie van de doorkruiste plattelandsgebieden
- De versterking van het historisch, cultureel en artistiek erfgoed
- De verdediging van een ecologische praktijk
- Het verschil en de handicap
- Het overdragen van knowhow en opleiding
- Dierenwelzijn

SPORTWEDSTRIJD

MENSELIJK EPOS

DOEN VOORTDUREN

EEN SPORTEVENEMENT
De estafette tussen Boulogne en Parijs duurt 24 uur. Als eerbetoon aan de getijdenjacht, duurt het
volledig evenement 5 dagen. Voor de wedstrijd strijden de teams in feite in 7 zogenaamde speciale
proeven in Touquet-Paris-Plage:
- een bereden dressuur,
- mennen op de stem,
- een boomsleepproef,
- werken met vier paarden,
- een tractietest,
- vaardigheid in de stad,
- de flobart (trekproef)
Flobart waren de traditionele vissersboten die aan de Côte d’Opale
werden gebruikt tot het einde van de 20e eeuw.

[ANEKDOTE] De flobart-test is een trekproef waarbij een
vissersboot over het zand wordt getrokken. Het is ongetwijfeld
het belangrijkste evenement van de wedstrijd; spectaculair
voor het publiek om te zien, het is ook het evenement dat
alle menners hopen te winnen ... «De Flobart winnen» dwingt
respect en bewondering af. En dit al bijna 30 jaar ...!
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Le Routier (de 24-uurs estafette) is een test van
uithoudingsvermogen en regelmaat ; het gaat niet om snel
gaan of als eerste finishen, het gaat erom op tijd te komen
zonder dat de paarden uitgeput raken.
De Speciale proeven zijn sportiever ; Ze hebben tot
doel de hele wedstrijd selectiever te maken. Deze,
vaardigheids- en krachttests zijn erg populair bij het
grote publiek en worden ook georganiseerd om de
vaardigheden van trekpaarden te bevorderen.
Gevormd door hun territoria en hun eeuwenlang gebruik,
hebben in feite de trekpaarden niet dezelfde bekwaamheden.
Volgens het ras, en dus hun territorium van oorsprong, kunnen
we verschillen waarnemen in grootte, kracht, bouw, haar ... daar zijn zoveel pagina’s geschiedenis
te vertellen. Deze diversiteit is de rijkdom van ons levend erfgoed en de legitimiteit van de Route du
poisson die, het grote publiek bewust wil maken van het uitzonderlijke potentieel van trekpaarden.
[NB] In december 2020 is een project begonnen om twee flobarts volgens de traditionele
methode te herbouwen. Onder leiding van Thomas Liénard, scheepstimmerman, wordt
dit project gesteund door La Fondation du Patrimoine. Om bij te dragen aan het project :
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/Construction-traditionnelle-de-flobarts

