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american spinning wheels – Tuintrekker & Burnout-auto
om maar meteen met spektakel te beginnen, hebben we dit jaar opnieuw the amer-
ican Spinning wheels uitgenodigd. Zij verzorgen een adembenemende demonstratie 
met hun burnout-auto. onder de motorkap van deze amerikaanse politiewagen 
schuilt een originele Ford thunderbird met een brullende V8-motor.  een simpele tu-
intrekker uitgevoerd met een jet-straalmotor zal er zeker voor zorgen dat iedereen 
wakker blijft. don’t try this at home!

de nachtdravers – wie is er sneller? de pony of de .........
menteam de nachtdravers is inmiddels een vast gezicht geworden tijdens de 
paardendagen. ieder jaar weten ze voor de nodige sensatie te zorgen met hun race 
waarin wordt uitgezocht wie de meeste pk’s heeft. de vurige viervoeter Blacky nam 
het de afgelopen jaren in de marathon op tegen een groot veld aan deelnemers en 
wist maar liefst vier keer te winnen. wordt ze dit weekend weer kampioen? en is ze 
ook sneller dan de mechanische paardenkrachten? u ontdekt het tijdens de vermakelijke show van de nachtdravers!

Het Tra-Volta showteam
Vanuit de duitse deelstaat Sachsen verwelkomen we dit jaar het tra-Volta Showteam op de 
paardendagen. dit team bestaat uit topatleten gespecialiseerd op verschillende vakgebieden 
zoals voltige, acrobatiek, turnen & parcours. daniël kaiser, de chef van deze groep, werd af-
gelopen maand met zijn paard down under nog wereldkampioen Voltige in dortmund. dit 
keer zal het tra-Valta Showteam haar kunsten laten zien op een originele trabant S601. don’t 
miss this!

sergeant wilson’s army show
evergreens for ever. een complete vintage army spektakelshow uitgevoerd door 3 
army lady’s onder het commando Sgt. wilson. met muziek van glenn miller, the 
andrew Sisters, Frankie lane, doris day en vele anderen. unieke sounds uitgevoerd 
in “army style” en speciale lichteffecten. Sluit je ogen en herinneringen uit vervlo-
gen tijden zullen terugkomen. wij zijn er trots op dat ze na Canada, portugal en lux-
emburg naar wâlterswâld komen om ons te laten genieten van hun unieke show! Spectaculair voor jong en oud!

de eye Catcher show – Met de wow-factor!
de organisatie heeft dit jaar gekozen om op een hoogwaardige manier afscheid te 
nemen van de 27e editie van de paardendagen. en die term ‘hoogwaardig’ mag u 
heel letterlijk nemen. omdat the sky the limit is, hebben we dit jaar de eye Catcher 
Show. deze show met de absolute wow-factor werd nog nooit eerder vertoond in 
de Fryske wâlden. en we kunnen u alvast één ding beloven: hier wordt nog lang 
over nagepraat!

de Boerendag in wâlterswâld zaterdag 30 juli 2016 van 8.00 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       
organisatie: stichting paardendagen driezum-wâlterswâld.
Betreden van het terrein en deelname activiteiten op eigen risico.

14.30 noah Chorny – slome, dronken duikelaar

15.00 Touwtrekken – Belgische paarden vs kinderen  

15.15 Tuigpaarden Taveno – damesklasse 2-wielig

15.30 dressuur met spaanse paarden – pas de deux 

15.45 army show – Vintage spektakelshow

16.00 strijdwagens – Team Holties

16.15 Tuigpaarden Taveno – Tweespan spider 

16.30 lyts mar Krigel – Carrousel  

16.45 Vliegend Tapijt – de Tonnemaker     

17.00 american spinning wheels – speed, dust &fire

17.15 Tuigpaarden Taveno – diverse aanspanningen 

17.30 saskia Meinema – Kür op muziek

17.45 Team weytjens – Zesspan marathon demo

18.00 fries ras – Vijfspan onder het zadel

18.15 de nachtdravers – wie is er sneller? 

18.35 feria – spaanse paarden op hun allermooist

18.50 fries ras – friese sjezen in tandem

19.10 lyts mar krigel – Kegeltjes rijden & ringsteken

19.30 Tra Volta show – Voltige op de Trabant

19.50 afsluiting 27e paardendagen

19.55 fries ras in combi – Zesspan susan Bouwman

20.20 de eye Catcher show – Met de wow-factor!

20.30 paardendagen terras – always open

22.00 lasershow – Bij het paardendagen terras

de paardenKraCHTensHow

de geZelligsTe faMiliedag Van HeT jaar!



de Boerendag
  1. kassa / entree
  2. Feesttent / terras
  3. reuzenrad
  4. kermis
  5. Boerenmarkt en oude ambachten
  6. kinderplein
  7. lekkernijstraat
  8. kinderboerderij
  9. hooivorkdarten
 10. Friese 11 meter
 11. lasershow
 12. Sergeant wilson’s army Show
 13. rtV noF
 14. Centrale as trailer
 15. noah Chorny - drunken master
 16. kindertheater harrie harrewar
 17. patrick Smit mountainbike trial demo
 18. geitenkeuring nCw
 19. dierenplaza demo ring
 20. penny stand en Freestyle dressuur demo
 21. Schaap scheren en schaap drijven
 22. open Frysk kampioenschap Stabij en wetterhoun
 23. Jachtdemonstratie Stabij en wetterhoun
 24. kleindierenvereniging en Voliérevereniging
 25. kettingzaagkunstenaar Banzai John
 26. dog agility (behendigheidssport voor honden)
 27. oldtimers
 28. tim & tom Coronel promoteam
 29. american Bastards
 30. mFF modelbouw vaarshow
 31. hooiwinning oude stijl
 32. oude tractoren & dorsen
 33. geitenkeuring Cw
 34. Valkerij Schaap roofvogelshow
 35. rundveekeuring noord Friesland
 36. rundveebalie’s 
 37. Zitmaaierbehendigheidscircuit
 38. Boerenboelgoed
 39. Viptent / organisatietent
 40. paardenkrachtenshow

Muziekoptredens op het terrein: 

Brassband excelsior driezum / wâlterswâld

in de feesttent:

troubadour Bruno

“oud westfriese dansgroep wijdenes”

“de admiralitietssjongers” uit dokkum

activiteit 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30

2. tent doorlopend middag matinee

12. Sergeant wilson army Show

15. noah Chorny – drunken master

16. kindertheater harry harrewar

17. moutainbike trail demo

20. Freestyle dressuur demo

21. Schaap drijven

23. Jacht demo Stabij en wetterhoun

34. roofvogelshow

37. Zitmaaierbehendigheidsrace

38. Boerenboelgoed


