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Hieronder volgt een overzicht van alle activiteiten die zich op en rond de “4 dagen van de Palio” afspelen in Siena. Her en der 

staan er tips bij, je bent vrij deze te gebruiken. Je kan ook je eigen weg zoeken én vinden in de 4 giorni. De uren zijn echter 

meer dan indicatief. Veel plezier en heb je zelf dingen ontdekt die we kunnen toevoegen, aarzel niet om ons te contacteren. 

 

26 juni 2017 

Presentazione del Drappellone 
26 juni @ 19:00 - 20:00 

Palazzo Pubblico,  
 
Traditioneel wordt de drappellone enkele dagen voor de Palio voorgesteld aan het publiek. De banner van juli wordt gemaakt 
door Laura Brocchi. 

De drappellone voor de Palio van 2 juli is ter ere van het tweehonderd jarig bestaan van het Teatro dei Rozzi, het gebouw dat 
opende op 7 april 1817 in de verf te zetten. 

Laura Brocchi is een gewaardeerd kunstenaar die van jongs af aan bedreven is in de metaalverwerkende nijverheid in de oude 
werkplaats van de familie. Ze heeft zich tevens gespecialiseerd in het ontwerpen en schilderen op zijde. Ze maakte reeds 
kunstwerken voor vele contrade en creëerde reeds enkele Masgalani. 

In augustus 2015 had ondertekende de eer en genoegen om een rondleiding te krijgen in het museum van Torre met als gids 
deze torraiola. Toen al sprak ze over de droom van ooit de palio te mogen schilderen. Ik ben dan ook zeer blij dat ze de kans 
krijgt deze droom waar te maken. 

Ook de Masgalano, prijs voor de wijk die zicht het best presenteert tijdens de 2 Corteo Storico’s, wordt die dag voorgesteld. De 
Masgalano wordt dit jaar gerealiseerd door Paolo Penko e aangeboden door de Lions Club Siena die haar 60e verjaardag viert 
én de 100e verjaardag van de Lions International. 

28 juni 2016 

Prove di Notte 
28 juni @ 05:00 - 08:00 
Piazza del Campo,  
 
De ochtend van 28 juni nemen paarden die door de veterinaire commissie geraakt zijn nog een batteria te rijden de ochtend 
voor de tratta. Sommige paarden, met veel ervaring, worden hiervan vrijgesteld. Dit wordt aanzien als de allerlaatste test voor 
de Palio zelf. 

Dit is een zeer aangenaam én toegankelijk evenement. Je moet er wel vroeg voor opstaan, maar het geluid van paarden die 
over de Piazza rijden ’s morgens zeer vroeg terwijl de dag stilletjes aanbreekt is fantastisch. Maak je ook geen zorgen over een 
plaatsje op het plein. Op enkelingen na zit iedereen in de tribunes. (wees vroeg en je hebt ook hier plaats) 

29 juni 2017 

Presentazione dei cavalli 
29 juni @ 07:00 - 08:00 
Piazza del Campo,  

 
Vanaf 7 uur ’s morgens komen de paarden die mogen deelnemen aan de tratta één voor één aan op de Piazza. Ze krijgen een 
laatste medische keuring, een nummer en gaan dan het stadhuis binnen. 

Paardenwagens komen aan op het plein achter het stadhuis (Piazza del Mercato). 

Batterie 
29 juni @ 09:00 - 10:00 

Piazza del Campo,  
 
Start van de oefenritten (batterie). Na keuring door dierenartsen worden de paarden verdeeld in groepjes van 5 tot 7 
paarden.  Zij rijden dan enkele ritjes tegen elkaar. Nadat alle paarden gereden hebben zitten de 10 kapiteins van de 
deelnemende wijken samen . Samen met de burgemeester kiezen zij de 10 meest geschikte paarden uit. 

Ook dit event kan perfect en gratis gevolgd worden vanop het plein zelf. Je hebt de kans om verschillende ritten achter elkaar te 
zien. 
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Assegnazione 
29 juni @ 12:00 - 14:00 

Piazza del Campo,  
 
Op een podium voor het stadhuis (Palazzo Pubblico) wordt elk gekozen paard gekoppeld aan een wijk. De stalmeester van de 
wijk neemt zijn paard mee naar de stal die zich in de wijk bevindt, vergezeld door de leden van de wijk. 

Dit is een van de spannendste en meest emotionele momenten van de Palio. Hierna kan een wijk plannen smeden. Mogen ze 
dromen van een overwinning, spelen ze een bijrol of zetten ze alles in op het beletten van de vijand om te winnen. 