ODE AAN HET PLATTELAND
LOF VOOR TRAAGHEID

PROMOVEREN

AUTHENTICITEIT

GRONDGEBIEDEN & PLATELAND
300 km afleggen tussen Boulogne en Parijs, over departementale wegen, steile paden en bospaden,
alles op het ritme van de hoefijzers van de paarden. Als de Route du poisson een sportevenement
is, is het misschien ook en vooral een lofzang op de traagheid en een ode aan de landelijkheid.
Als schakels in een onzichtbare ketting zullen paarden en koetsen gebieden en mensen (opnieuw)
met elkaar verbinden: 2 regio’s, 3 departementen, 100 doorkruiste steden en dorpen, en evenveel
toeschouwers van hier en elders om het evenement bij te wonen.
Een feestelijke gebeurtenis die maandenlang wordt
voorbereid, waar urenlang op wordt gewacht en die
jarenlang in het geheugen verankerd zal blijven.
Een populair evenement dat vele gebieden in de
schijnwerpers zal zetten; de gebieden die door de
route worden doorkruist, maar ook de gebieden die
worden vertegenwoordigd door de teams, afkomstig
uit Frankrijk, Engeland, Zwitserland, België, Duitsland,
of zelfs Oostenrijk of Denemarken.
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Een actief evenement dat de gelegenheid zal bieden om verschillende
activiteiten te organiseren met bewoners en lokale verenigingen.
De teams zullen 100 steden en dorpen doorkruisen, waar een feestelijk
welkom zal worden gereserveerd voor de deelnemers en het publiek. Sets,
versnaperingen, entertainment ... elke gemeente kan zich het evenement
eigen maken en in de kijker zetten.
Onder de ongeveer honderd betrokken gemeenten zijn er
20 etappesteden, waarin de paarden worden gewisseld.
Tijdens de wedstrijd zullen in deze steden tijdelijke stallen
worden opgericht, en daar zal een bepaalde activiteit
heersen.
Er worden specifieke activiteiten georganiseerd. Het
publiek zal de estafette zelf kunnen bijwonen, maar
ook de verschillende veterinaire controles en andere
behandelingen die gegeven zullen worden aan de paarden,
echte wedstrijdsporters.
Om de identiteit van de doorkruiste gebieden zo goed mogelijk te promoten, zullen de twee vertreken aankomstdorpen worden voorgesteld en georganiseerd als een echte showcase van regionale
knowhow, producenten en spelers.
In Boulogne-sur-Mer beginnen de festiviteiten op vrijdag aan het einde van de dag met de legendarische
Flobart-proef, een krachttest die bestaat uit het trekken van een flobart (traditionele vissersboot) over het
zand. Daarna volgt een groot concert op het stadsstrand door bekende artiesten. De dag van zaterdag staat
in het teken van entertainment voor het grote publiek in dit vertrekdorp.
Het aankomstdorp in Parijs zou op Place de la Concorde moeten zijn. Een dorp dat in hoge mate
symbolisch wil zijn en zal worden ontworpen als de schakel tussen stad en platteland. Het publiek
zal de teams daar kunnen ontmoeten, door de stands kunnen slenteren om de doorkruiste gebieden te
promoten en de producten, sectoren, knowhow en tradities van elke regio te ontdekken.
Een dag lang zullen op de Champs-Élysées moderne motorvoertuigen wegblijven om de terugkeer
te zien van door paarden getrokken voertuigen uit het begin van de 19e eeuw, die jong en oud zeker
zullen verbazen. Een belle époque-scene dompelt bezoekers onder in de sfeer van de eeuwwisseling,
op het geluid van klompen die weerklinken op de kasseien.
De Route du poisson zal een gelegenheid zijn om het evenement opnieuw te registreren in toeristische
gidsen om het te promoten als een echt lokaal, aantrekkelijk en populair festival.
[INFO COVID] Dit voorlopige programma zal worden herzien en aangepast aan de sanitaire crisis en de
genomen maatregelen
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Daarnaast zal een webwinkel producten aanbieden met het imago
mago
go
van de Route du poisson, voor sommigen in samenwerking met
et grote
te
Franse merken. De producten zullen allemaal uit Frankrijk komen
men
n
en voor meer dan 50% zijn gecreëerd en geproduceerd in Hauts-deeFrance.
De winkel zal gedurende de hele Route worden gematerialiseerd in de
vorm van een kortstondige mobiele winkel, in een oud TUB-voertuig van
het type Citroën dat voor de gelegenheid is omgebouwd.
Er zal ook een kookboek worden ontwikkeld in samenwerking met een
chef-kok, met een Michelin-ster, om de recepten van de doorkruiste
gebieden te presenteren en hun culinaire tradities en de producten van hun
regio’s onder de aandacht te brengen.

