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Anne Krüger - Harmony in Black & White
Paarden, honden, geiten en eenden; het lijken dieren die je 
tegenkomt tijdens een gezellige middag op de kinderboer-
derij. Maar Anne Krüger bewijst al enkele jaren dat zij met 
deze dieren een fantastische show kan geven. Anne Krüger 
en haar 16-jarige dochter Carla van dierenschool Degener-

hof uit Duitsland laten het publiek versteld staan tijdens de Paardenkrachtenshow. 
In de show tonen ze de spectaculaire samenwerking tussen mens en dier. Enter-
tainment van het hoogste niveau, waar de bezoekers volop van kunnen genieten.

American Spinning Wheels - Brullende machines
Wie denkt aan vlammenwerpers en brullende machines 
denkt niet gelijk aan een groep bejaarden. Kom daar-
om zeker kijken naar de show van de stuntmannen van 
American Spinning Wheels. Eerder was dit team ook al 
te zien tijdens de Paardendagen, maar ook dit jaar be-
looft het optreden spectaculair te worden. Wat dacht 
je van een rollator die is voorzien van een 100 cc V-Twin 
motor of van de grootste rijdende winkelwagen van Nederland uitgevoerd met 
een dikke V8 motor? Niets is te gek voor dit team dat verkleed is als heren op 
leeftijd. Veel herrie, rook en grote vlammen gegarandeerd.

Phaidra Friezen Carrousel - De zwarte parels van Friesland
Weelderige manen, mooie lange sokken en verheven gangen. Het zijn de drie 
succesingrediënten van Phaidra Friezen Carrousel. Laat je meeslepen door deze 

machtige paarden, die lijken te 
dansen op de muziek. Phaidra 
betekent niet voor niets ‘de 
mooiste, de schoonste’. Een 
show die je niet mag missen!

Plezier voor de hele familie tijdens de 29ste Paardendagen
Op 26, 27 en 28 juli vormen de sfeervolle Friese dorpen Driezum en Wâlterswâld 
weer hét bruisende middelpunt voor iedereen die van gezelligheid geniet. De 
organisatie is er wederom in geslaagd om van deze Paardendagen het mooiste 
evenement van Fryslân te maken.  

Donderdag: Nacht van de Paardendagen
Traditiegetrouw starten de Paardendagen op donderdag met de hindernis-
verkenning voor de deelnemers aan het Open Fries Kampioenschap Paarden-
marathon op vrijdag. Daarna barst het feest los. Om te beginnen is iedereen 
van harte welkom op donderdagavond in de feesttent bij de Nacht van de 
Paardendagen. Diverse bekende artiesten zullen op het podium verschijnen, 
met als topper Dennie Christian. En ken jij het liedje ‘ Liever te dik in de kist,…’? 
Met Stef Ekkel wordt het sowieso een topavond. 

Vrijdag: De Paardenmarathon
Het Open Fries Kampioenschap Paardenmarathon levert altijd een geweldige 
dag op met veel indrukken en gezelligheid. De fantastische aankleding van de 
hindernissen en de adembenemende ambiance maken een bezoek aan Driezum 
en Wâlterswâld voor veel mensen meer dan waard. Tip van de organisatie: neem 
uw fi ets mee, zodat u de gehele route van de paardenmarathon kunt volgen.

Zaterdag: De Boerendag
De Boerendag staat bij groot en klein bekend als 
de gezelligste familiedag van het jaar. Een dag die 
bol staat van activiteiten voor mens en dier. Spek-
takel genoeg op 28 juli, met de motortrial show 
van stuntman Alex van den Broek en de show ‘Har-
mony in Black & White’ van Anne Krüger. 
Naast de traditionele, jaarlijkse keuringen van 
koeien en geiten en het Open Fries Kampioen-
schap Stabij-honden en Wetterhûnen mogen wij 
dit jaar kleindiervereniging PKV Frisia verwelkomen 
met een heuse zomershow. Hierbij kan het 
publiek genieten van de mooiste konijnen, cavia’s, 
watervogels, hoenders en dwerghoenders. Daar-
naast zijn er nog diverse demonstraties van onder 
andere de Europees kampioen ‘doggydance’, 
schapendrijven, een roofvogelshow en oude 
ambachten. Eigenlijk te veel om op te noemen. 

