


Film en educatie...
.. in het vertoningscircuit van Lessen in het Donker, in het kader van Filmfestival 
Open Doek, een workshop verzorgd door Jekino, een film in de klas... 
Film kreeg een plaats in het lessenpakket van heel wat scholen en wij zorgen graag 
voor een goede programmatie en pedagogische omkadering. We maken jaarlijks 
een pittige selectie van een 30-tal films uit het afgelopen seizoen, organiseren op 
heel wat plaatsen vertoningen en zorgen voor kant-en-klare lesmappen voor een 
boeiende verwerking in de klas. Daarbij spelen we in op de eindtermen en ontwik-
kelingsdoelen. 
In elke lesmap wordt aandacht besteed aan een filmtechnische en inhoudelijke 
benadering van de film, en leggen we de focus op één filmterm. We stimuleren jullie 
graag om de film met een frisse blik te bekijken. 

www.lesseninhetdonker.be - www.opendoek.be - www.jekino.be

Doelgroep POM, LE POULAIN: vanaf 2e graad lager onderwijs 

Feedback!
We horen graag je reactie op de film, de bespreking en lesmap. Surf naar www.les-
seninhetdonker.be om een evaluatiefiche in te vullen. Ook de leerlingen kunnen hun 
reactie kwijt op de pagina van de film die ze zagen.

MAKING OF
Als het praktisch haalbaar is, neem zeker eens een kijkje op de web-

site van de film op www.pomlepoulain.com. De makers van de film 

plaatsten er een hele interessante beeldmontage op van hoe, waar 

en door wie alles werd gefilmd (jammer genoeg enkel in het Frans 

gesproken). Met andere woorden een ‘making of’ van de film.
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   FILMFICHE
Kopieer de filmfiche op de volgende pagina voor je leerlin-gen. Zo zijn ze meteen goed voorbereid op de voorstelling! 
Ook voor je collega’s die de leerlingen vergezellen, kan het 
een handige leidraad zijn!
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Filmfiche
Synopsis

Pom is een onbezorgd veulen, zijn moeder Mirabelle een werkpaard bij een groep 
houthakkers. Patrick, de zoon van de baas, gedraagt zich als een klein ettertje 
tegenover zijn collega’s, en gaat op een heel brute manier om met de paarden. Op 
een dag raakt Mirabelle betrokken bij een ongeluk waarbij Patrick gewond raakt. Hij 
maakt van deze kans gebruik om zijn vader te overtuigen dat Mirabelle gevaarlijk is 
en haar naar het slachthuis moet brengen. Julien, de stalknecht – die heel veel van 
de paarden houdt – verkoopt ze aan een buurman, waardoor Pom helemaal alleen 
achter blijft. Hij mist zijn moeder verschrikkelijk en weigert te eten. Julien doet alles 
wat hij kan om Pom te helpen. Intussen probeert Mirabelle haar veulen terug te 
vinden.

Technische fiche

België, 2006, 85 min., Nederlands ondertiteld
REGIE Olivier Ringer
SCENARIO Olivier en Yves Ringer
CAMERA Jean-Paul de Zaetijd
MONTAGE Séverine Cava
MUZIEK Bruno Alexiu
CAST Richard Bohringer, Morgan Marinne, Philippe Grand’ Henry
 Mirabelle 1 & 2, Pom 1&2
FILMLOCATIE De Ardennen

POM, LE POULAIN won de Publieksprijs op het Europees Jeugdfilmfestival Vlaan-
deren (Brugge) 2007.

Uit de pers geplukt…

“Herkenbare Belgische personages en een flinke dosis humor vermijden dat het al 
te melig wordt. Het gouden hart van Julien de paardenverzorger, de toerist die zijn 
zoontje Eddy koste wat het kost in een wielrennerscarrière wil duwen, de hilarische 
politieagenten die verjaagd worden door een boerin met een geweer; het zijn die 
kleine dingetjes die een wereld van verschil maken tussen een film met een ziel en 
een film die enkel geld moet opleveren.”  www.filmsalon.be 

Vóór je naar de film gaat…

Dit is een Belgische film, die werd gefilmd in de Ardennen! 
De twee broers die POM, LE POULAIN maakten, nemen je mee in het bos, in de volle 
natuur. Daar zal je kennis maken met het veulentje Pom, en zal je een beroep leren ken-
nen waar je misschien nog nooit van gehoord hebt: dat van de boomslepers.
We hopen dat jullie genieten van de film en meeleven met het leven van Pom, de 
liefde voor zijn moeder, en de vele avonturen die hij beleeft.  
Je mag gerust een traantje laten bij het mooie verhaal, maar je zal de filmzaal zeker 
verlaten met een glimlach op je gezicht. 

Neem zeker ook eens een kijkje op de officiële website van de film op 
http://www.pomlepoulain.com/site.html (je kan er foto’s en een ‘making of’ 
op terugvinden, dit is een filmpje waarin je ziet hoe de film werd opgenomen, wat er 
achter de schermen gebeurde).

Regie en productie
POM, LE POULAIN is de eerste langspeelfilm van Olivier Ringer. Voordien reali-
seerde hij al kortfilms, videoclips, reclamefilms, en was hij ook assistent-cameraman 
in heel wat films (daar maakte hij kennis met de job van regisseur).
Yves Ringer, zijn broer, was scenarist en coproducent van de film. Vroeger was hij 
voornamelijk aan het werk als schrijver (poëzie, journa-
listiek) en maakte hij cartoons.

We vroegen aan Yves en Olivier Ringer hoe het was 
om als twee broers te werken aan hetzelfde project. 
Yves: “Olivier en ik werken al sinds lange tijd samen 
en we schreven al vijf scenario’s. We vullen elkaar 
aan, bespreken ideeën en het scenario. Ik schrijf 
de sequenties en Olivier schrijft de dialogen. We 
hebben een kritische blik en aangezien we broers 
zijn, kunnen we problemen direct aankaarten zonder 
scrupules. We zijn niet bang om soms eens ruzie 
te maken, want vijf minuten later zijn we het alweer 
vergeten. Het werk was ook goed verdeeld: tijdens 
de voorbereidingen van de film heeft Olivier zich 
beziggehouden met het technische en de evaluatie van de budgetten, en ik 
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hield me bezig met contacten te onderhouden en op zoek te gaan naar finan-
ciering. Tijdens de opnames zorgde Olivier voor het artistieke luik, en ik deed 
het financiële werk en de administratie. Een laatste belangrijk voordeel was dat 
we elkaar doorheen het hele proces steun en energie gaven.” 

De reden waarom ze deze film maakten is dat ze zich wilden afzetten tegen de grote  
Amerikaanse producties. Olivier Ringer: “Als ik vandaag mijn kinderen meeneem 
naar de bioscoop, vind ik het enorm jammer dat ze naast de sterke Amerikaan-
se producties geen films te zien krijgen die een authentiek verhaal vertellen, 
dat dicht bij de realiteit staat.”
Ze wilden kinderen trakteren op een mooi filmverhaal, dat vooral herkenbaar was 
voor hen, dat ze konden begrijpen en waarin ze zich konden identificeren met de 
personages. Dit merk je voornamelijk aan de structuur van het verhaal: het lijkt een 
beetje op een sprookje, en is zeer simpel en eenvoudig te begrijpen. De kinderen 
zullen in het gedrag van de volwassen personages uit de film (Julien, Jean en de 
vader van Eddy) iets herkennen van hun ouders.

De film heeft de intentie bij de kinderen echte en sterke gevoelens op te wekken: hen 
doen lachen, doen huilen, hen een moment van dromen en avontuur doen beleven.