ONGEBRUIKELIJKE ONTDEKKINGEN

WAARDE ONTWIKKELEN

ERFGOED, KUNST & CULTUUR

FAMILIALE WORTELS

UITNODIGING OM
TE REIZEN

De Route du poisson gaat niet alleen over paarden. Het is ook een verhaal van mensen en
gebieden, dat ons herinnert aan de plaats die het paard ooit in ons dagelijks leven innam, en aan de
omstandigheden waarin, nog niet zo lang geleden, de Parijzenaren, algemener alle inwoners die niet
aan de kust woonden, de producten van de zee konden consumeren.
Deze geschiedenis is onvermijdelijk verbonden met lokale tradities, met het gebouwde erfgoed dat getuigt
van het dagelijkse leven, en met het levende erfgoed dat gevormd is door de lokale geschiedenis... Alles
zal dus in werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat de Route du poisson, naast het sportevenement,
ook getuigt van een zeer rijk erfgoed en cultureel verleden. De vereniging hoopt de Route du poisson te
kunnen laten registreren als immaterieel erfgoed.
De route zal dus langs typische plaatsen van hett regionale erfgoed lopen
om de rijkdom, de geschiedenis en de identiteitt van de gebieden
in het licht te stellen.
In de 20 steden langs de route krijgen de toeschouwers
chouwe
wers
de gelegenheid om met de teams te praten.
en. De
sympathie van het trekpaard zal deze ontmoetingen
ingen
vergemakkelijken en de mensen samenbrengen.
en.
Ongetwijfeld, de paarden zullen een positief beeld
eeld
ee
ld
en
van het plattelandsleven en de plattelandsgebieden
ijn
uitstralen en iedereen terugbrengen naar zijn
eigen roots. Zij zullen de uitwisseling en de
wens om het erfgoed en de cultuur van onze
ze
grondgebieden te (her)ontdekken bevorderen.
Om de ontdekking van het lokale erfgoed
d te
vergemakkelijken, zal een Heritage omloop
p het
publiek uitnodigen om historische en ongewone
ewone
plaatsen te bezoeken, dicht bij het parcours of dire
direct
rect
r
verbonden met zijn geschiedenis en tradities. Deze route
zal het publiek ook de mogelijkheid bieden om in deze
blijven of van
plaatsen met een rijke geschiedenis te verblijven
uitzonderlijke ervaringen te genieten.
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De zee, haar eeuwenoude tradities en haar landschappen zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie
en creativiteit. De Route du poisson en meer in het algemeen de traditie van de Chasse marée en de
geschiedenis van de Côte d’Opale, hebben onvermijdelijk herinneringen aan het licht getrokken en
in hoge mate lokale kunstenaars en degenen die er doorheen gingen geïnspireerd.
Naast de Heritage omloop zal een kunst gebeurtenis georganiseerd worden om in culturele podia
het publiek aan te moedigen om door een artistieke interpretatie van de plaatsen te wandelen.
Geïnspireerd door geschiedenis en lokaal erfgoed, zullen deze artistieke podia ook een gelegenheid
zijn voor de lokale bevolking om meer of minder vertrouwde erfgoedsites vanuit een andere
invalshoek te (her)ontdekken.
Kunst zal zich daar in al zijn vormen ontvouwen, en zal de tentoonstelling weerspiegelen die in het
hart van de stad Boulogne-sur-mer zal worden geïnstalleerd. We zullen dus stukken vinden van
kunstenaars die in Boulogne aanwezig zijn maar een ander facet van hun creatie verkennen.
Van 11 september tot 24 oktober zal, in Boulogne-sur-Mer,
een tentoonstelling van stukken van internationaal bekende
kunstenaars, lokale kunstenaars en jonge kunstenaars worden
geïnstalleerd. Elk werk, gekozen vanwege zijn kwaliteiten, zijn
resonantie met de plaats en zijn samenhang met het hele project,
zal plaatsvinden in een geheel die de waarden van de Route du
poisson weerspiegelt. Door een participatieve roeping met een reeks
bemiddelings- en transmissiesystemen, richt de tentoonstelling
zich op een breed publiek. Uitnodigingen om de ruimte te investeren
Olieverfschilderij op water
zullen het programma accentueren: lezingen in samenwerking met de
Achille Panibratchenko (2020)
gemeentelijke bibliotheek, bruikleen van werken van het Boulognesur-Mer-museum en het FRAC, culturele bemiddeling, bezoeken gewijd aan schoolkinderen onder leiding
van studenten in culturele bemiddeling. Een partnerschap met de Ecole des Beaux-arts de Boulognesur-Mer wordt ook bestudeerd om studenten te betrekken bij dit culturele evenement, door middel van
workshops en verschillende samenwerkingen.
[AGENDA]
- Tentoonstelling van 11 sept. tot 24 okt.
- Zaterdag 11 september: opening van de tentoonstelling
- 18 >20 sept: deelname aan de Europese erfgoeddagen
- vrijdag 24 sept: start van de Route du poisson
- 2-3 okt : de All-Nighter, nachtopening en evenementen
- 21 > 24 oktober: deelname aan de VIP-bezichtiging van de FIAC

