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Zaterdag: De Boerendag

Zaterdag staat in het teken van de jaarlijkse Boerendag; met stip de gezel-
ligste familiedag van Fryslân. Naast diverse vee- en dierenkeuringen  is de 
Boerendag het decor voor diverse spectaculaire shows. Zo kunt u genieten 
van stuntcowboy Josh Clemens, een indrukwekkende hondenshow van Wolf-
gang Lauenbacher, de meest talentvolle Friese amazones, en als hoogtepunt 
zullen de Geschwister Weisheit uit Duitsland hun kunsten vertonen. Europa’s 
bekendste hoge draadartiesten doen jong en oud versteld staan van een 
show op grote hoogte die je letterlijk doet duizelen.

HOGE DRAADGROEP GESCHWISTER WEISHEIT® 
Betovering, fascinatie en veel attentiewaarde, dat 

is wat de optredens van de hoge draadgroep Ge-

schwister Weisheit® oproept. Op maar liefst 62 me-

ter hoogte leveren deze artiesten bovennatuurlijke 

topprestaties. Een motorshow boordevol actie en ar-

tistieke topprestaties en van een trompetsolo op de 

punt van de mast tot een handstand op meer dan 60 

meter hoogte. Voor de durfallen uit Duitsland geen 

enkel probleem.  U wordt getrakteerd op vier spec-

taculaire shows. Don �t look down want, de sky is the 

limit op de Paardendagen in Wâlterswâld!

DE FRYSKE QUADRILLE
De quadrille vindt zijn oorsprong in de 18e 

eeuw en is een Frans-Italiaanse ruiterdans 

door vier ruiters of een veelvoud daarvan. De 

Fryske Quadrille brengt deze dans ten uitvoer 

met acht sjezen, bereden door een paar in 

Fries kostuum en voortgetrokken door een 

span Friese paarden. Tijdens de show wordt de uiterste concentratie van men-

ners en paarden gevraagd, om zo een prachtige uitvoering op muziek te tonen. 

De Fryske Quadrille bestaat geheel uit enthousiaste vrijwilligers, die volkomen 

belangeloos hun tijd, inzet en materieel beschikbaar stellen om u te kunnen 

laten genieten van deze prachtige Friese culturele erfenis.

VERKOOPINFO: De Paardenmarathon op vrijdag is vrij toegankelijk. 
Dagkaarten Boerendag op zaterdag incl. shows en feesttent: t/m 11 jaar gratis, 
12 t/m 17 jaar € 8,00 v.a. 18 jaar € 12,50. Parkeren is GRATIS. 
Navigatieadres: Foarwei 31 A, Walterswald (Voorweg 31 A, Wouterswoude).

VOORVERKOOPADRESSEN: Primera v/d Weg Winkelcentrum Damwâld 
Boekhandel “ Het Vergeet Mij Nietje” Haadstrjitte 20 Feanwâlden 
Zuivelhandel Groenewoud, Kavelwei 29 Broeksterwâld
ONLINE via de website www.paardendagen.nl

RIDDERS VAN FRIESLAND
De organisatie trakteert u dit jaar op een 

groot middeleeuws schouwspel. U bent ge-

tuige met een indrukwekkende riddershow in 

een middeleeuws kamp, waarbij heldhaftige 

ridders in harnassen het live voor uw ogen 

tegen elkaar opnemen. Met als ultieme be-

loning uiteraard de hand van een schone jonkvrouw. 

JOSH CLEMENS WILD WEST SHOW
Wie is deze indiaan? Hij en zijn Stunt Trick-Riding 

Team komen op zaterdag 29 juli naar de Paardenda-

gen in Wâlterswâld. Dat het spectaculaire shows zijn 

kunnen we jullie wel vertellen, maar de rest houden 

we nog even geheim.

WOLFGANG LAUENBURGER DOGACT
De Duitse hondentrainer Wolfgang Lauenburger komt uit 

een wereldberoemde ‘dierenfamilie’. Hier werd hij geïn-

spireerd om shows met honden te ontwikkelen. Als jonge 

trainer maakte hij furore op het internationale circusfestival 

in Monte Carlo waar hij vier prijzen in de wacht sleepte. 