Wat je zeker merkt wanneer je de film bekijkt, is de filosofie of de ingesteldheid van 
de regisseur: “Er is meer in het leven dan geld en succes.” De regisseur en de 
producenten zijn van mening dat een film de mogelijkheid biedt (zeker voor kinde-
ren) om eventjes de sleur te verlaten en mee te leven met een denkbeeldige wereld. 
Je zal het zeker merken na het bekijken van de film dat POM, LE POULAIN niet 
op zoek gaat naar roem, maar wel naar een plaatsje in het hart van de kinderen (en 
volwassenen!) die de film bekijken.

De film werd niet opgenomen in sequentie (d.i. scène per scène of in chronologi-
sche volgorde van het verhaal). Yves Ringer: “We hebben gefilmd in volgorde van 
de beschikbaarheid van de decors, van de acteurs. Daarom hebben we een 
gedetailleerd werkplan opgesteld. Er is ook altijd iemand op de set aanwezig 
die de continuïteit bewaakt en die kijkt of we niets vergeten. Achteraf is het aan 
de monteur om alles terug in de juiste volgorde te plaatsen. Eigenlijk lijkt het 
een beetje op een grote puzzel.” 

Tijdens het filmen was er één gebod waar iedereen zich aan hield: hou rekening met 
de dieren! Met dieren werken is niet hetzelfde als met menselijke acteurs werken. 
Zo kon de regisseur bijvoorbeeld bepaalde scènes niet enkele keren opnieuw opne-
men. Aan een menselijke acteur leg je uit dat bepaalde zaken niet goed genoeg wa-

ren, en het nodig is om het nog eens opnieuw te doen. Maar hoe leg je dat uit aan 
een paard, dat zich verveelt om iedere keer hetzelfde te doen en niet goed begrijpt 
waar het allemaal toe dient? Olivier Ringer kon ook niet te moeilijk doen over een 
wolkje aan de hemel dat er niet mocht zijn, of een zon die niet te zien was. Hij kon 
niet wachten op die zaken, want dan moesten de paarden er ook op wachten en 
werden ze zenuwachtig. Hij moest dus gewoon filmen, en eerst en vooral rekening 
houden met de dieren.
Het veulentje werd van bij de geboorte getraind om gewoon te raken aan mensen, 

aanrakingen, geluiden, water… Dit moest ervoor zorgen dat hij zo weinig mogelijk 
stress zou hebben tijdens de opnames, want in de film moet Pom heel wat dingen 
doen die toch niet zo evident zijn voor een jong veulen. Hij leerde bijvoorbeeld om stil 
te liggen, aangezien Pom ziek moet lijken in de film.

Tijdens het filmen kwamen de makers ook voor enkele praktische problemen te 
staan. Zo kreeg het veulen een schimmelinfectie, waardoor zijn vacht heel lelijk 
werd. Yves Ringer: “We hebben daardoor ons draaischema moeten aanpassen, 
zodat het veulen later kon opnemen, wanneer zijn vacht weer mooi was. We 
hadden een ander veulentje, maar hij is bijna gestorven tijdens zijn geboorte, 
en hij mankte. Hij was dus niet in staat om mee te werken aan de film. Het 
begin van het draaien werd daardoor verstoord.”
Richard Bohringer (Julien) is van een paard gevallen, wat de crew verplichtte om opnieuw 
het schema aan te passen. Maar hij was heel moedig en kwam snel terug werken.
Er was ook een fel onweer, dat ervoor zorgde dat het decor met de ravijn echt niet meer 
bruikbaar was. Het filmen werd stilgelegd tot de grond niet meer zo glibberig was. 
En het weer zorgde voor meer problemen. Tijdens de vijf weken durende voorbereidingen 
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van de film was het prachtig weer, maar na de start van de opnames regende het gedu-
rende acht weken. Daardoor moest de timing telkens aangepast worden. Yves Ringer: 
“Het is niet eenvoudig om de planning van 50 mensen aan te passen, die zich 
midden in de natuur bevinden. Je moet ook het materiaal naar moeilijk bereikbare 
plaatsen brengen en je moet ook zorgen voor maaltijden voor hen. Door de modder 
in de bossen was het ook heel moeilijk om alles met vrachtwagens te vervoeren.”

De makers van POM hebben heel veel tijd en energie gestoken in het vinden van inves-
teerders. Yves Ringer: “Het is altijd moeilijk om geld te vinden voor een langspeel-
film, want het kost toch wel enkele miljoenen euro en je moet heel wat investeer-
ders overtuigen. In het geval van POM  was dat: de Franstalige Gemeenschap 
van België, de Regio Wallonië, Wallimage, het ministerie van Landbouw, RTL-TVI, 
enkele privé investeerders, maar ook Franse partners. POM is een internationale 
coproductie, wat eigenlijk bijna altijd het geval is in België, want ons land is te klein 
om een film alleen met Belgisch geld te financieren. Het feit dat we een Franse 
steracteur hadden heeft de zaak wel wat gemakkelijker gemaakt. Investeerders 
worden gerustgesteld door een bekende naam.” 

Het verhaal en 
de personages
Het verhaal van POM, LE POULAIN zal waarschijnlijk goed begrepen worden door 
de kinderen, maar het is mogelijk dat een aantal (belangrijke) zaken aan hen voor-
bijgaan. Zo heb je bijvoorbeeld de beweegredenen van de personages (één van de 
belangrijkste thema’s uit de film), die hen vaak onopgemerkt zullen blijven. 
Daarom is het zeker goed om even stil te staan bij het verhaal, op die manier kan 
je ook te weten komen in welke mate ze de film appreciëren en wat hun visie is op 
POM.

Een eerste vraag

Als leerkracht kan je een gesprek voeren met je leerlingen over de film, door één 
bepaalde gebeurtenis te bespreken, zoals DE VERKOOP VAN MIRABELLE 
DOOR JULIEN. Vraag aan de leerlingen waarom Julien zich eerst naar het postkan-
toor begeeft (of naar een bankkantoor) nadat hij ze verkocht heeft en voor hij naar 
zijn baas stapt, en wat daarna zijn houding was tegen Jean, zijn baas.
Voor een volwassene is zijn gedrag zeker helder en doorzichtig: zijn baas wil het 
paard verkopen aan degene die het meest biedt, namelijk het slachthuis. Julien is 
gehecht aan Mirabelle en wil haar in leven houden. Hij verkoopt haar aan de woon-
wagenverhuurder, maar voor een spotprijs, dus beslist Julien om het verschil uit 
eigen zak te betalen. Hij zegt niets tegen zijn baas en laat hem geloven dat de man 
een goede prijs betaalde. 
Dit verhaal krijgt evenwel een staartje, wanneer de man zijn geld komt terugvragen 
nadat Mirabelle is gevlucht. Jean wil hem al het geld geven dat hij van Julien kreeg, 
maar de man aanvaardt enkel wat hij ervoor heeft betaald. Op dat moment begrijpt 
hij Juliens strategie en zijn kleine leugen.

ENKELE LEUKE WEETJES

•  In totaal werkten er zo’n 151 mensen mee aan de film.

•  De makers werkten in totaal drie jaar aan de film. Ze schreven één jaar aan 

het scenario en zochten één jaar naar investeerders. Daarna volgden drie 

maanden voorbereidingstijd, twee maanden opnames en 7 maanden afwer-

king (montage, geluid, muziek en kleurcorrecties). 

•  Er werden meer paarden gebruikt dan degene die we zien: er waren twee 

paardacteurs die Pom speelden en twee Mirabelles. Die ‘dubbelgangers’ 

werden gebruikt als reserve, moest er iets met de andere paarden gebeu-

ren, of er problemen zouden opduiken. Op die manier moesten ze het filmen 

niet stilleggen.