Prima Prova 
29 juni @ 19:45 - 20:00 
Piazza del Campo,  

 
De eerste oefenrit ter voorbereiding van de palio. Elke wijk kiest een ruiter die deze rit rijdt. Meestal blijven de ruiters tot en met 
de palio bij dezelfde wijk ! (al kan je blijven wisselen tot de ochtend van de palio; een paard kan NIET gewisseld worden) Een 
uurtje voor de oefenrit worden alle paarden door hun desbetreffende wijk naar het plein gebracht. Dit gaat gepaard met 
traditionele gezangen.  Alle wijken moeten door de Via Rinaldini. Als je dit wil zien ga dan meer dan een uur voor de oefenrit in 
die straat staan. De volgorde waarin ze tussen de touwen gaan staan is diegene waarin de wijken per lot  bepaald werden om 
deel te nemen aan de palio. 

Als je de oefenrit wil zien, ga dan zeker 20 minuten voordien op het plein staan. De piste wordt immers vrij en proper gemaakt 
waardoor stelselmatig toegangen van het plein afgesloten worden. Via Salicotto is de laatste waar je binnenkan. 

30 juni 2017 

Seconda Prova 
30 juni @ 09:00 - 09:15 
Piazza del Campo,  
 
De tweede oefenrit ter voorbereiding van de palio. Elke wijk kiest een ruiter die deze rit rijdt. Meestal blijven de ruiters tot en met 
de palio bij dezelfde wijk ! (al kan je blijven wisselen tot de ochtend van de palio; een paard kan NIET gewisseld worden) Een 
uurtje voor de oefenrit worden alle paarden door hun desbetreffende wijk naar het plein gebracht. Dit gaat gepaard met 
traditionele gezangen.  Alle wijken moeten door de Via Rinaldini. Als je dit wil zien ga dan meer dan een uur voor de oefenrit in 
die straat staan. De volgorde waarin ze tussen de touwen gaan staan is de omgekeerde van de avond voordien. (diegene 
waarin de wijken per lot  bepaald werden om deel te nemen aan de palio). 

Als je de oefenrit wil zien, ga dan zeker 20 minuten voordien op het plein staan. De piste wordt immers vrij en proper gemaakt 
waardoor stelselmatig toegangen van het plein afgesloten worden. Via Salicotto is de laatste waar je binnenkan. 

Terza Prova 
30 juni @ @ 19:45 - 20:00 
Piazza del Campo,  
 
De derde oefenrit ter voorbereiding van de palio. Elke wijk kiest een ruiter die deze rit rijdt. Meestal blijven de ruiters tot en met 
de palio bij dezelfde wijk ! (al kan je blijven wisselen tot de ochtend van de palio; een paard kan NIET gewisseld worden) Een 
uurtje voor de oefenrit worden alle paarden door hun desbetreffende wijk naar het plein gebracht. Dit gaat gepaard met 
traditionele gezangen.  Alle wijken moeten door de Via Rinaldini. Als je dit wil zien ga dan meer dan een uur voor de oefenrit in 
die straat staan. De volgorde is deze waarin de paarden tijdens de tratta aan de wijken werden toegekend. 

Als je de oefenrit wil zien, ga dan zeker 20 minuten voordien op het plein staan. De piste wordt immers vrij en proper gemaakt 
waardoor stelselmatig toegangen van het plein afgesloten worden. Via Salicotto is de laatste waar je binnenkan. 

1 juli 2017 

Quarta Prova 
1 juli @ 09:00 - 09:15 
Piazza del Campo,  
 
De vierde oefenrit ter voorbereiding van de palio. Elke wijk kiest een ruiter die deze rit rijdt. Meestal blijven de ruiters tot en met 
de palio bij dezelfde wijk ! (al kan je blijven wisselen tot de ochtend van de palio; een paard kan NIET gewisseld worden) Een 
uurtje voor de oefenrit worden alle paarden door hun desbetreffende wijk naar het plein gebracht. Dit gaat gepaard met 
traditionele gezangen.  Alle wijken moeten door de Via Rinaldini. Als je dit wil zien ga dan meer dan een uur voor de oefenrit in 
die straat staan. De volgorde is de omgekeerde van die van de avond voordien. (deze waarin de paarden tijdens de tratta aan 
de wijken werden toegekend) 