Met zijn indrukwekkende hondenshow is hij ondertussen een bekende naam over de 

gehele wereld. Het plezier dat Wolfgang Lauenburger en zijn negen honden beleven 

als ze samen aan het werk zijn is een voorbeeld voor velen. Deze vernieuwende act zal 

zeker de sympathie van het hele publiek winnen.

PLEZIER VOOR DE HELE FAMILIE 
TIJDENS 28E PAARDENDAGEN
Op 27, 28 en 29 juli vormen de sfeervolle Friese dorpen Driezum en Wâlterswâld 

weer hét bruisende middelpunt voor iedereen die van paardensport geniet. De 

organisatie is er wederom in geslaagd om van de 28e editie van de Paardenda-

gen het mooiste evenement van Fryslân te maken. Met een groot aantal interna-

tionale topshows beloven de Paardendagen hét zomerse hoogtepunt voor jong 

en oud te worden. 

De Paardenmarathon
Traditiegetrouw starten de Paardendagen op donderdag met de hindernisverk-

enning voor de deelnemers aan het Open Fries Kampioenschap Paardenmara-

thon op vrijdag. De fantastische aankleding van de hindernissen en de adem-

benemende ambiance alleen al maken een bezoek aan de marathon op vrijdag 

de moeite meer dan waard. Tip van de organisatie: neem uw fi ets mee zodat u 

de gehele route van de Marathon kunt volgen.
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Plezier voor de hele familie 
tijdens 28e Paardendagen
Op 27, 28 en 29 juli vormen de sfeervolle Friese dorpen Driezum en Wâlterswâld 
weer hét bruisende middelpunt voor iedereen die van paardensport geniet. De 
organisatie is er wederom in geslaagd om van de 28e editie van de Paardenda-
gen het mooiste evenement van Fryslân te maken. Met een groot aantal interna-
tionale topshows beloven de Paardendagen hét zomerse hoogtepunt voor jong 
en oud te worden. 

vrijdag: de Paardenmarathon
Traditiegetrouw starten de Paardendagen op donderdag met de hindernisverk-
enning voor de deelnemers aan het Open Fries Kampioenschap Paardenmara-
thon op vrijdag. De fantastische aankleding van de hindernissen en de adem-
benemende ambiance alleen al maken een bezoek aan de marathon op vrijdag 
de moeite meer dan waard. Tip van de organisatie: neem uw fiets mee zodat u 
de gehele route van de Marathon kunt volgen.



zaterdag: de Boerendag
Maar liefst meer dan 500 dieren zijn aan-
wezig bij o.a. de rundvee, geiten en honden-
keuringen. Voor onze jeugdige bezoekers 
zijn er veel activiteiten op het kinderplein 
met o.a. de schminkhoek, het clownsduo 
Milko & Mischa en de kinderboerderij met 
meer dan 70 dieren. Doe een rondje op een 
kameel of kies je voor meer actie. Dan is er 
de snelle quadbaan, de bungee-trampoline, survivalbaan of de Verstappen race 
simulator. Tractoren en een breed scala aan oldtimers zijn er in volle glorie te aan-
schouwen of kijk naar diverse demonstraties met o.a. schaapscheren, lasso goo-
ien en de roofvogelshows. Wie de hele dag op pad is, kan niet zonder hapje of 
drankje. In onze lekkernijstraat vindt u de smakelijkste gerechten, van gerookte 
paling tot kaas en van Belgische wafels tot Fryske sûkerbôle waarbij u uw  
vingers aflikt.

hoge draadgroep geschwister Weisheit® 
Betovering en fascinatie, dat is wat de optredens 
van de hoge draadgroep Geschwister Weisheit ® 
oproept. Op maar liefst 62 meter hoogte leveren deze 
artiesten bovennatuurlijke topprestaties. Een motor-
show boordevol actie en artistieke topprestaties en 
van een trompetsolo op de punt van de mast tot een 
handstand op meer dan 60 meter hoogte. Voor de 
durfallen uit Duitsland geen enkel probleem. U wordt 
getrakteerd op vier spectaculaire shows. Don’t look 
down, want the sky is the limit op de Paardendagen.

de fryske Quadrille
De quadrille vindt zijn oorsprong in de 18e eeuw en is een Frans-Italiaanse ruit-
erdans door vier ruiters of een veelvoud daarvan. De Fryske Quadrille brengt 
deze dans ten uitvoer met acht sjezen, bereden door een paar in Fries kostuum 
en voortgetrokken door een span Friese paarden. Kom met de hele familie geni-
eten van dit unieke optreden op zaterdag 29 juli in Wâlterswâld.