De heropleving van de Route du poisson is ook een gelegenheid om deze route gedeeltelijk opnieuw
uit te vinden, door er een artistieke component aan toe te voegen. Een uitnodiging om te dromen en
te reizen om de magie van het evenement te laten voortduren en de continuïteit tussen twee edities
van de Route te verzekeren.
Er zijn dus verschillende culturele en artistieke projecten aan de gang, te beginnen met de publicatie
van de catalogus van de tentoonstelling.
De vereniging denkt ook aan de invoering van een label «Route du poisson», waarmee reizigers het hele
jaar door de historische en culturele routes kunnen ontdekken.
Tenslotte wordt naar het voorbeeld van de Cinescénie van de Puy du Fou een ruiterspektakel
geschreven dat het verbazingwekkende verhaal vertelt van
een jonge 19e-eeuwse heldin uit Boulogne die bij toeval
deelneemt aan het epos van de «chasse-marée».
De productie is toevertrouwd aan enkele van de grootste
namen uit de showbusiness, die zullen kunnen rekenen op
enkele honderden figuranten uit de Hauts de France. Dit
levendige spektakel waarin cultureel en industrieel, materieel
en immaterieel erfgoed worden gecombineerd, zal na de Route
in de regio Hauts-de-France worden geprogrammeerd; het zal
tijdens de zomerperiodes worden opgevoerd en een band met
het publiek tot stand brengen tussen twee edities van de Route.
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BIODIVERSITEIT
ODE AAN HET LANDELIJKE
GEZOND VERSTAND

VERDEDIGEN

ECOLOGIE & PAARDENERGIE
Als medewerker in het leven en op het werk hebben paarden de landbouw en de industrie tot het einde van
de Tweede Wereldoorlog begeleid. Door de concurrentie van de auto en de machine verdween het trekpaard
geleidelijk uit de steden en van het platteland. In 1970 vormden trekpaarden slechts een minderheid van de
Franse paardenpopulatie. Onverbiddelijk is hun aantal in slechts vijfentwintig jaar door zes gedeeld.
De verdwijning van trekpaarden, zoals van vele plaatselijke rassen,
is zorgwekkend voor het voortbestaan van onze biodiversiteit.
De activiteit van het grazen heeft altijd het landschap
gevormd, bijgedragen tot de instandhouding ervan en de
ontwikkeling bevorderd van een ecosysteem dat gunstig
is voor kleine dieren en planten.
Mechanisatie en de drang naar productivisme
hebben het toeroepen aan eeuwenoude deugdzame
praktijken stopgezet en hebben de drijfveren en
schade veroorzaakt die wij vandaag zien. Door dik en
dun worstelt het gezond verstand van de boeren om te
overtuigen van de dringende noodzaak om terug te keren
naar meer verantwoorde landbouwpraktijken.
Het fokken van trekpaarden ondervindt de volle kracht van
deze zware tijden. Een paar gepassioneerde mensen hebben de
laatste twintig jaar geprobeerd om dierlijke tractie in het algemeen en paardentractie in het bijzonder
opnieuw in te voeren; maar als de mentaliteit zich ontwikkelt, is de weg nog lang. En het moet gezegd
worden dat het aangespannen paard een stoffig imago heeft; retrograde voor sommigen, ongewoon of
zelfs utopisch voor anderen.
Paardenkracht mag dan op zich niet modern zijn, de tegenwoordig gebruikte werktuigen zijn dat wel en
maken het mogelijk te voldoen aan de huidige eisen op landbouw-, milieu-, sociaal en zelfs economisch
ge
gebied. Omdat paardenkracht niet vervuilend en hernieuwbaar is, houdt zij de kwaliteit van lucht, water
bodem in stand. De dierlijke tractie, die al eeuwenlang beproefd is, is een reëel alternatief voor onze
en bod
afhankelijkheid
afha
af
hankelij
ha
van fossiele brandstoffen; zij biedt een passend antwoord aan landbouwers die streven
naar
en rationele productie; zij schept (directe en indirecte) werkgelegenheid; en ten slotte - en
naar een
een schone
ssch
ch
misschien
miss
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ssch
ss
chie
ch
ien
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n we
wel het belangrijkst - zij schept sociale banden.
De keuze voor dierlijke tractie is inderdaad een weloverwogen
keuze, die zich ruimschoots heeft bewezen. Het is echter
een gemarginaliseerde en verachte keuze... omdat dierlijke
tractie niet (of nauwelijks) wordt erkend, noch is opgenomen
in de lijst van hernieuwbare energieën, noch wordt gesteund
voor duurzame ontwikkeling... Toch kan met dierentractie
een groot deel van de verbintenissen die zijn aangegaan in
het kader van het Kyotoprotocol (1997) en de «Grenelle de
l’environnement» van 2007, worden nagekomen.
Het trekpaard is een moedige, efficiënte en milieuvriendelijke werker, een populaire bemiddelaar en een
generator van sociale banden. Overtuigd van haar potentieel, is de vereniging van plan om op grote schaal
te communiceren over de vele voordelen van dierlijke tractie.
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Omwille van de samenhang en de relevantie zullen de Speciale proeven ook plaatsvinden in reële situaties,
in de daarvoor geschikte omgevingen, en niet in speciale ruimten. Zo zal het trekproef plaatsvinden in het
bos, het Tractie- en Flobart op het strand en de Vaardigheid in de stad in het stadscentrum.
Daarnaast zullen naast de wedstrijd diverse initiatieven
worden ontplooid, zoals pendeldiensten in de start- en
finishsteden, maar ook het onderhoud en de reiniging van
de terreinen met ezels en paarden. Het hele systeem zou
kunnen worden gebruikt als een test op ware grootte voor
gemeenten die misschien terughoudend zijn om voor het
territoriale paard te kiezen.
De vereniging wil het evenement ook laten
certificeren volgens ISO 20121, een certificering
die wordt toegekend aan «duurzame» evenementen.
Daarom zal ook bijzondere aandacht worden besteed aan goede visserij en
aquacultuurpraktijken, waaraan ruime bekendheid zal worden gegeven door de mediaaandacht voor de route.
De organisatie zet zich ook in om de Route du poisson zo schoon mogelijk te maken. Er zullen verschillende
initiatieven worden genomen om afval zoveel mogelijk te beperken, maar ook visuele vervuiling en
geluidshinder. Onder andere kunnen worden opgenoemd
- het opzetten van mobiele GPS-toepassingen om het afdrukken van logboeken te vermijden
- Inrichting van een tweede route voor alle logistieke voertuigen van de teams, waardoor de visuele,
atmosferische en geluidshinder op het parcours van de Routier sterk wordt beperkt. Voor de
nachtetappes, terbeschikkingstelling van elektrische voertuigen om de veiligheid van de teams te
garanderen.
- recyclage van recycleerbaar afval (stro, mest, ...)
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INTEGRATIE