Een festijn voor groot en klein
Een rondje met de allerkleinsten in de draai-
molen, modder happen op de survivalbaan of 
een recordtijd neerzetten op de quadbaan; het 
kan allemaal tijdens de Boerendag. Bekijk de 
Friese Wâlden vanuit het reuzenrad, breng een 
bezoek aan de kermis of aan de kinderboerderij 
met meer dan 70 dieren. Na afl oop laat je je 
geheel in stijl vastleggen op de gevoelige plaat 
door plaats te nemen in de paardentrailer van 

Fotobusje.nl. Zo houd je een dierbare herinnering over aan deze bijzondere dag.

De krokodil van Ferry Torrez - Durf jij het aan?
Dacht je dat krokodillen alleen in de dieren-
tuin te zien zijn? Niets is minder waar! Ferry 
Torrez neemt de meest bijzondere reptielen 
mee naar Wâlterswâld. Je staat oog in oog 
met een krokodil en ontdekt de geheimen van 
vogelspinnen, leguanen en slangen. Wees niet 
bang: al zien ze er nog zo angstaanjagend uit, 
ze bijten niet.

Hoofdsponsor Co-sponsoren Socialmedia

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

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
Café Us Thús, van Sytzamawei 6 Driezum
ONLINE via de website www.paardendagen.nl

The Sky is the Limit!
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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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Anne Krüger - Harmony in Black & White
Paarden, honden, geiten en eenden; het lijken dieren die je 
tegenkomt tijdens een gezellige middag op de kinderboer-
derij. Maar Anne Krüger bewijst al enkele jaren dat zij met 
deze dieren een fantastische show kan geven. Anne Krüger 
en haar 16-jarige dochter Carla van dierenschool Degener-

hof uit Duitsland laten het publiek versteld staan tijdens de Paardenkrachtenshow. 
In de show tonen ze de spectaculaire samenwerking tussen mens en dier. Enter-
tainment van het hoogste niveau, waar de bezoekers volop van kunnen genieten.

American Spinning Wheels - Brullende machines
Wie denkt aan vlammenwerpers en brullende machines 
denkt niet gelijk aan een groep bejaarden. Kom daar-
om zeker kijken naar de show van de stuntmannen van 
American Spinning Wheels. Eerder was dit team ook al 
te zien tijdens de Paardendagen, maar ook dit jaar be-
looft het optreden spectaculair te worden. Wat dacht 
je van een rollator die is voorzien van een 100 cc V-Twin 
motor of van de grootste rijdende winkelwagen van Nederland uitgevoerd met 
een dikke V8 motor? Niets is te gek voor dit team dat verkleed is als heren op 
leeftijd. Veel herrie, rook en grote vlammen gegarandeerd.

Phaidra Friezen Carrousel - De zwarte parels van Friesland
Weelderige manen, mooie lange sokken en verheven gangen. Het zijn de drie 
succesingrediënten van Phaidra Friezen Carrousel. Laat je meeslepen door deze 

machtige paarden, die lijken te 
dansen op de muziek. Phaidra 
betekent niet voor niets ‘de 
mooiste, de schoonste’. Een 
show die je niet mag missen!

Plezier voor de hele familie tijdens de 29ste Paardendagen
Op 26, 27 en 28 juli vormen de sfeervolle Friese dorpen Driezum en Wâlterswâld 
weer hét bruisende middelpunt voor iedereen die van gezelligheid geniet. De 
organisatie is er wederom in geslaagd om van deze Paardendagen het mooiste 
evenement van Fryslân te maken.  

Donderdag: Nacht van de Paardendagen
Traditiegetrouw starten de Paardendagen op donderdag met de hindernis-
verkenning voor de deelnemers aan het Open Fries Kampioenschap Paarden-
marathon op vrijdag. Daarna barst het feest los. Om te beginnen is iedereen 
van harte welkom op donderdagavond in de feesttent bij de Nacht van de 
Paardendagen. Diverse bekende artiesten zullen op het podium verschijnen, 
met als topper Dennie Christian. En ken jij het liedje ‘ Liever te dik in de kist,…’? 
Met Stef Ekkel wordt het sowieso een topavond. 

Vrijdag: De Paardenmarathon
Het Open Fries Kampioenschap Paardenmarathon levert altijd een geweldige 
dag op met veel indrukken en gezelligheid. De fantastische aankleding van de 
hindernissen en de adembenemende ambiance maken een bezoek aan Driezum 
en Wâlterswâld voor veel mensen meer dan waard. Tip van de organisatie: neem 
uw fi ets mee, zodat u de gehele route van de paardenmarathon kunt volgen.