VERKOOPINFO: De Paardenmarathon op vrijdag is vrij toegankelijk. 
Dagkaarten Boerendag op zaterdag incl. shows en feesttent: t/m 11 jaar gratis, 
12 t/m 17 jaar €8,00 v.a. 18 jaar €12,50. Parkeren is GRATIS.
Navigatieadres: Foarwei 31a, Wâlterswâld (Voorweg 31a, Wouterswoude).

Doe uw voordeel bij de VOORVERKOOPADRESSEN: 
Primera v/d Weg, Winkelcentrum Damwâld 
Boekhandel “ Het Vergeet Mij Nietje” Haadstrjitte 20 Feanwâlden 
Zuivelhandel Groenewoud, Kavelwei 29 Broeksterwâld
ONLINE via de website www.paardendagen.nl

Ridders van Friesland
De organisatie trakteert u dit jaar op een groot 
middeleeuws schouwspel. U bent getuige met 
een indrukwekkende riddershow in een mid-
deleeuws kamp, waarbij heldhaftige ridders in 
harnassen het live voor uw ogen tegen elkaar 
opnemen. Met als ultieme beloning uiteraard 
de hand van een schone jonkvrouw. 

Josh Clemens Wild West show
Wie is deze indiaan? Hij en zijn Stunt Trick-Riding 
Team komen op zaterdag 29 juli naar de Paarden- 
dagen in Wâlterswâld. Dat het spectaculaire shows zijn 
kunnen we jullie wel vertellen, maar de rest houden 
we nog even geheim.

Wolfgang Lauenburger Dogact
De Duitse hondentrainer Wolfgang Lauenburger komt 
uit een wereldberoemde ‘dierenfamilie’. Hier werd hij 
geïnspireerd om shows met honden te ontwikkelen. Als 
jonge trainer maakte hij furore op het internationale 
circusfestival in Monte Carlo waar hij vier prijzen in de 
wacht sleepte. Met zijn indrukwekkende hondenshow 
is hij ondertussen een bekende naam over de gehele 
wereld. Het plezier dat Wolfgang Lauenburger en zijn 
negen honden beleven als ze samen aan het werk zijn is 
een voorbeeld voor velen. Deze vernieuwende act zal 
zeker de sympathie van het hele publiek winnen.

Het volledige programma en actuele informatie vindt u op  
www.paardendagen.nl en op facebook.com/paardendagenwalterswald.
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Zaterdag: De Boerendag

Zaterdag staat in het teken van de jaarlijkse Boerendag; met stip de gezel-
ligste familiedag van Fryslân. Naast diverse vee- en dierenkeuringen  is de 
Boerendag het decor voor diverse spectaculaire shows. Zo kunt u genieten 
van stuntcowboy Josh Clemens, een indrukwekkende hondenshow van Wolf-
gang Lauenbacher, de meest talentvolle Friese amazones, en als hoogtepunt 
zullen de Geschwister Weisheit uit Duitsland hun kunsten vertonen. Europa’s 
bekendste hoge draadartiesten doen jong en oud versteld staan van een 
show op grote hoogte die je letterlijk doet duizelen.

HOGE DRAADGROEP GESCHWISTER WEISHEIT® 
Betovering, fascinatie en veel attentiewaarde, dat 

is wat de optredens van de hoge draadgroep Ge-

schwister Weisheit® oproept. Op maar liefst 62 me-

ter hoogte leveren deze artiesten bovennatuurlijke 

topprestaties. Een motorshow boordevol actie en ar-

tistieke topprestaties en van een trompetsolo op de 

punt van de mast tot een handstand op meer dan 60 

meter hoogte. Voor de durfallen uit Duitsland geen 

enkel probleem.  U wordt getrakteerd op vier spec-

taculaire shows. Don �t look down want, de sky is the 

limit op de Paardendagen in Wâlterswâld!