 (Het was ook de bedoeling om de twee veulens afwisselend te gebruiken, 

omdat de jonge dieren vrij snel vermoeid waren. Jammer genoeg werd ‘Pom 

2’ ziek en werd er bijna alleen met ‘Pom 1’ gefilmd.)

•  De twee veulens die Pom spelen, werden speciaal voor de film geboren. Van 

bij hun geboorte tot ze ongeveer een jaar oud waren, werd ervoor gezorgd 

dat de veulentjes gewend raakten aan mensen, aanrakingen, geluiden, wa-

ter…
•  In het begin van de film zie je Pom een houthakker pesten: hij bijt in zijn 

capuchon. De crew slaagde hierin door wat perensiroop op de capuchon te 

smeren, waardoor Pom er maar al te graag in beet.

•  Naast een dresseur voor de paarden werd ook beroep gedaan op een dres-seur voor… eenden! Op een bepaald moment in de film zit Pom een eendje achterna. Dat eendje werd speciaal gekozen omdat het met de hand werd grootgebracht en heel tam is.
•  De naam Pom komt van de scenaristen. Wanneer ze het scenario schreven, gaven ze namen aan de belangrijkste personages. Uiteindelijk hebben ze de naam Pom bewaard, omdat hij zo leuk klonk.
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De beweegredenen van Julien en zijn acties (zoals zijn bezoek aan het post/bank-
kantoor) worden niet uitgelegd in de film, en de toeschouwer moet zijn gedachten 
raden aan de hand van zijn handelingen. 
Naargelang de leeftijd van de kinderen en de frequentie waarmee ze films bekijken, 
zal het begrip van deze scène variëren. 

Uiteenlopende karakters 

Als we de personages uit de film bekijken kunnen we zeggen dat ze sterk verschil-
len, zoniet tegenover elkaar staan. 
PATRICK, de zoon van de baas, wil zich ontdoen van Mirabelle, en is bruut en 
onmenselijk met Pom. Hij staat rechttegenover JULIEN, de oude stalknecht die de 
merrie probeert te redden en het veulen zo goed als hij kan, verzorgt.

De personages zijn heel getypeerd, maar ze 
evolueren ook. Zeker Patrick, die na zijn ongeval 
vraagt hij om eerst Mirabelle te redden en daarna 
pas zichzelf. Hij komt uit deze situatie als een vol-
ledig andere jongen.
Patrick kan heel snel gezien worden als de slech-
terik van het verhaal, maar hebben de kinderen 
ook begrepen welke reden de film geeft voor zijn 
slechte gedrag? Enkele eenvoudige vragen kun-
nen hen hierbij helpen…

-  Waarom wil Patrick Mirabelle kwijt?
-  Waarom reageert hij zich af op Pom, wanneer die alleen in de stal is  
 (voordat Julien tussenkomt)?
-  Waarom vraagt hij uiteindelijk dat ze eerst Mirabelle helpen na het  
 ongeval, en dan pas zichzelf?

Om op die vragen te antwoorden helpt het om de sleutelscène terug op te roepen, 
aan het begin van de film. Wanneer Patrick in het ziekenhuis ligt, heeft hij een ge-
sprek met zijn vader waaruit we begrijpen dat zijn moeder is gestorven. Sinds dan is 
hij alleen verantwoordelijk voor het werk in het bos, terwijl zijn vader de administratie 
doet. Op dat moment geeft Patrick toe dat Mirabelle niet meer dezelfde is sinds ze 
een veulen heeft, en dat ze gevaarlijk is geworden. Vraag aan de leerlingen of dit 
zijn gedrag kan verklaren.

Patrick is jaloers op Pom, die zonder zorgen én met z’n moeder door het leven 
fladdert. Het verdriet dat hij voelde nadat zijn moeder was gestorven, zet zich om in 

haat en woede tegenover Mirabelle. Dit is de volwassen interpretatie, maar het is zeker 
interessant om na te gaan of de kinderen dezelfde betekenis aan zijn gedrag geven. 
De meningen hierover zullen uiteenlopen, en er bestaat geen goed of fout antwoord. 
Onderstaand schema kan hen misschien helpen om de psychologie achter de situatie te 
begrijpen en ook te zien dat er gelijkenissen zijn tussen de situatie van Patrick en Pom.

We kunnen dit schema als volgt lezen: Patrick hield van zijn moeder, zoals Pom van 
Mirabelle houdt. Maar na het overlijden van zijn moeder, werd de liefde die hij had 
voor haar omgezet in haat en jaloezie tegenover Pom en Mirabelle. Als we dus de 
logica van de film volgen, kunnen we zeggen dat zijn slecht karakter verbergt dat hij 
eigenlijk heel ongelukkig is.

De rol van de vaders 

De volwassen kijkers begrijpen snel dat de JEAN, de vader van Patrick, getroffen werd 
door de dood van zijn vrouw. De gebeurtenis heeft de relatie tussen Patrick en zijn vader 
uit evenwicht gebracht. De vader van Patrick, zo volwassen als hij is, heeft dat oneven-
wicht niet door, en hij moet vragen aan Julien waarom de relatie met de andere werkne-
mers niet goed vlot. Dit onevenwicht kan heel gemakkelijk aan de kinderen voorbijgaan.
Enkele vragen die hen hierbij kunnen helpen:
-  Waarom gaat Jean direct in op de vraag van zijn zoon om Mirabelle, 

hun beste paard, naar het slachthuis te voeren?
 (Natuurlijk oriënteer je de discussie op de wetmatigheid van die be-

slissing: )
-  Heeft de vader gelijk om Mirabelle te verkopen? 
-  Waarom begrijpt hij niet dat Patrick tegen hem liegt? 
-  Waarom luistert Jean niet naar Julien? 
-  Gedraagt Jean zich zoals een vader zich zou moeten gedragen? 

Mirabelle Zijn moeder

POM, het veulen Patrick

liefde haat
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Andere scènes kunnen dit versterken of verklaren. Herinner de leerlingen aan het 
moment waarop Jean aan Julien vraagt wat er misgaat op de werkvloer, en waar de 
spanningen en ontevredenheden vandaan komen. Julien antwoordt dat de andere 
werknemers geen problemen hebben met Jean, maar met de ‘vader van Patrick’. 

Bij de relatie tussen Patrick en zijn vader Jean gaat het er vooral om de relatie tus-
sen deze drie zaken te begrijpen:
- Patrick
- Jean, de vader van Patrick 
- De dood van zijn moeder

Voor de volwassenen zijn deze zaken evident: Jean heeft na de dood van Patrick 
zijn moeder een groot deel van zijn autoriteit verloren over Patrick. Waarschijnlijk uit 
vrees dat hij hem ook zou verlaten, of afwijzen. Wanneer Patrick in het ziekenhuis 
ligt, zegt Jean letterlijk: “Ik weet niet wat ik zonder jou zou doen.” Hij probeert de 
band te versterken, maar in realiteit is hij te zwak om met zijn zoon om te gaan, die 
een kleine chef is geworden.
Schematisch kunnen we dit als volgt voorstellen:

Over dit onderwerp kunnen we een andere, secundaire verhaallijn aanhalen, die 
ook de moeilijkheden binnen een familie toont. Het gaat over HET VERHAAL VAN 
EDDY, wiens vader hem wil veranderen in een wielerwonder. 
Vraag aan de kinderen de families van Eddy en Patrick te vergelijken. Op die manier 
kunnen ze stilstaan bij de gelijkenissen én de overeenkomsten.
Bij de familie van Eddy zien we een extreme autoriteit van de vader en de zwakheid 
van de zoon, die niet durft te zeggen dat hij helemaal niet van fietsen houdt. We 
kunnen ook de aanwezigheid van de hulpeloze de moeder opmerken, die helemaal 
onderdanig lijkt te zijn t.o.v. haar man.