Als je de oefenrit wil zien, ga dan zeker 20 minuten voordien op het plein staan. De piste wordt immers vrij en proper gemaakt 
waardoor stelselmatig toegangen van het plein afgesloten worden. Via Salicotto is de laatste waar je binnenkan. 

http://www.palio.be/event/assegnazione-2/
http://www.palio.be/event/prima-prova-2/
http://www.palio.be/event/seconda-prova-2/
http://www.palio.be/event/terza-prova-2/
http://www.palio.be/event/quarta-prova-2/
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Prova Generale 
1 juli @ 19:45 - 20:00 

Piazza del Campo,  
 
De vijfde oefenrit ter voorbereiding van de palio. Elke wijk kiest een ruiter die deze rit rijdt. Meestal blijven de ruiters tot en met 
de palio bij dezelfde wijk ! (al kan je blijven wisselen tot de ochtend van de palio; een paard kan NIET gewisseld worden) Een 
uurtje voor de oefenrit worden alle paarden door hun desbetreffende wijk naar het plein gebracht. Dit gaat gepaard met 
traditionele gezangen.  Alle wijken moeten door de Via Rinaldini. Als je dit wil zien ga dan meer dan een uur voor de oefenrit in 
die straat staan. Deze wordt voorafgegaan door de Carabinieri. De volgorde wordt bepaald door de nummers die de paarden 
kregen tijdens de batterie de ochtend van de tratta. 

Als je de oefenrit wil zien, ga dan zeker 20 minuten voordien op het plein staan. De piste wordt immers vrij en proper gemaakt 
waardoor stelselmatig toegangen van het plein afgesloten worden. Via Salicotto is de laatste waar je binnenkan. 

Cena 
1 juli @ 21:00 - 23:30 

In elke, deelnemende wijk, eten de leden van de wijk, in het bijzijn van de fantino en het bestuur van de wijk een laatste 
avondmaal voor de koers van de dag erna. Dit is zeker een avondwandeling door Siena waard. 

Aanraders als ze meedoen zijn : Torre, Bruco (in de tuin van de wijk), Lupa, Valdimontone, Aquila (onder de Duomo), Selva 
(onder de doopkapel achter de Duomo maar perfect te zien vanop de trappen), Giraffa (voor de basiliek van Provenzano) en 
Oca (aan Fontebranda). 

2 juli 2017 

Messa del Fantino 
2 juli @ 07:45 - 08:30 
Piazza del Campo,  
 
In de kapel voor het stadhuis zegent de Aartsbischop van Siena de ruiters. je kan dit prefect bijwonen daar dit in openlucht is op 
de Piazza del Campo. 

Provaccia 
2 juli @ 09:00 - 09:15 
Piazza del Campo,  
 
De laatste oefenrit ter voorbereiding van de palio. Elke wijk kiest een ruiter die deze rit rijdt. Meestal blijven de ruiters tot en met 
de palio bij dezelfde wijk ! (al kan je blijven wisselen tot de ochtend van de palio; een paard kan NIET gewisseld worden) Een 
uurtje voor de oefenrit worden alle paarden door hun desbetreffende wijk naar het plein gebracht. Dit gaat gepaard met 
traditionele gezangen.  Alle wijken moeten door de Via Rinaldini. Als je dit wil zien ga dan meer dan een uur voor de oefenrit in 
die straat staan. De volgorde is de omgekeerde van de avond voordien (bepaald door de nummers die de paarden kregen 
tijdens de batterie de ochtend van de tratta). 

Als je de oefenrit wil zien, ga dan zeker 20 minuten voordien op het plein staan. De piste wordt immers vrij en proper gemaakt 
waardoor stelselmatig toegangen van het plein afgesloten worden. Via Salicotto is de laatste waar je binnenkan. 

Segnatura dei fantini 
2 juli @ 11:00 - 11:30 

Piazza del Campo,  
 
Om 11u00 komen de kapiteins van de wijken hun ruiter officieel inschrijven voor de race. De laatste jaren komt er meer en meer 
volk kijken achter de tribune die voor het stadhuis staat. Dé moment dus om een fantino van dichtbij te zien. Vanaf dan kan je je 
ruiter niet meer veranderen. 

Benedizione del Cavallo 
2 juli @ 14:30 - 15:00 
 

De zegening van het paard en ruiter in de kerk van de wijk. De priester eindigt steeds met “Vai e torna vittorioso” (ga en kom 
terug als overwinnaar). Wijken waar dit het best te zien is als toerist zijn, als ze deelnemen Drago (in openlucht op het plein 
voor de San Domenico kerk) of in de kerk van Pantera. Deze laatste is een reusachtige kerk voor een kleine wijk. Let wel : laat 
eerst de contradaioli binnengaan en sluit achteraan aan, er is plaats genoeg! 