Zaterdag: De Boerendag
De Boerendag staat bij groot en klein bekend als 
de gezelligste familiedag van het jaar. Een dag die 
bol staat van activiteiten voor mens en dier. Spek-
takel genoeg op 28 juli, met de motortrial show 
van stuntman Alex van den Broek en de show ‘Har-
mony in Black & White’ van Anne Krüger. 
Naast de traditionele, jaarlijkse keuringen van 
koeien en geiten en het Open Fries Kampioen-
schap Stabij-honden en Wetterhûnen mogen wij 
dit jaar kleindiervereniging PKV Frisia verwelkomen 
met een heuse zomershow. Hierbij kan het 
publiek genieten van de mooiste konijnen, cavia’s, 
watervogels, hoenders en dwerghoenders. Daar-
naast zijn er nog diverse demonstraties van onder 
andere de Europees kampioen ‘doggydance’, 
schapendrijven, een roofvogelshow en oude 
ambachten. Eigenlijk te veel om op te noemen. 

Een festijn voor groot en klein
Een rondje met de allerkleinsten in de draai-
molen, modder happen op de survivalbaan of 
een recordtijd neerzetten op de quadbaan; het 
kan allemaal tijdens de Boerendag. Bekijk de 
Friese Wâlden vanuit het reuzenrad, breng een 
bezoek aan de kermis of aan de kinderboerderij 
met meer dan 70 dieren. Na afl oop laat je je 
geheel in stijl vastleggen op de gevoelige plaat 
door plaats te nemen in de paardentrailer van 

Fotobusje.nl. Zo houd je een dierbare herinnering over aan deze bijzondere dag.

De krokodil van Ferry Torrez - Durf jij het aan?
Dacht je dat krokodillen alleen in de dieren-
tuin te zien zijn? Niets is minder waar! Ferry 
Torrez neemt de meest bijzondere reptielen 
mee naar Wâlterswâld. Je staat oog in oog 
met een krokodil en ontdekt de geheimen van 
vogelspinnen, leguanen en slangen. Wees niet 
bang: al zien ze er nog zo angstaanjagend uit, 
ze bijten niet.
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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-
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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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Zaterdag: De Boerendag

Zaterdag staat in het teken van de jaarlijkse Boerendag; met stip de gezel-
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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!
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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 
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Zuivelhandel Groenewoud, Kavelwei 29 Broeksterwâld
ONLINE via de website www.paardendagen.nl
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Anne Krüger - Harmony in Black & White
Paarden, honden, geiten en eenden; het lijken dieren die je 
tegenkomt tijdens een gezellige middag op de kinderboer-
derij. Maar Anne Krüger bewijst al enkele jaren dat zij met 
deze dieren een fantastische show kan geven. Anne Krüger 
en haar 16-jarige dochter Carla van dierenschool Degener-

hof uit Duitsland laten het publiek versteld staan tijdens de Paardenkrachtenshow. 
In de show tonen ze de spectaculaire samenwerking tussen mens en dier. Enter-
tainment van het hoogste niveau, waar de bezoekers volop van kunnen genieten.

American Spinning Wheels - Brullende machines
Wie denkt aan vlammenwerpers en brullende machines 
denkt niet gelijk aan een groep bejaarden. Kom daar-
om zeker kijken naar de show van de stuntmannen van 
American Spinning Wheels. Eerder was dit team ook al 
te zien tijdens de Paardendagen, maar ook dit jaar be-
looft het optreden spectaculair te worden. Wat dacht 
je van een rollator die is voorzien van een 100 cc V-Twin 
motor of van de grootste rijdende winkelwagen van Nederland uitgevoerd met 
een dikke V8 motor? Niets is te gek voor dit team dat verkleed is als heren op 
leeftijd. Veel herrie, rook en grote vlammen gegarandeerd.

Phaidra Friezen Carrousel - De zwarte parels van Friesland
Weelderige manen, mooie lange sokken en verheven gangen. Het zijn de drie 
succesingrediënten van Phaidra Friezen Carrousel. Laat je meeslepen door deze 

machtige paarden, die lijken te 
dansen op de muziek. Phaidra 
betekent niet voor niets ‘de 
mooiste, de schoonste’. Een 
show die je niet mag missen!

Plezier voor de hele familie tijdens de 29ste Paardendagen
Op 26, 27 en 28 juli vormen de sfeervolle Friese dorpen Driezum en Wâlterswâld 
weer hét bruisende middelpunt voor iedereen die van gezelligheid geniet. De 
organisatie is er wederom in geslaagd om van deze Paardendagen het mooiste 
evenement van Fryslân te maken.  