Wat deze twee schema’s illustreren, zijn twee onevenwichtige families, ook al zijn 
de oorzaken en effecten verschillend. Om de film goed te begrijpen, moet je zeker 
rekening houden met deze situaties, die het gedrag van Patrick verklaren en ook zijn 
ommezwaai naar het einde van de film toe. Patrick is niet fundamenteel slecht, zelfs 
al behandelt hij de paarden op een onhumane wijze. De beproeving op het einde zal 

hem veranderen op een positieve manier. We merken dezelfde positieve evolutie bij 
de vader van Eddy, die na een lange en steile bergbeklimming op de fiets begrijpt 
wat hij zijn zoon aandoet.

VRAGEN:
-  Wat wil Julien met deze uitdrukking zeggen: “De werknemers heb-

ben geen probleem met Jean, maar met de vader van Patrick.” 
-  Waarom praat Julien met de paarden? Praat jij ook soms tegen die-

ren?
-  Julien spreekt met de paarden. Denk je dat ze hem begrijpen?
-  Wat probeert Julien allemaal te doen om Pom te helpen/redden?
-  Waarom valt Patrick Pom lastig en wil hij Mirabelle wegdoen?
-  Mishandelt Patrick de dieren? Geef drie voorbeelden.  

(Hij schopt Pom, laat Mirabelle achter zijn jeep aanlopen en laat Pom 
alleen achter in het moeras.)

-  Hoe verandert Patrick naar het einde van het verhaal toe?  
Waarom denk je?

-  Hoe gaat Patrick met zijn vader om? En Jean met zijn zoon?
-  Waarom heeft de toerist zijn zoon Eddy genoemd, denk je?
-  Wat vind je van de manier waarop die man met Eddy omgaat?  

Waarom doet hij dat, denk je?
-  Wat vond je van de scènes met de familie van Eddy?  

Grappig, triest, zielig…

De dood van zijn moeder ➜ een te zwakke vader ➜ Patrick, een kleine chef

Een te autoritaire vader ➜ Eddy, een gedomineerde zoon ➜ een onderdanige moeder
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Thema’s 

Voor de makers van de film was het belangrijk om een aantal boodschappen en 
waarden over te brengen naar de jonge toeschouwers. De belangrijkste daarvan zijn 
LIEFDE, VERDRAAGZAAMHEID EN RESPECT voor een ander. Ook wat ouders 
doorgeven aan hun kinderen (het belang van niet jouw eigen dromen, wensen en 
verlangens op te leggen aan anderen), het moderne tegenover het oude, en het 
leven in de natuur zijn thema’s die aangehaald worden in de film. 
Enkele van de duidelijkste boodschappen komen van Julien: het belang van een 
voorbeeld scheppen, of het nu met woorden of daden is. Als je respect toont aan 
anderen krijg je respect en affectie terug.

Tijdens een interview vroeg Lessen in het donker aan Yver Ringer wat hij belangrijk 
vond dat de kinderen onthielden uit de film. Yves: “Het respect voor een ander, 
respect voor onze natuur en leefwereld. Maar ook het belang van opvoeding en 
van liefde, van verantwoordelijkheid. We hopen ook dat de kinderen onthou-
den hoe belangrijk de invloed is van ouders op hun kinderen. Zij zorgen ervoor 
dat ze opgroeien tot verantwoordelijke en zelfstandige volwassenen.”

 

Films met dieren in 
de hoofdrol
Onze vrienden de dieren

POM, LE POULAIN heeft als hoofdpersonage… een veulentje. In heel wat realisaties 
voor kinderen, zoals films, strips en animatiefilms zijn we het gewoon dat dieren de hel-
den zijn in de verhalen, maar ook dat ze spreken, denken, voelen, emoties hebben, en 
dat ze eigenlijk goed te vergelijken zijn met mensen. Maar de volwassenen weten maar 
al te goed dat al die verhalen grotendeels fictie zijn en het lot van dieren vaak anders 
uitdraait. Heel wat dieren worden behandeld als voorwerpen (in kwekerijen…) of louter 
als ongedierte (zoals ratten, muizen en insecten).

Doorheen POM, LE POULAIN is het interessant om de leerlingen te vragen welke 
plaats dieren in onze maatschappij krijgen en in de wereld in het algemeen. Hier valt 
natuurlijk geen eenvoudig antwoord op te geven, het is enkel de bedoeling om met de 
kinderen even stil te staan bij de veelheid aan houdingen die er bestaan rond dieren. 
Onze maatschappij is verdeeld in dat opzicht dat er mensen zijn die dieren behandelen 
als gebruiksvoorwerpen (slachterijen, werkdieren), terwijl anderen met heel veel liefde en 
zorg worden behandeld (huisdieren).
Ook kan je hen de verschillen en gelijkenissen laten opsommen tussen mens en dier. 
(Leg hier zeker de nadruk op de diversiteit van het dierenrijk met als bedoeling te achter-
halen of dieren zoals mensen reageren, denken, emoties en gevoelens hebben.)

Dit kan je natuurlijk koppelen aan POM, LE POULAIN: 
-  Hoe weten we dat Pom gevoelens heeft?
-  Welke gevoelens heeft hij?
-  Hoe begrijpen we dat Mirabelle triest is door gescheiden te worden 

van haar veulen?
-  De zus van Eddy zegt: “Vind je niet dat Mirabelle er triest uitziet?” 

Kan je zien aan dieren dat ze triest zijn?

Om te algemene antwoorden te vermijden, geven we enkele scènes mee:
-  In het begin van de film zoekt Pom naar eten in de lunchbox van de houthak-

kers. Hij haalt er enkele boterhammen uit.
-  Julien neemt Mirabelle mee in de vrachtwagen om ze te verkopen.
-  Pom kijkt naar de vrachtwagen die wegrijdt.
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-  Mirabelle stopt met aan de huifkar te trekken wanneer ze een merrie en haar 
veulen in een wei ziet lopen.

-  Pom weigert te drinken van de fles die Julien hem geeft.
-  Patrick slaat en schopt Pom in de stal.
-  Julien gaat naast Pom in de stal slapen.
-  De dierenarts komt kijken waarom Pom ziek is.
-  Tijdens de nacht breekt Mirabelle de tak waaraan ze vastlag en vlucht weg.
-  Mirabelle vindt Pom terug in het bos.
-  Pom komt vast te zitten in een stukje moerasland.
-  Mirabelle houdt de jeep van Patrick tegen, zodat hij niet naar beneden valt.

De dieren in POM, LE POULAIN praten niet: ze kunnen dus niet duidelijk maken 
wat ze voelen. Het is dankzij hun gedragingen dat we hun emoties en gewaarwor-
dingen voelen. Op die manier is het makkelijk te verstaan dat Pom honger heeft, of 
een lekkerbek is, aangezien hij in de lunchbox van de houthakkers snuffelt.
Olivier Ringer: “Het moeilijkste aan met de paarden werken was om de emoties 
te tonen van Pom, zonder dat hij kon spreken. Ik was op zoveel momenten 
verbaasd van wat dat dier me allemaal heeft gegeven. Het veulentje had heel 
sterke reacties, en het leek soms alsof hij echt reageerde op wat Richard 
Bohringer zei of deed. Poms reacties waren zoveel keer sterker dan wat ik ooit 
had durven dromen. Wat ons waarschijnlijk ook geholpen heeft, is het feit dat 
Mirabelle ook Poms moeder is in het echte leven, en we dus te maken hadden 
met oprechte gevoelens.” 