SOLIDARITEIT

ONTVANGEN

TOLERANTIE

VERSCHILLEN & HANDICAP
Sinds de 2e editie van de Route du poisson is er altijd een team van mensen met een handicap die aan de
wedstrijd meedoet naast de andere ploegen en onder dezelfde voorwaarden.
Al meer dan vijftien jaar neemt dit team - genaamd Hardis
gie
gi
mareyeurs - deel aan de Route, waarbij het al zijn energi
energie
tegr
te
gratie
gr
injecteerde en formidabele waarden van tolerantie, integratie
en respect overbracht. Hardis (stoutmoedig), omdat ze
e hun
vastberadenheid hadden bewezen, maar ook hun durf. Mareyeurs
eyeu
eurs
eu
(Vishandelaars), omdat het ging om het eren van de Chassehasseha
marée, die bijna vijf eeuwen lang vis hadden gekocht, vervoerd
rvoerd
en verkocht.
aarden
en
Door de jaren heen en de Routes zijn de geest en waarden
ebleven
van dit inmiddels legendarische team verankerd gebleven
oisson.
oi
in de herinneringen en archieven van de Route du Poisson.
der he
hen
De wedergeboorte van de Route kon dus niet zonder
plaatsvinden.
an de start
In september 2021, zullen de Hardis Mareyeurs weer aan
enst deze
zijn, aangemoedigd door de Organisatie, die absoluut wenst
aven. De
waarden van verdraagzaamheid en respect te handhaven.
organisatie wenst ook de beoefening van aangepaste sport in
het algemeen, en het mennen in het bijzonder, te bevorderen
evorderen
bij mensen in moeilijkheden. Dit, of zij nu een lichamelijke
melijke of
zintuiglijke handicap hebben, een handicap of een geestesziekte, of zij lijden onder sociale
marginalisering ten gevolge van gedragsproblemen of verslavingen, of zij nu in een rolstoel zitten, falen op
school of in hun proeftijd zitten...
Gedurende de edities hebben de Hardis Mareyeurs de rode draad
geweven van een Route die resoluut menselijk en solidair is, en
waarvan ze nu de ambassadeurs zijn.
Daarom wil de vereniging, buiten het evenement, hun
aanwezigheid binnen de Route echt bestendigen.
Er werd een commissie opgericht met professionals uit het
paarden milieu en de handicap en medisch-sociale kringen; het
zal zorgen voor een coherente en gecoördineerde uitvoering van
de verschillende acties die worden ondernomen ten gunste van
handicap, verschil uitsluiting en integratie.
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BEVORDERING VAN KNOWHOW
DELEN