Donderdag: Nacht van de Paardendagen
Traditiegetrouw starten de Paardendagen op donderdag met de hindernis-
verkenning voor de deelnemers aan het Open Fries Kampioenschap Paarden-
marathon op vrijdag. Daarna barst het feest los. Om te beginnen is iedereen 
van harte welkom op donderdagavond in de feesttent bij de Nacht van de 
Paardendagen. Diverse bekende artiesten zullen op het podium verschijnen, 
met als topper Dennie Christian. En ken jij het liedje ‘ Liever te dik in de kist,…’? 
Met Stef Ekkel wordt het sowieso een topavond. 

Vrijdag: De Paardenmarathon
Het Open Fries Kampioenschap Paardenmarathon levert altijd een geweldige 
dag op met veel indrukken en gezelligheid. De fantastische aankleding van de 
hindernissen en de adembenemende ambiance maken een bezoek aan Driezum 
en Wâlterswâld voor veel mensen meer dan waard. Tip van de organisatie: neem 
uw fi ets mee, zodat u de gehele route van de paardenmarathon kunt volgen.

Zaterdag: De Boerendag
De Boerendag staat bij groot en klein bekend als 
de gezelligste familiedag van het jaar. Een dag die 
bol staat van activiteiten voor mens en dier. Spek-
takel genoeg op 28 juli, met de motortrial show 
van stuntman Alex van den Broek en de show ‘Har-
mony in Black & White’ van Anne Krüger. 
Naast de traditionele, jaarlijkse keuringen van 
koeien en geiten en het Open Fries Kampioen-
schap Stabij-honden en Wetterhûnen mogen wij 
dit jaar kleindiervereniging PKV Frisia verwelkomen 
met een heuse zomershow. Hierbij kan het 
publiek genieten van de mooiste konijnen, cavia’s, 
watervogels, hoenders en dwerghoenders. Daar-
naast zijn er nog diverse demonstraties van onder 
andere de Europees kampioen ‘doggydance’, 
schapendrijven, een roofvogelshow en oude 
ambachten. Eigenlijk te veel om op te noemen. 

Een festijn voor groot en klein
Een rondje met de allerkleinsten in de draai-
molen, modder happen op de survivalbaan of 
een recordtijd neerzetten op de quadbaan; het 
kan allemaal tijdens de Boerendag. Bekijk de 
Friese Wâlden vanuit het reuzenrad, breng een 
bezoek aan de kermis of aan de kinderboerderij 
met meer dan 70 dieren. Na afl oop laat je je 
geheel in stijl vastleggen op de gevoelige plaat 
door plaats te nemen in de paardentrailer van 

Fotobusje.nl. Zo houd je een dierbare herinnering over aan deze bijzondere dag.

De krokodil van Ferry Torrez - Durf jij het aan?
Dacht je dat krokodillen alleen in de dieren-
tuin te zien zijn? Niets is minder waar! Ferry 
Torrez neemt de meest bijzondere reptielen 
mee naar Wâlterswâld. Je staat oog in oog 
met een krokodil en ontdekt de geheimen van 
vogelspinnen, leguanen en slangen. Wees niet 
bang: al zien ze er nog zo angstaanjagend uit, 
ze bijten niet.

HoofdsponsorCo-sponsorenSocialmedia

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

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
Café Us Thús, van Sytzamawei 6 Driezum
ONLINE via de website www.paardendagen.nl
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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.

PD_2017_Promoposter.indd   222-06-17   16:23

The Sky is the Limit!

ZEE de  ign s

grafische verbeelding

Co-sponsoren  Kaartsponsor Social Media

WWW.PAARDENDAGEN.NL

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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Anne Krüger - Harmony in Black & White
Paarden, honden, geiten en eenden; het lijken dieren die je 
tegenkomt tijdens een gezellige middag op de kinderboer-
derij. Maar Anne Krüger bewijst al enkele jaren dat zij met 
deze dieren een fantastische show kan geven. Anne Krüger 
en haar 16-jarige dochter Carla van dierenschool Degener-

hof uit Duitsland laten het publiek versteld staan tijdens de Paardenkrachtenshow. 
In de show tonen ze de spectaculaire samenwerking tussen mens en dier. Enter-
tainment van het hoogste niveau, waar de bezoekers volop van kunnen genieten.

American Spinning Wheels - Brullende machines
Wie denkt aan vlammenwerpers en brullende machines 
denkt niet gelijk aan een groep bejaarden. Kom daar-
om zeker kijken naar de show van de stuntmannen van 
American Spinning Wheels. Eerder was dit team ook al 
te zien tijdens de Paardendagen, maar ook dit jaar be-
looft het optreden spectaculair te worden. Wat dacht 
je van een rollator die is voorzien van een 100 cc V-Twin 
motor of van de grootste rijdende winkelwagen van Nederland uitgevoerd met 
een dikke V8 motor? Niets is te gek voor dit team dat verkleed is als heren op 
leeftijd. Veel herrie, rook en grote vlammen gegarandeerd.

