
Shetlander Showteam – Lyts mar Krigel
Wind, regen 
of storm, Het 
S h e t l a n d e r 
Show Team 
draait zich er 
niet voor om. 
Het hele jaar 

door trainen de fanatieke ruiters door om zo een 
fatastische show neer te zetten tijdens de Paarden-
krachtenshow. In de periode voor de Paardendagen 
is er extra drukte. Pony’s wassen, zadels en hoofd-
stellen poetsen en nog een laatste keer oefenen. 
De drijfveer is het plezier dat de pony’s en ruiters 
hebben. 
Door veel discipline kunt u zien dat een Shetlander 
pony veel in zijn mars heeft. Deze fanatieke groep 
laat u genieten van hun hartverwarmende show 
voor groot en klein.

Friese parels van stal Egberdina Hoeve
Jan en Susan Bouwman 
van de Egberdina Hoeve 
komen niet voor de eerste 

 .negad nedraaP ed jib reek
Tijdens voorgaande Paar-

denkrachtenshows hebben zij hun kunsten ver-
toond. Jan en Susan hebben in de afgelopen jaren 
heel wat titels op hun naam gezet. Susan verrast 
vriend en vijand met haar rijkunsten. Zo is ze al 
een aantal keer Fries kampioen en Nederlands 
reserve kampioen geweest in de dressuursport. 
Daarnaast heeft ze meerdere landstitels in de tuig-
sport weten te behalen, zowel met de tuigpaarden 
als de Friese paarden. Onder het zadel of voor de 
sjees: u zult versteld staan van hun shows.

Het Dantes Stuntteam wil je niet missen!

Autorijden op twee wielen, motoren die door vuur 
rijden of ongeloofl ijke frontfl ips: de show van het 
Dantes Stuntteam belooft een waar spektakel te 
worden. Van autostunts tot motorspektakel: de 
heren van het stuntteam draaien hun hand ner-
gens voor om. De grote vraag is natuurlijk: wat 
wordt de meest spectaculaire stunt? Waarover 
springt een auto in Driezum-Wâlterswâld? Dit wil 
je niet missen!

De Friese cowboys komen langs!

De dertigste editie van de Paardendagen kun je 
niet ongemerkt voorbij laten gaan, vindt een groep 
vrijwilligers van het eerste uur. Vandaar dat er een 
heuse menshow in elkaar getimmerd wordt door 
een groep van zo’n dertig menners en grooms. 
Allemaal vaste gezichten op de Paardendagen, 
die als slotact de toeschouwers trakteren op een 
wervelende show, waarin ze de meest spectacu-
laire onderdelen overdoen uit de dertig edities van 
de Paardendagen Driezum-Wâlterswâld.

De Boerendag in Wâlterswâld zaterdag 27 juli 2018 van 08.00 tot 24.00 uur.
Dagkaarten: t/m 11 jaar: Gratis, 12 t/m 17 jaar: € 8,00, 18 jaar en ouder: € 12,50. 
Wijzigingen in het programma voorbehouden
Volg ons op           en via www.paardendagen.nl
Organisatie: Stichting Paardendagen Driezum-Wâlterswâld.
Betreden van het terrein en deelname activiteiten op eigen risico.

DE PAARDENKRACHTENSHOW
16:30 Z Friezenteam Groningen Dressuurshow van het hoogste niveau
17:00  Opening Paardenkrachtenshow Welkomstwoord
17:10 Defi lé 30 Jaar winnaars van de Paardenmarathon
18:00 Schapen drijven De fi jne kneepjes van het vak
18:15 Lyts mar Krigel  ne toorg roov wohs ednemrawrevtrah neE 

klein
18:35 Jan en Susan Bouwman De rijkunsten van Jan en Susan Bouwman
18:55 Dantes Stuntteam Eén en al spektakel
19:15 Lyts mar Krigel De Shetlanders komen nog een keer in actie
19:35 Jan en Susan Bouwman Onder het zadel of voor de sjees?
19:55 Dantes Stuntteam Niet te missen
20:20 Eindshow Friese Cowboys Wild West Fryslân
21:00 Afsluiting Paardendagen 2019 En daarna: Feest in de tent

Voetjes van de vloer met het 
Z Friezenteam Groningen

Of het nu popmuziek is of heavy Hardcore, deze 
enthousiaste groep dames van het Z Friezen-
team Groningen zullen hun uiterste best doen 
om de afdelingsdressuur en de prachtige Friese 
zwarte parels te promoten. Het team zal een kür 
afdelingsdressuur op muziek verzorgen. Afde-
lingsdressuur is ware een teamprestatie: samen 
trainen, discipline, gezelligheid en afwisseling. 
Het gaat er niet alleen om hoe een paard loopt, 
maar hoe het hele plaatje er bij elkaar uitziet. Dat 
deze dames enthousiast zijn, zal blijken zodra de 
muziek start. Kijk ze rocken, het dak gaat eraf!

Defi lé – De kampioenen van 
Driezum- Wâlterswâld

Dit jaar vieren we de dertigste editie van de 
Paardendagen. De oorsprong van dit evenement 
ligt in 1988 toen de freonen van ’t Lytse Slokje een 
aantal hindernissen uitzetten. De eerste winnaar 
was Hans Reitsma uit Exmorra. Daarna volgden 
nog vele snelheidsduivels in de verschillende 
wedstrijdcategorieën. Tijdens het defi lé brengen 
we dit jaar een eerbetoon aan alle winnaars die 
de Paardenmarathon ooit op hun naam schreven. 
Sommige namen zullen mooie herinneringen 
oproepen en anderen staan nog op ons netvlies 
gebrand. Het defi lé belooft hoe dan ook een heus 
kampioenenbal te worden!