Daarna vertrekken vanuit elke wijk (ook diegene die niet deelnemen) enkele historisch geklede figuren. Zij zullen meelopen in 
de “Corteo Storico” die de Palio voorafgaat. Je kan ze op verschillende plaatsen in de stad tegenkomen. Wellicht is het plein 
voor de Duomo de meest aangewezen om ze goed te zien of te fotograferen. 

http://www.palio.be/event/prova-generale-2/
http://www.palio.be/event/cena-2/
http://www.palio.be/event/messa-del-fantino-2/
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Corteo Storico 
2 juli @ 17:20 - 19:30 

Piazza del Campo,  
 
Na de zegening van de paarden trekt elke wijk in historische kostuums door de stad. Zo kan je deze van dichtbij (alle 
17)  bewonderen op Piazza Salimbeni en aan de Duomo waar de Corteo Storico gevormd wordt in de Via del Capitano. Van 
daaruit trekt deze tussen 16u00 en 16u30 via Via S.Pietro naar Casato Di Sotto. Via die straat zal de volledige Corteo Storico 
de Piazza betreden vanaf 17u20. De wijken lopen in de volgorde die ook gebruikt werd tijdens de eerste oefenrit. 

Voorafgaand de Corteo Storico lopen de Carabinieri te paard twee rondjes op de Piazza. 

La Corsa 

2 juli @ 19:30 - 21:00 
Piazza del Campo,  
 
Na de Corteo Storico komen de fantini te paard uit het binnenkoer van het stadhuis (Entrone). Ze ontvangen een zweep uit de 
hand van een politieagent en begeven zich naar de mossa (start). Ter hoogte van de Costarella hangen twee touwen. Het 
achterste touw is korter als het voorste waardoor er een soort van “poortje” (Verrocchino) ontstaat. De starter roept 9 wijken 
binnen. Deze volgorde wordt geloot enkele minuten voor de start. Wanneer de starter de 10 wijken één voor één afroept kan je 
op een plein gevuld met tienduizenden toeschouwers een speld horen vallen. Adembenemend. 

Het 10
de

 en laatste paard bepaald wanneer er gestart wordt. Als hij met de neus van het paard het “poortje” betreed zal de 
starter (mossiere) de voorste koord laten vallen en wordt er gestart. Het is dus niet de mossiere die de start bepaald. 

Tijdens deze fase van de koers zullen fantini de strategieën bepalen of bijstellen naargelang de startpositie die ze geloot 
hebben. De 10

e
 (rincorsa) en laatste zal door zowat elke wijk benaderd worden om een gunstige start te geven aan die of deze 

wijk. Of net een slechte aan de rivaal. Op dit moment gaat er veel geld rond tussen de fantini. Uiteraard heeft ook de 10
e
 een 

opdracht gekregen van zijn wijk. De start kan dus lang op zich laten wachten of in het slechtste geval uitgesteld worden tot de 
volgende dag, wanneer als terug van nul start. De laatste keer dat dit gebeurde was op 2 juli 1991. 

Ook wijken die niet deelnemen kunnen een rol spelen in de startprocedure, zeker wanneer er rivalen betrokken zijn in het spel. 

De koers 

Eenmaal de rincorsa geldig binnenkomt start de koers. De Palio wordt gewonnen door het paard, met of zonder een jockey, dat 
als eerste de eindstreep (aangeduid met de bandierino (vlag)) bereikt na drie ronden rond het plein. Als het paard zonder ruiter 
aankomt wordt er gesproken van een ‘scosso’. De ruiter dragen de kleuren van de wijken in hun tenu. Het paard heeft een 
‘spennacchiera’ op het hoofdstuk met de kleuren van de wijk. 

Na de overwinning gaan de contradaioli van de winnende wijk de drappellone halen aan de stad waar deze omhoog hangt aan 
de tribune waar de kapiteins en afgevaardigden van de stad staan. Deze wordt in augustus naar de Duomo gebracht om daar 
het Te Deum te zingen om Maria te bedanken. De weken en maanden na de overwinning wordt er gevierd. Daarna wordt de 
Palio bewaard in het museum van de wijk. 

http://www.palio.be/event/corteo-storico-2/
http://www.palio.be/event/la-corsa-2/