Om zijn handelingen te interpreteren, baseren we ons op onze eigen interpretatie 
van hoe we denken dat hij zich voelt. Eigenlijk projecteren we onze eigen gevoelens 
op Pom: we denken dat Pom ongelukkig is omdat hij gescheiden werd van zijn 
moeder, want wij zouden ons ook zo voelen in dezelfde situatie. We denken dus dat 
een dier, zoals Pom, dezelfde emoties voelt die wij zouden hebben.

Het gedrag van dieren is moeilijk in te schatten. Eigenlijk moet je de hele situatie 
bekijken waarin het gedrag zich voordoet om het goed te begrijpen. Wanneer de 
dierenarts Pom onderzoekt, weet hij niet goed wat er aan de hand is. Tot Julien 
hem vertelt dat hij gescheiden werd van zijn moeder. Pas dan weet hij zeker dat hij 
zich laat sterven omdat hij te vroeg bij zijn moeder is weggehaald. 
Onze interpretaties zijn dus hypothetisch, onzeker, of op zijn minst fragiel. We den-
ken wel dat dieren gevoelens hebben, maar misschien hield Mirabelle de wagen van 
Patrick enkel tegen om niet zelf meegesleurd te worden (en heeft ze niet zijn leven 
gered, zoals Julien beweerde). Wat denken de leerlingen hierover?

Wel begrijpen we bepaalde zaken direct, en zullen de leerlingen hier zeker ook 
gevoelig voor zijn. Een goed voorbeeld zijn de ogen van Pom. Wanneer zijn moeder 
wordt weggebracht krijgen we een close-up van zijn ogen te zien, en we begrijpen 
onmiddellijk wat hij voelt. Bij Mirabelle doet de regisseur hetzelfde wanneer ze de 
merrie in de wei ziet lopen met haar veulen.

-  Welke dierenfilms ken je nog of zijn je bijgebleven?
-  Wat is je lievelingsdierenfilm?
-  Zijn er dieren waar er nog geen film over is gemaakt? (Zoals trekpaarden!)
-  Noem een film waarin een dier de hoofdrol speelt? 
-  Hoe wordt Pom in deze film voorgesteld? (vrolijk, triestig, moedig, een 

lastpak, kan hij praten?)
-  Waarvoor worden dieren meestal gebruikt?
-  Heb je zelf dieren?
-  Wie gaat soms paardrijden? Wat vind je van paarden? 
-  Weet je soms hoe Pom en Mirabelle zich voelen? Angstig, triestig, blij, 

ziekjes… (geef enkele voorbeelden uit de film) Hoe weet je dat?
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In België wordt een paard gestuurd door een lange leren koord, maar veel bewegin-
gen worden uitgevoerd door middel van spraak. Met een basiswoordenschat kan een 
boomsleper zijn paard laten bewegen in alle mogelijke figuren. Deze woordenschat bevat 
in het Franse landsgedeelte “hue” om vooruit te gaan, “hiieu” (rechts), “Harr” (links), 
“reculer” (achteruit) en “un pas” om slechts één pas vooruit te gaan.
Hieronder zie je een afbeelding van het harnas en de volledige uitrusting voor het 
trekpaard.

 

De boomslepers

Het Ardens trekpaard maakt deel uit van het Belgische patrimonium. Tussen al de 
tradities waarvoor dit paard wordt gebruikt, neemt het boomslepen een belangrijke 
plaats in. 

In de bosexploitatie heeft het trekpaard welomlijnde taken: 
- De bomen laten omkappen en ontdoen van takken door de houthakker of door 

een gespecialiseerde tractor;
- Het boomslepen heeft als taak om de stammen in hopen te leggen naast bospa-

den. Het is hier dat het paard zijn diensten kan bewijzen;
- Het ontruimen van de stammen naar grotere boswegen;
- En uiteindelijk, het transport van de stammen naar de fabriek door vrachtwa-

gens. 
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FOCUS OP… 
Een realistische film 
POM, LE POULAIN is een REALISTISCHE FICTIEFILM, maar het is geen anima-
tiefilm: de personages en de locaties waar er gefilmd werd, zijn echt. 

Misschien is het interessant om eerst een discussie te voeren over wat juist is en 
wat fout:
-  Is het verhaal van POM, LE POULAIN echt gebeurd?
-  Bestaat Pom in het echt?
-  En Mirabelle?
-  En Julien?

Het is belangrijk dat je de kinderen het verschil leert kennen tussen een acteur en een 
personage, tussen een echte persoon en een vertolkte rol. We kunnen Richard Bohrin-
ger gebruiken als voorbeeld. In Frankrijk is hij een druk bezette en bekende acteur, 
helemaal anders dan de timide en arme Julien, die zijn leven wijdt aan de paarden. 
Op dezelfde manier worden Pom en Mirabelle vertolkt door paardenacteurs, die 
getraind worden door een dresseur. De crew deed hiervoor beroep op François 
Barchon, een boswachter en fokker van trekpaarden. De paarden volgden een sce-
nario, dat vooraf werd uitgeschreven. De paarden werden dus nooit echt in gevaar 
gebracht, zoals we zien bij het ongeluk in het begin van de film (iets wat de leerlin-
gen misschien kunnen denken).

Laten we het ook hebben over de DOCUMENTAIRE DIMENSIE van de film. 
Laat de kinderen stilstaan bij drie zaken die de film uniek maken:
- HET ARDENS TREKPAARD 
- HET WERK VAN DE BOOMSLEPERS
- DE LANDSCHAPPEN VAN DE ARDENNEN

Het Ardens trekpaard

Het Ardens trekpaard werd al door de Romeinen gebruikt tijdens de verovering van 
Gallië als oorlogspaard in hun leger. Ook Napoleon gebruikte de paarden om zijn 
kanonnen te verslepen.

De paarden wegen tussen de 650 en de 800 kilo, en het duurt ongeveer 3 tot 6 
maanden om een jong paard op te leiden tot trekpaard.



Het boomslepen met een paard is tot tienmaal duurder dan met machines. Een 
tractor kan een veel groter volume verslepen en over veel grotere afstanden werken.
Waarom dan wel een paard gebruiken? 

- Traditie: gedurende vele decennia was het een be-
langrijk beroep dat overging van vader op zoon. Nu 
nog steeds zijn er veel families en gepassioneerden 
die deze traditie voortzetten.

- Ecologische aspect: de machines zijn zwaar, 
luidruchtig en log, waardoor ze schade kunnen 
aanbrengen aan het bos. Daartegenover staat het 
paard dat de ondergrond niet beschadigt en geen 
schade aanbrengt aan bomen en wegen. Het 
trekpaard integreert zich perfect in het ecosysteem van het bos.

- Het trekpaard is complementair aan de machines. De machine is perfect voor het kaal-
kappen van bos (een gebied dat volledig wordt ontdaan van bomen), maar vele zones 
laten het gebruik van machines niet toe, omdat de bomen te dicht op elkaar staan. 
Ook moet men rekening houden met het reliëf: tractoren kunnen niet overal geraken. 
Hier is dus het paard nodig, en samen vormen ze een goede samenwerking.

Het beroep van boomsleper is heel zwaar en is zeker een volwaardig beroep. Hier-
onder staat een dag in het leven van een boomsleper beschreven.

De locatie: de Ardennen

De Ardennen is een prachtig stukje België. Dan vraag je je natuurlijk af waarom er 
niet meer films worden opgenomen. Enkele Belgische films gebruikten de Ardennen 
reeds als décor, maar POM, LE POULAIN is de eerste film waar het verhaal er zich 
integraal afspeelt.
De Ardennen komen er prachtig tot hun recht en geven de film extra authenticiteit. 

De regisseurs wilden het regionale en 
ecologische patrimonium tonen. De rijkdom 
komt zeker ook door de paarden: de trots 
van de regio.