DE FRYSKE QUADRILLE
De quadrille vindt zijn oorsprong in de 18e 

eeuw en is een Frans-Italiaanse ruiterdans 

door vier ruiters of een veelvoud daarvan. De 

Fryske Quadrille brengt deze dans ten uitvoer 

met acht sjezen, bereden door een paar in 

Fries kostuum en voortgetrokken door een 

span Friese paarden. Tijdens de show wordt de uiterste concentratie van men-

ners en paarden gevraagd, om zo een prachtige uitvoering op muziek te tonen. 

De Fryske Quadrille bestaat geheel uit enthousiaste vrijwilligers, die volkomen 

belangeloos hun tijd, inzet en materieel beschikbaar stellen om u te kunnen 

laten genieten van deze prachtige Friese culturele erfenis.

VERKOOPINFO: De Paardenmarathon op vrijdag is vrij toegankelijk. 
Dagkaarten Boerendag op zaterdag incl. shows en feesttent: t/m 11 jaar gratis, 
12 t/m 17 jaar € 8,00 v.a. 18 jaar € 12,50. Parkeren is GRATIS. 
Navigatieadres: Foarwei 31 A, Walterswald (Voorweg 31 A, Wouterswoude).

VOORVERKOOPADRESSEN: Primera v/d Weg Winkelcentrum Damwâld 
Boekhandel “ Het Vergeet Mij Nietje” Haadstrjitte 20 Feanwâlden 
Zuivelhandel Groenewoud, Kavelwei 29 Broeksterwâld
ONLINE via de website www.paardendagen.nl

RIDDERS VAN FRIESLAND
De organisatie trakteert u dit jaar op een 

groot middeleeuws schouwspel. U bent ge-

tuige met een indrukwekkende riddershow in 

een middeleeuws kamp, waarbij heldhaftige 

ridders in harnassen het live voor uw ogen 

tegen elkaar opnemen. Met als ultieme be-

loning uiteraard de hand van een schone jonkvrouw. 

JOSH CLEMENS WILD WEST SHOW
Wie is deze indiaan? Hij en zijn Stunt Trick-Riding 

Team komen op zaterdag 29 juli naar de Paardenda-

gen in Wâlterswâld. Dat het spectaculaire shows zijn 

kunnen we jullie wel vertellen, maar de rest houden 

we nog even geheim.

WOLFGANG LAUENBURGER DOGACT
De Duitse hondentrainer Wolfgang Lauenburger komt uit 

een wereldberoemde ‘dierenfamilie’. Hier werd hij geïn-

spireerd om shows met honden te ontwikkelen. Als jonge 

trainer maakte hij furore op het internationale circusfestival 

in Monte Carlo waar hij vier prijzen in de wacht sleepte. 

Met zijn indrukwekkende hondenshow is hij ondertussen een bekende naam over de 

gehele wereld. Het plezier dat Wolfgang Lauenburger en zijn negen honden beleven 

als ze samen aan het werk zijn is een voorbeeld voor velen. Deze vernieuwende act zal 

zeker de sympathie van het hele publiek winnen.

PLEZIER VOOR DE HELE FAMILIE 
TIJDENS 28E PAARDENDAGEN
Op 27, 28 en 29 juli vormen de sfeervolle Friese dorpen Driezum en Wâlterswâld 

weer hét bruisende middelpunt voor iedereen die van paardensport geniet. De 

organisatie is er wederom in geslaagd om van de 28e editie van de Paardenda-

gen het mooiste evenement van Fryslân te maken. Met een groot aantal interna-

tionale topshows beloven de Paardendagen hét zomerse hoogtepunt voor jong 

en oud te worden. 

De Paardenmarathon
Traditiegetrouw starten de Paardendagen op donderdag met de hindernisverk-

enning voor de deelnemers aan het Open Fries Kampioenschap Paardenmara-

thon op vrijdag. De fantastische aankleding van de hindernissen en de adem-

benemende ambiance alleen al maken een bezoek aan de marathon op vrijdag 

de moeite meer dan waard. Tip van de organisatie: neem uw fi ets mee zodat u 

de gehele route van de Marathon kunt volgen.
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