Phaidra Friezen Carrousel - De zwarte parels van Friesland
Weelderige manen, mooie lange sokken en verheven gangen. Het zijn de drie 
succesingrediënten van Phaidra Friezen Carrousel. Laat je meeslepen door deze 

machtige paarden, die lijken te 
dansen op de muziek. Phaidra 
betekent niet voor niets ‘de 
mooiste, de schoonste’. Een 
show die je niet mag missen!

Plezier voor de hele familie tijdens de 29ste Paardendagen
Op 26, 27 en 28 juli vormen de sfeervolle Friese dorpen Driezum en Wâlterswâld 
weer hét bruisende middelpunt voor iedereen die van gezelligheid geniet. De 
organisatie is er wederom in geslaagd om van deze Paardendagen het mooiste 
evenement van Fryslân te maken.  

Donderdag: Nacht van de Paardendagen
Traditiegetrouw starten de Paardendagen op donderdag met de hindernis-
verkenning voor de deelnemers aan het Open Fries Kampioenschap Paarden-
marathon op vrijdag. Daarna barst het feest los. Om te beginnen is iedereen 
van harte welkom op donderdagavond in de feesttent bij de Nacht van de 
Paardendagen. Diverse bekende artiesten zullen op het podium verschijnen, 
met als topper Dennie Christian. En ken jij het liedje ‘ Liever te dik in de kist,…’? 
Met Stef Ekkel wordt het sowieso een topavond. 

Vrijdag: De Paardenmarathon
Het Open Fries Kampioenschap Paardenmarathon levert altijd een geweldige 
dag op met veel indrukken en gezelligheid. De fantastische aankleding van de 
hindernissen en de adembenemende ambiance maken een bezoek aan Driezum 
en Wâlterswâld voor veel mensen meer dan waard. Tip van de organisatie: neem 
uw fi ets mee, zodat u de gehele route van de paardenmarathon kunt volgen.

Zaterdag: De Boerendag
De Boerendag staat bij groot en klein bekend als 
de gezelligste familiedag van het jaar. Een dag die 
bol staat van activiteiten voor mens en dier. Spek-
takel genoeg op 28 juli, met de motortrial show 
van stuntman Alex van den Broek en de show ‘Har-
mony in Black & White’ van Anne Krüger. 
Naast de traditionele, jaarlijkse keuringen van 
koeien en geiten en het Open Fries Kampioen-
schap Stabij-honden en Wetterhûnen mogen wij 
dit jaar kleindiervereniging PKV Frisia verwelkomen 
met een heuse zomershow. Hierbij kan het 
publiek genieten van de mooiste konijnen, cavia’s, 
watervogels, hoenders en dwerghoenders. Daar-
naast zijn er nog diverse demonstraties van onder 
andere de Europees kampioen ‘doggydance’, 
schapendrijven, een roofvogelshow en oude 
ambachten. Eigenlijk te veel om op te noemen. 

Een festijn voor groot en klein
Een rondje met de allerkleinsten in de draai-
molen, modder happen op de survivalbaan of 
een recordtijd neerzetten op de quadbaan; het 
kan allemaal tijdens de Boerendag. Bekijk de 
Friese Wâlden vanuit het reuzenrad, breng een 
bezoek aan de kermis of aan de kinderboerderij 
met meer dan 70 dieren. Na afl oop laat je je 
geheel in stijl vastleggen op de gevoelige plaat 
door plaats te nemen in de paardentrailer van 

Fotobusje.nl. Zo houd je een dierbare herinnering over aan deze bijzondere dag.

De krokodil van Ferry Torrez - Durf jij het aan?
Dacht je dat krokodillen alleen in de dieren-
tuin te zien zijn? Niets is minder waar! Ferry 
Torrez neemt de meest bijzondere reptielen 
mee naar Wâlterswâld. Je staat oog in oog 
met een krokodil en ontdekt de geheimen van 
vogelspinnen, leguanen en slangen. Wees niet 
bang: al zien ze er nog zo angstaanjagend uit, 
ze bijten niet.

Hoofdsponsor Co-sponsoren Socialmedia

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

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
Café Us Thús, van Sytzamawei 6 Driezum
ONLINE via de website www.paardendagen.nl
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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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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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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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