De film werd opgenomen niet ver van 
Libramont (dicht bij Neufchateau). Laat de 
leerlingen de Ardennen en eventueel Libra-
mont situeren op de kaart van België.

Meer weten over de Ardennen? 
www.ardennenwijzer.be - www.mini-ardenne.be

VRAGEN: 
Het gaat erom de leerlingen te vragen naar de zaken die direct of indi-
rect worden aangegeven in de film. Zoals eerder al aangegeven gaat het 
niet om het juiste antwoord op de vragen, maar ze zorgen ervoor dat de 
leerlingen zullen stilstaan bij het realistische karakter van de film. De 
personages, plaatsen, gebeurtenissen zijn gebaseerd op echte zaken, 
en komen niet enkel voort uit de fantasie van de regisseur of scenarist.

-  Wisten jullie voordat jullie de film zagen dat paarden gebruikt worden 
om afgehakte bomen te verslepen?

-  Kennen jullie het woord boomsleper?
-  Waarom zouden ze paarden gebruiken en geen tractoren?
-  Zouden er nog veel paarden gebruikt worden in de bossen in België?

-  Ken je Ardense trekpaarden of heb je ze al eens gezien?
-  Waarom spreekt men over een ras?
-  Zijn er andere rassen die erop lijken? (Brabants trekpaard)

De boomsleper heeft een hard leven! Om 5u30 ’s ochtends staat hij op en nog voor hij 

kan ontbijten, moet hij al zijn paarden verzorgen. Die krijgen eerst hun voeding. Vanaf 7u 

werken de paarden in het bos. De boomsleper mag het bos niet te laat verlaten, omdat 

zijn werk er nog lang niet opzit. Hij moet de paarden nog voederen, hun stallen uitmesten, 

zijn materiaal nakijken, het harnas te drogen leggen en uiteindelijk ook nog aan zichzelf 

denken.

In de film zie je op een bepaald moment ‘Het graf van de Reus’, één van de 
mooiste uitzichtpunten in de Ardennen. Het is gelegen langs een meander van 
de Semois, ten westen van de stad Bouillon. De rivier maakt er een bocht die zo 
nauw is, dat hij op een punt bijna zichzelf tegenkomt. ‘Het graf van de Reus’ is 
geen echt graf, maar het stukje land in de bocht ziet er uit als een sarcofaag of 
een reusachtige doodskist. De mensen maakten er een legende van en fanta-
seerden dat er een reus begraven lag.
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-  Kennen jullie de regio waar de film zich afspeelt?
-  Kunnen jullie het gebied situeren op een kaart?
-  Ken je ‘Het Graf van de Reus’? Herinner je je dit beeld in de film?
-  Weet je waarvoor deze plek bekend staat?
-  Heb je nog films gezien die de Ardennen als locatie gebruikten?
-  Heb je deze regio al bezocht of ben je er al op vakantie geweest?
-  Herkende je plaatsen uit de film?

STIJL 
Beeldkwaliteit: Pellicule versus High 
Definition (Hoge Definitie)

Alhoewel het heel technische en moeilijke materie is, vinden we het belangrijk om 
uit te leggen aan de leerlingen wat de nieuwste trends zijn op het vlak van tv- en 
filmopnames. De meest nieuwe en kwaliteitsvolle techniek in films opnemen is High 
Definition. 

De film POM, LE POULAIN is uniek op het vlak van beeldkwaliteit. Het is de eerste 
film die wordt opgenomen met een High Definition camera. Die maakt gebruik van 
de allernieuwste techniek, die ervoor zorgt dat de kwaliteit van de beelden superieur 
is. 

Een beetje meer uitleg…
Films werden een lange tijd (en nu nog steeds) opgenomen op 
pellicule van 35mm. Dit is een techniek die al wordt gebruikt sinds 
het ontstaan van de film. Maar het gebruik van pellicule kostte de 
cameramensen heel wat werk. Ze moesten om de zoveel minu-
ten een andere bobijn film op de camera plaatsen, omdat je maar 
enkele minuten kan opnemen met één filmrol. 

Pellicule kost ook handenvol geld. Reken maar hoeveel een film 
van anderhalf uur kost als je voor een rolletje pellicule van ander-
halve minuut 50 euro betaalt. Hou er rekening mee dat heel wat 
opgenomen beelden niet gebruikt worden in de uiteindelijke film! Daarbij komt ook nog 
eens de kost van het ontwikkelen van de filmstroken in een labo. Doordat de filmcrew 
weet dat pellicule zoveel kost, is er ook meer stress op de set en moet alles vooraf goed 
gepland worden (ze kunnen niet zomaar wat dingen proberen, daarvoor is het te duur!).

Midden de jaren negentig kwam er een revolutie op het vlak van filmcamera’s en ap-
paratuur: de digitale videocamera’s en fototoestellen kwamen op de markt. 

De laatste trend, die een aantal jaar geleden voor het eerst op de markt kwam, is HD of 
High Definition. HD kent heel wat voordelen: 
-  De HD-camera’s zijn een heel stuk kleiner en wegen ook heel wat lichter dan de 

camera’s die op pellicule werken. 
-  Beelden die in HD zijn opgenomen kunnen achteraf makkelijk worden bijgewerkt 

(kleurcorrectie, speciale effecten…).
-  De beeldkwaliteit van beelden opgenomen met HD komen heel dicht bij de (oneve-

naarbaar geachte) beeldkwaliteit van de 35 mm pellicule.

De beelden die worden opgenomen met een HD-camera, 
zoals bij POM, LE POULAIN, worden rechtstreeks op een 
harde schijf gezet. Je moet dus niet meer sukkelen met 
cassettes, cd’s of andere dragers.

Voor de makers van POM, LE POULAIN bood de HD-
technologie heel wat voordelen. De crew filmde steeds 
met twee camera’s. Zo hebben ze van één handeling 
altijd enkele gezichtspunten of beeldgroottes (close-up of 
dichtbijopname, en totaalshot of verafopname). De unieke 
HD-camera kon tot een halfuur aan één stuk blijven 
draaien. Zo kon de crew afwachten tot de paarden de 

Vraag misschien eerst aan de leerlingen wat volgens hen ‘beeldkwaliteit’  

betekent, en waarom het zo belangrijk is in een film.

Het is niet de bedoeling om een exact antwoord te krijgen, maar deze vraag 

zorgt ervoor dat de kinderen stilstaan bij de technische vereisten waaraan film 

moet voldoen.
BEELDKWALITEIT: 
- LICHT (niet onder- of overbelicht)

- KLEUR (niet te blauwig, rood, of groenig van kleur) 

- SCHERPTE (de beelden mogen niet wazig zijn).

21 22



juiste handeling deden, en riskeerden ze niet het ultieme shot te missen. Ook was het 
voor de paarden handig: de dieren moesten nooit te lang wachten op bijvoorbeeld de 
cameraman die een andere bobijn film moest inladen. Alleen maar voordelen dus!

Dankzij de nieuwe HD-techniek waren de makers in staat om te werken met truca-
ges. Enkele voorbeelden: 
-  Wanneer Mirabelle wordt weggehaald per helikopter, wordt ze eigenlijk omhoog 

getrokken door een kraan. Dit werd gefilmd voor een blue screen. Later werden 
de beelden van de helikopter en Mirabelle over elkaar geplakt. 

-  De scène waarin Mirabelle de nationale weg oversteekt, net voor een grote 
vrachtwagen, werd ook getrukeerd. Het werd in twee keer opgenomen: eerst de 
wagen die passeert, daarna Mirabelle die de weg overloopt. Tijdens de montage 
werden die twee beelden over elkaar geplakt om de illusie te creëren dat Mira-
belle op het nippertje voor de vrachtwagen de weg over loopt.