AANMOEDIGEN

KNOWHOW & OVERDRACHT
De Route du poisson zal een gelegenheid zijn om de vele vergeten of zelfs gedevalueerde beroepen onder
de aandacht van het grote publiek en dus van de jongeren te brengen. Dit is een uitgelezen kans om de
landbouwsector in het algemeen en de maritieme en de hippische sector in het bijzonder te (her)promoten;
het is ook een kans om passie en knowhow door te geven door de jongere generaties erbij te betrekken.
Er zijn dan ook verschillende samenwerkingsverbanden tot stand gebracht met
beroepsscholen voor landbouw en zeevaart, en met gespecialiseerde scholen zoals
de École Nationale Vétérinaire d’Alfort (ENVA), die gespecialiseerd is in
paardenzaken. Een deel van de 6.000 vrijwilligers die nodig
zijn om de Route te organiseren, zal uit deze opleidingen
komen.
De vertrek - en aankomststeden zullen ook worden
geanimeerd en opgebouwd in de vorm van ontdekkings - en
promotiedorpen voor de met de Route verbonden beroepen,
producten en knowhow: die van de zee, maar natuurlijk ook
die van de paarden en hun gebruik (fokker, hoefsmid,
groom, boomsleper, koetsier, wijnbouwer... enz).
De communicatie zal erop gericht zijn om door
middel van reportages, interviews en specifieke
publicaties bekendheid te geven aan de
verschillende ambachten, hun opleiding en hun
vooruitzichten.
Deze filosofie van overdracht en opleiding volgend,
heeft de vereniging ervoor gezorgd zich te omringen met «veteranen» van de Route, mensen met ervaring in
de organisatie van ruiterevenementen, maar ook jonge ondernemers. Dit is een manier om de geschiedenis
van de Route met vriendelijkheid door te geven, om solide vertrouwensrelaties voor de toekomst te
creëren, maar ook en vooral om op zijn eigen manier kleine ondernemingen te steunen in deze periode van
economische crisis.

[OPMERKING] Aan het eind van de wedstrijd zal het winnende team symbolisch de vis aan de chef van
het Elysée-paleis overhandigen, vergezeld van studenten die elk hun vak vertegenwoordigen.
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VERTROUWEN