-  De HD stond de makers toe om de opvoeders van de paarden, die soms in 
beeld stonden, gewoon weg te vegen (uit het beeld te ‘knippen’). 

HD-opnames worden beschouwd als de toekomst op het vlak van cinematografie. 
De toeschouwers van POM, LE POULAIN kijken dus naar iets unieks.

VRAGEN: 
-  Wat is volgens jou ‘beeldkwaliteit’ (vgl tussen goed en slecht)?
-  Heb je al gehoord van HD of High Definition (tv-toestellen, camera’s…)?
-  Heb je een digitaal fototoestel? Zo ja, wat vind je er zo handig aan?
-  Filmen jullie thuis al met een digitale camera?
-  Laten jullie thuis nog foto’s ontwikkelen van op een filmrolletje, of wer-

ken jullie digitaal (en kan je de foto’s op je computer bekijken)?
-  Wat zijn volgens jou de voordelen geweest voor de makers van POM, LE 

POULAIN om met HD te werken? 
-  Is het je opgevallen dat POM, LE POULAIN een goede beeldkwaliteit 

heeft?

Humor 

POM, LE POULAIN bezit een flinke dosis humor, die eigenlijk typisch Belgisch is. 
Zo is er de toerist met zijn familie, op vakantie in de Ardennen, die zijn zoon Eddy 
(genoemd naar Eddy Merckx) koste wat het kost wielrenner wil laten worden, dit 
heel erg tegen de jongen zijn zin.

Er zijn ook de twee politieagenten die een hilarische achtervolging inzetten naar de 
ontsnapte Mirabelle en zelfs op een bepaald moment onder schot gehouden worden 
door een woeste boerin met een jachtgeweer. (Let op de plaats waar de politieagent zijn 
suikerklontjes verborgen houdt!)
Er is de man aan het tankstation die Mirabelle ziet voorbij galopperen. Hij belt de politie:  
“Er staat hier een Ardenner!” De politieman antwoordt: “Tja, die zie je wel meer in 
de Ardennen.” “Nee,” antwoordt de man, “zo één op vier poten!”

Olivier en Yver Ringer, de scenaristen van het verhaal, hebben deze humor heel bewust 
gebruikt om ervoor te zorgen dat de film niet te zwaar werd voor de jongste kijkers.

Muziek 

De muziek in POM, LE POULAIN werd gecomponeerd door Bruno Alexiu. Hij 
moest ervoor zorgen dat de muziek die hij maakte goed paste in de film. Olivier 
Ringer: 
“De muziek in de film is van heel groot belang. We gebruikten de muziek ook 
als een middel om de gevoelens van Pom over te brengen. Samen met de 
componist hebben we speciaal de muziek ontworpen zodat die perfect paste 
bij de sfeer van de film en de gevoelens van het jonge paardje. We hebben 
alle koperinstrumenten en percussie weggehaald en hebben ons gericht op 
houtinstrumenten en strijkers. Op die manier wordt de muziek zacht en gevoe-
lig, en straalt ze een ongelofelijke emotionele kracht uit.”
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Methodes voor verzamelen 
van de reacties
Vragen aan de leerlingen 

- Wat vond je van de film? Wat vond je goed en minder goed?  
Motiveer je antwoord.

- Welke gevoelens had je na het bekijken van POM, LE POULAIN:  
was je triestig, blij, nerveus, verward, boos?

- Wat heb je onthouden? Welke scène is je bijgebleven?
- Welke situatie vond je leuk of niet leuk? Waarom? 
- Zou je de film aanraden aan vrienden?
- Was de film wat je ervan verwacht had?
- Wat heeft je getroffen? Wat heeft je gestoord?
- Wat vond je van het verhaal? Heb je het helemaal begrepen?

Kijkopdracht

Verdeel de klas vóór je naar de film vertrekt in drie of meer groepen, die elk op een an-
der aspect van de film zullen letten. De leerlingen hoeven geen notities te nemen tijdens 
de film, het is immers niet de bedoeling dat ze een ‘klus’ hebben aan de film, wel dat ze 
meer gaan genieten van het filmkijken. Moedig hen aan om aandachtig te zijn.
Deze kijkopdracht vergemakkelijkt de nabespreking en maakt die voor de leerlingen 
waarschijnlijk ook interessanter.

Geef hen de volgende vragen mee:
-  Scènes: probeer enkele opvallende scènes te onthouden (degene die 

belangrijk zijn voor het verhaal, of die jij belangrijk vond). 
-  Personages: let op Patrick (zijn gedrag, karakter, evolutie) en Julien 

(gedrag, liefde voor de paarden, alles wat hij doet voor Pom). Hoe 
worden ze voorgesteld in de film?

-  Trucages: zouden er in de film bepaalde zaken zijn die getrukeerd 
werden?

-  De Ardennen: de locaties, de bossen, mensen, dieren…

Na de film kan je de leerlingen met dezelfde kijkopdracht eerst even samen zetten 
om hun visies te vergelijken. In een gesprek ga je dieper in op de kijkopdrachten. Je 
kan de leerlingen volgende vragen meegeven: 

-  Welk effect heeft dit, wat voel je hierdoor?
-  Wat wil de regisseur hiermee bereiken, denk je?
-  Heeft deze kijkopdracht invloed gehad op hoe je de film hebt aange-

voeld? Waarom wel/niet?

Ga je akkoord met de volgende stellingen?

Patrick is een slechte jongen.
Patrick haat zijn vader. 
Jean is bang van zijn zoon.
Pom is verdrietig omdat hij zijn moeder mist.
Mensen die boomsleper zijn, hebben een gemakkelijk beroep.
Julien houdt meer van dieren (of paarden) dan van mensen.
De Ardennen zijn een ideaal decor voor de film.
In de natuur werken is veel leuker dan een job op een bureau.
Eddy durft niet te vertellen aan zijn vader dat hij niet van wielrennen houdt.
Patrick heeft het leven van Mirabelle gered.

Maak een tekening 

Achteraan deze lesmap vind je enkele kleurplaten van trekpaarden. Kopieer ze en 
hang ze aan het schoolbord. Laat de leerlingen een tekening maken van een scène 
uit de film die ze leuk vonden of hen is bijgebleven. Ze kunnen de prenten op het 
bord als inspiratie gebruiken. Laat ze vrij in de materialen die ze willen gebruiken.

Zoek op het internet!

Achteraan in de lesmap staat een internetoefening. Je kan de bladzijde er mak-
kelijk uithalen en uitdelen aan de leerlingen. De bedoeling van de oefening is dat de 
leerlingen dankzij de vragen stilstaan bij wat ze gezien hebben in de film, en leren 
om informatie over films op te zoeken op het internet. 
Verdeel de klas in groepjes van twee (of meer, naargelang de beschikbaarheid van 
computers). Je kan ze ook eventueel een tijdsbeperking geven. De antwoorden zijn 
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makkelijk te vinden op het internet, maar hieronder vind je enkele tips terug, moes-
ten de leerlingen de antwoorden op de vragen niet makkelijk terugvinden:

1.  Tik ‘het graf van de reus’ in op Google
2.  Zoek op in Google: LIBRAMONT ARDENNEN KAART
3.  Zie www.filmsalon.be
4.  Zie www.pomlepoulain.com of neem een kijkje op  

www.lesseninhetdonker.be
5.  Zie www.chevaletforet.be/boomslepen.htm
6.  De naam van de acteur staat op de filmpagina van POM. Om de film 

terug te vinden waarin hij in 2002 meespeelde, moet je op zijn naam 
klikken en dan zie je alle films waarin hij ooit heeft geacteerd. 

Babbelbox

Je kan ervoor zorgen dat er na de filmvoorstelling een camera klaarstaat aan de deur. 
Op deze manier kunnen de leerlingen een eerste, ontladende reactie kwijt. Het is niet de 
bedoeling dat ze een lange redevoering houden maar snel even reflecteren over wat zich 
in de film afspeelde. Bedoeling is om de video met reacties mee te nemen naar de klas 
om er daar verder mee aan de slag te gaan. De nadruk ligt op het spontaan reageren 
van de leerlingen. Het is niet de bedoeling dat ze deze video-opname voorbereiden.

Schrijf een filmrecensie 

Dit is een opdracht die tijd in beslag neemt, maar zeker de moeite waard is. Achteraan 
vind je een pagina die opgemaakt is voor de leerlingen, met enkele richtlijnen om een 
goed artikel te schrijven.   

Overloop de richtlijnen met de leerlingen en schrijf misschien enkele trefwoorden op het 
bord. Het is ook interessant om een recensie te zoeken die aan de richtlijnen voldoet 
(het artikel heeft een titel, tekst met drie of meer alinea’s en bevat een conclusie), en die 
uit te delen aan de leerlingen.

BRONNEN
www.chevaletforet.be/nl/boomslepen.htm
www.traitpourtrait.be (kleurplaten)

In deze lesmap werden een aantal elementen opgenomen uit het dossier van 
ECRAN LARGE SUR TABLEAU NOIR (www.grignoux.be), zij zijn de Waalse 
collega’s van Lessen in het donker. Ze presenteren eveneens een filmprogramma 
voor scholen en de bijhorende dossiers voor de Franstalige Gemeenschap. Contact 
04/222 27 78 of contact@grignoux.be

FICHE VOOR DE LEERLINGEN

Op de volgende pagina is een fiche voor de leerlingen toegevoegd. 

Daarop staan een aantal trefwoorden, citaten en vragen die met de 

film te maken hebben. Deze vormen een leidraad voor de leerlingen 

tijdens de verwerking
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POM 
Mist zijn moeder 
verschrikkelijk

MIRABELLE 
Gaat op zoek 
naar haar veulen

JULIEN
Doet alles wat hij 
kan om Pom te 
redden

PATRICK 
Speelt een 
‘kleine chef’

JEAN 
Is bang om zijn 
zoon te verliezen

EDDY 
Durft zijn vader niet te 
vertellen dat hij eigenlijk 
niet van wielrennen 
houdt.

Thema’s: LIEFDE, RESPECT EN VERDRAAGZAAMHEID

Hebben dieren gevoelens? (Kan een paard triestig zijn?)

POM is een realistische film en geen documentaire. De film werd 
opgenomen in de Ardennen!

Pom is uniek qua beeldkwaliteit! (HD of High Definition) 

Neem eens een kijkje op de officiële website van de film op www.pomlepoulain.com



Zoek op het internet… 
informatie over de film POM, LE POULAIN!

1 Ga op zoek naar informatie over ‘Het graf van de reus’. Dit is een plaats in de 
Ardennen, die je ook heel even in de film ziet. 

 Waarom kreeg die plaats de naam ‘Het graf van de reus’? 
 

 Welke rivier stroomt er langs? 

2  De film werd opgenomen in en rond de Ardense stad Libramont. Zoek Libra-
mont op een kaart van de Ardennen en geef de namen van drie steden die er 
dichtbij liggen.

3 Zoek en lees één artikel (in het Nederlands geschreven, en langer dan 6 lijntjes!) 
over de film. 

 Vind je het een goed artikel? Waarom (niet)?

4 Surf naar de officiële website van de film. Ga er op zoek naar de foto waarop 
Julien Pom een papfles geeft. Download de foto!

5 Boomslepen is een beroep apart. Ga op zoek naar drie redenen waarom paarden 
gebruikt worden om bomen te verslepen in tegenstelling tot machines. 

6 Op www.imdb.com (Internet Movie Database) vind je informatie terug over heel 
wat speelfilms. Vind de pagina waarop info staat over POM, LE POULAIN! 

 Hoe noemt de acteur die de rol van Patrick speelt? 

 In 2002 was hij te zien in een andere Belgische film. Geef de naam van die film 
en de regisseur(s)



Schrijf een filmrecensie 
In de krant, in tijdschriften en op het internet zijn heel wat recensies van films te 
vinden. In een recensie staat in het kort waar de film over gaat en wat voor soort 
film het is (een komedie, thriller, drama…). De recensent, dit is de schrijver van het 
artikel, vertelt vaak ook iets over de acteurs en de regisseur. Daarnaast geeft de 
recensent zijn persoonlijke mening over het verhaal, de acteursprestaties, het came-
rawerk, de montage (de manier waarop de beelden aan of achter elkaar zijn geplakt) 
en de ‘special effects’.
 

Hoe begin je aan een recensie?

Elke recensie heeft EEN TITEL. Je kan zelf kiezen of je eerst de titel maakt, of 
helemaal op het einde, als je de tekst van je recensie al hebt geschreven. Let wel 
op: de titel bevat geen leestekens. Dus geen komma’s punten, vraagtekens of uit-
roeptekens. Het werkwoord in een titel staat altijd in de actieve vorm. Dus niet “Man 
wordt door hond gebeten” maar wel “Hond bijt man”.

Een recensie is een soort opstel: maak er een mooi geheel van! Een recensie heeft 
ten minste DRIE ALINEA’S: een inleiding met algemene informatie over de film 
zoals de titel, de regisseur, de personages en het verhaal. Daarna komt het midden 
van de tekst met het oordeel en met enkele citaten. Als laatste schrijf je de afsluiting 
van je artikel of je conclusie. 

Vraag je eerst eens af wat je zelf graag zou willen lezen in een recensie, en vooral: 
wat niet? Ben je echt geïnteresseerd om het hele verhaal van een film tevoren te 
lezen, of liever een korte inhoud? Zou je het prettig vinden om te lezen hoe een film 
afloopt?

Waar je zeker moet aan denken, is dat de mensen die je recensie lezen de film nog 
niet gezien hebben. Jij laat ze dus kennis maken met de film. Je moet ze dus wel in 
enkele zinnen vertellen waar de film over gaat. 

Pas daarna komt JE MENING over de film. Wat heeft de film met jou gedaan: heb 
je je verveeld, had je het allemaal al eens eerder gezien, met wie kon je je identifice-
ren, heb je gelachen of gehuild, heb je er iets van opgestoken? Zijn de personages 
echt, herkenbaar of kunstmatig? Wees niet bang om te laten zien wie je bent en 
hoe je je voelt. Je mag zeker ook humor gebruiken, maar met mate. Je mag best 
het woord ‘ik’ gebruiken, maar niet de hele tijd. 
Zeg nooit alleen: ik vond dit of dat heel goed. Laat altijd zien waarom je dat vindt, 
door voorbeelden te geven. 
Nog enkele punten waarover je iets kunt zeggen: 

1 Vind je het begin van het verhaal goed? Zit je meteen in het verhaal? 
2 Is het verhaal origineel? 
3 Worden de personages goed uitgebeeld? 
4 Kun je meeleven met één van de personages? 
5 Zijn de dialogen goed? 
6 Is het verhaal spannend, wil je weten wat er verder gaat gebeuren? 
7 Is de film mooi om naar te kijken? 
8 Zitten er dingen in waarover je gaat nadenken? 

Sluit je recensie af door kort EEN CONCLUSIE te formuleren. Je kan bijvoorbeeld 
ook iets zeggen over het slot, of het slot met het begin te vergelijken (wat is op het 
einde van de film anders dan in het begin). Of je kan eindigen met een gebeurtenis 
die je heel mooi vond.