GARANDEREN

SERENITEIT

DIERENWEZLZIJN

De Route du poisson is ondenkbaar zonder speciale aandacht voor paarden, deze edele medewerker van
de mensheid sinds duizenden jaren. De vereniging wil opkomen voor het welzijn van dieren en aantonen
dat paardenwerk, welwillendheid en gezondheid niet onverenigbaar zijn, integendeel. Gedurende het
gehele evenement (basiskamp, vertrek- en aankomstplaatsen, routes, etappes, enz.) zal er onveranderlijke
waakzaamheid zijn met betrekking tot de zorg voor de paarden.
Daartoe is een specifieke commissie voor dierenwelzijn opgericht,
bestaande uit deskundigen. Het zal tot taak hebben een inventaris
op te maken en acties voor te stellen om de opvang- en
deelnemingsvoorwaarden voor alle paarden te verbeteren.
De strijd tegen doping zal een integrerend deel uitmaken van het toezicht
op het welzijn van de paarden. De controles zullen dus niet alleen tijdens
het evenement, en met name in de estafettesteden, maar ook tijdens de
training in het basiskamp worden verscherpt.
Er is een nieuw systeem van longitudinale monitoring ontworpen voor de periode na het evenement tot de
volgende editie van de Route du poisson. De verscheidenheid van de genomen stalen zou het dus mogelijk
kunnen maken de paarden op elk moment te volgen en te controleren, vanaf hun geboorte tot het einde
van hun sportcarrière.
De vereniging is ook voornemens het Nationaal Handvest voor het welzijn van paarden
te volgen en te bevorderen, dat gebaseerd is op de vijf individuele vrijheden van dieren,
vastgesteld door de Wereldorganisatie voor diergezondheid; deze moeten door alle
deelnemers worden geëerbiedigd:
- afwezigheid van honger, dorst en ondervoeding
- vrijheid van angst en leed
- vrijheid van fysische en thermische belasting
- vrijheid van pijn, verwondingen en ziekte
- de mogelijkheid voor het dier om het normale gedrag van zijn soort te vertonen
De vereniging zal steunen op vier essentiële hefbomen voor
het welzijn van paarden:
- opleiding en bewustmaking van beroepsbeoefenaars,
- het correct gebruik van de zweep,
- een beperkte hoefsmederij
- de bij de wedstrijd gebruikte uitrusting
Een gids voor goede praktijken zal onder de teamleden worden
verspreid en kan worden gedownload van de website van de
vereniging. De dierenartsen van de Route du poisson zullen
toezien op de toepassing ervan en zullen overgaan tot een
evaluatie.
De vereniging wenst zich te omringen met serieuze
organisaties die strijden voor het welzijn van dieren, om alle
le
getroffen maatregelen te controleren en te helpen verbeteren en
om een vernieuwende en opvallende boodschap te brengen aan
an de
n aan de
beroepsmensen uit de paardensector die wensen deel te nemen
Route du poisson.
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COMMUNICATIE
RONDOM DE WEDSTRIJD
Rond het evenement zal een grote communicatiecampagne worden gevoerd om de continuïteit ervan te
waarborgen. Drie pers- en publicrelationsbureaus zullen voor, tijdens en na het evenement voor uitgebreide
media-aandacht zorgen.
Sociale netwerken en audiovisuele productie - In elke stad zal een intern beeldproductiesysteem worden
opgezet voor sociale netwerken en de lokale, regionale, nationale en internationale pers.
De communicatiestrategie is gericht op het creëren van een gemeenschap van 1 tot 1,5 miljoen volgers
op de verschillende sociale netwerken (Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter, Snapchat en TikTok). Het
evenement zal voor het eerst rechtstreeks op internet worden uitgezonden.
Tijdschrift voor het grote publiek - Een programma in «speciale uitgave»-formaat zal worden gepubliceerd
en gratis onder het grote publiek worden verspreid. Advertenties van hoge kwaliteit zullen het erfgoed, de
plaatselijke producenten, de geschiedenis en de sponsors van de Route du poisson op doeltreffende wijze
in het licht brengen.
Sponsors en partners - Een karavaan met rijtuigen van de hoofdsponsors zal de wagens van de deelnemers
voorafgaan. Deze rijtuigen zullen voldoen aan strenge specificaties inzake respect voor het milieu.
Een karavaan met andere rijtuigen, van het type 19e -eeuwse omnibus, zal voor de partners worden
gereserveerd om hen in staat te stellen de Route intens te beleven. Bovendien zal tijdens elke estafette
een partner kunnen meerijden in een van de wedstrijdrijtuigen, waar een zitplaats zal worden toegewezen.
Een populaire peetvader - Om de kleuren van de doorkruiste gebieden te dragen, heeft de vereniging
gevraagd om de sponsoring van persoonlijkheden uit de amusementsindustrie.

Een communicatiestrategie gebaseerd op de waarden die het paard uitdraagt.
De Route du poisson kristalliseert de hoop op de wedergeboorte van een samenleving in crisis. Los van
het evenement zelf heeft de communicatie rond het project al gezorgd voor een succes in de media en bij
het grote publiek, dat nog wordt versterkt door de steun van het staatshoofd en zijn regering, en door de
internationale draagwijdte van het evenement.
De belangrijke communicatiemaatregelen die voor, tijdens en na het evenement zijn genomen, maken het
ook mogelijk de media-impact op enkele tientallen miljoenen euro’s te schatten.
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Wie belangstelling heeft voor de Route du poisson, volgt de uitvoering van een vernieuwend en samenbindend
evenement, dat zeer sterke maatschappelijke waarden in zich draagt. Hoewel het paard uit ons dagelijks
leven is verdwenen ten voordele van de gemotoriseerde voertuigen, is het niettemin diepgeworteld in onze
verbeelding en ons onbewustzijn. Hij belichaamt zowel kracht als gratie, snelheid en controle, vrijheid en
sereniteit, hij imponeert evenzeer als hij fascineert, hij stelt ons gerust en doet ons dromen.
In termen van marketingstrategie, is hij een zekere weddenschap.
Wat het management betreft, is het een ideale projectie van de sociale en economische waarden van de
onderneming.
De organisatie wil deze waarneming gebruiken om wereldwijd te communiceren met het grote publiek, en
meer bepaald met een amateuristisch en geïnformeerd publiek, op nationale, Europese en zelfs internationale
schaal. Productie van multimedia-inhoud voor radio, televisie en sociale netwerken, een printcampagne in
het openbaar vervoer van de Ile-de-France en de Hauts de France, doelgerichte lifestyle-reportages voor
de nationale en gespecialiseerde pers, documentaires en interviews over transversale onderwerpen die
mu
verband houden met de thema’s en activiteiten van de partners... De grootschalige communicatiecampagne
ootste vis
belooft veel media-aandacht te genereren nog voordat de rijtuigen vanuit de grootste
vissershaven van
Frankrijk naar de hoofdstad vertrekken.

6 DAGEN WEDSTRIJD

HET PROGRAMMA
MAANDAG 20 SEPTEMBER
07:30 tot 16:00 Aankomst teams, eerste veterinaire controle (identificatie en vaccins), toelating,
installatie van teams
17.30 Briefings
23.00 Sluiting van de stallen
DINSDAG 21 SEPTEMBER
06:00 Opening van de stallen
08:30 › 16:00 uur Veterinaire inspectie
16:30 Welkomdrankje
17:30 Briefings
20:00 › 22:00 uur Special wedstrijd: Bereden dressuur op muziek (in basiskamp Le Touquet)
23:00 Stallen gesloten
WOENSDAG 22 SEPTEMBER
06:00 Opening van de stallen
08:30 Briefings
10:00 › 12:30 Speciale proef: mennen op de stem (in het basiskamp van Le Touquet)
13:00 › 17:00 Speciale proef: Boomslepen (in de bossen van de stad Le Touquet - nog te bevestigen)
18:00 › 19:30 Parade van teams in Touquet-Paris-Plage
20:30 Boergondisch banket (in het basiskamp Le Touquet)
23:00 Sluiting van de stallen
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DONDERDAG 23 SEPTEMBER
06:00 Opening van de stallen
8:30 Briefings
10:00 › 12:00 Special proef: vaardigheid met vierspan (in het basiskamp van Le Touquet)
14:00 › 16:30 Special proef: tractie (op het strand van Le Touquet)
17.30 Vertrek van transportvoertuigen naar Boulogne-sur-Mer
19:00 › 21:30 Teamparade in Boulogne-sur-Mer
23.00 Sluiting van de stallen
VRIJDAG 24 SEPTEMBER
06:00 Opening van de stallen
8:30 Briefings
11:00 › 13:00 Speciale proef: Vaardigheid in de stad (in de stad Le Touquet-Paris-Plage)
18:00 › 20:00 Etappe: Flobart op het strand van Boulogne-sur-Mer
21:00 Flobart-prijsuitreiking
21:00 › 23:30 Concert op het strand van Boulogne-sur-Mer
00:00 Sluiting van de stallen
ZATERDAG 25 SEPTEMBER
06:00 Opening van de stallen
6:15 Briefings
6:45 Vertrek van transportvoertuigen naar de start (Boulogne) of naar de volgende relaissteden
7:30 Aankomst van alle teams in Boulogne-sur-Mer (paarden etappe 1)
9:30 Vertrek van de Routier
9:30 Opening van het vertrekdorp
ZONDAG 26 SEPTEMBER
08:00 Aankomst van de eerste deelnemer in Chantilly
10:00 tot 11:00 Vertrek naar de laatste etappe te Parijs Intra muros
10:00 Opening van het aankomstdorp
11:00 › 12:13 Aankomsten van de etappe
13:00 tot 15:00 Demonstratieteams op de Champs Elysées
15:00 Levering van verse vis aan het Elysée door het winnende team
16:00 tot 17:00 Prijsuitreiking
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TRAJECT
DE WEDSTRIJD
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OFFICIELE PARTNERS
VAN DE ROUTE DU POISSON

Onder de Hoge Bescherming
van de heer Emmanuel MACRON,
President van de Franse Republiek

FRANCE FABRIKANT VAN KOETSEN
OFFICIËLE KOETS VAN LA ROUTE DU POISSON
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CONTACTS
Thibaut MATHIEU +33 6 13 37 25 81
Richard DURBIANO +33 6 18 11 32 99
* contact@laroutedupoisson.com
www.laroutedupoisson.com

La Route du Poisson (08.07.2021) | © photos DR, G. Sagot, Hardis mareyeurs, La Route du Poisson

