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10.30 – 10.50 uur
Stamboek Fjorden
Het Fjordenpaard komt van oorsprong uit Noorwegen en werd
daar honderden jaren geleden al gebruikt in de bosbouw. Het
is een werkwillig, lief en slim paard die in de vele takken van
sport en binnen de recreatie voorkomt. Hier in de regio ziet u
ze ook vast wel voor de huifkarren lopen. Tijdens deze demo
krijgt u meer te horen over dit paardenras.
10.50 – 11.05 uur
Roofvogels
De valkenier demonstreert hoe zijn vogels vliegen en vertelt over hun leefwijze en
herkomst. De bezoekers worden bij zijn show betrokken. Bent u de gelukkige die
zelf een vogel laat vliegen?
11.05 – 11.20 uur
Isa Oostra met Dibah
Isa en Dibah zijn een top team op basis van wederzijds respect en innige vriendschap. Dit laten ze
graag zien in hun prachtige demo met vrijeheidsdressuur.
11.20 - 11.40 uur
De Tonnemaker
De Tonnemaker is er elk jaar weer bij met zijn grote
stoere Belgische Trekpaarden.
12.10 – 12.35 uur	Schapen drijven door
Catrinus Homan
Catrinus Homan is de herder van de schaapskudde
uit Doldersum. Samen met zijn trouwe honden
drijft hij niet alleen schapen, maar ook eenden en
ganzen.

in de piste

met de dieren

12.35 – 13.00 uur	Behendigheid demo
met de honden
Bij behendigheid leert je hond om zo snel mogelijk
een parcours te lopen met allerlei hindernissen, zoals
sprongen en tunnels. Uiteraard staat het plezier van
hond en baas hierbij voorop. En geloof ons maar: de
meeste honden zijn dol op dit spelletje. Dus kom tijdens Paard & Erfgoed naar onze demonstratie kijken!
13.00 – 13.20 uur
Hoopers
Hoopers is een vrij nieuwe hondensport in Nederland en vooral heel leuk omdat het
voor elke hond geschikt is. Wij gaan met een aantal leuke handler-hond combinaties laten zien wat Hoopers inhoud. Ook zijn jullie welkom om met je eigen hond te
komen snuffelen aan deze sport.
13.20 - 13.40 uur
Frisbee
Het demoteam zal een aantal spectaculaire demonstraties dogfrisbee geven. We zullen jullie laten zien
hoe je op een verantwoorde manier deze fantastisch
leuke sport kan beoefenen. Mocht je zelf je hond
mee hebben en wil je kijken of frisbee ook wat voor
jullie is dan zijn jullie welkom om onder begeleiding
van één van ons dit te proberen.
13.40 – 13.50 uur
Fjorden stamboek
In de spotlights nog één keer voor u dit oude, maar zeer veelzijdige paardenras.
13.50 – 14.10 uur
Tonnemaker
De Tonnemaker is er elk jaar weer bij met zijn grote stoere Belgische
Trekpaarden.
14.10 – 14.25 uur
Fotoshoot met de Roofvogels
Altijd al een keer een foto van dichtbij willen bekijken en mee
op de foto? Dat kan nu!
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14.25 – 14.40 uur
Shetlanders knuffelen
Voor de allerkleinsten onder ons de kans om even
een show Shetlander van dichtbij te bekijken en te
knuffelen.
14.10 – 14.30 uur
Isa Oostra met haar Muis
Isa heeft haar Quarter Muis nu 2 jaar en zelf ingereden. Vandaag mag hij zijn eerste show rijden en wel op Paard & Erfgoed. Een paar weken geleden heeft Muis zich
fantastisch ingezet en zijn ze samen 1ste geworden op het NK Western rijden op
een paar onderdelen. Geniet mee van dit duo Isa en Muis.
14.30 – 14.50 uur Horse Boarding interactief
Horse boarden is begonnen in Engeland, waar het ook
al een stuk bekender is dan in Nederland. Hier tijdens
Paard & Erfgoed kunt u er mee kennis maken. Het is een
echte teamsport met iemand op het paard en iemand
op een board achter het paard. Het is een snelle, stoere
en spectaculaire sport, met veel uitdaging voor alle
teamleden.
14.50 – 15.00 uur
Frisbee
Het demoteam zal een aantal spectaculaire
demonstraties dog frisbee geven. We zullen jullie
laten zien hoe je op een verantwoorde manier
deze fantastisch leuke sport kan beoefenen.
Mocht je zelf je hond mee hebben en wil je kijken
of frisbee ook wat voor jullie is dan zijn jullie
welkom om onder begeleiding van één van ons dit
te proberen.
15.00 - 15.20 uur
Meet & Greet met Adelinde
Heb je altijd al een handtekening van Adelinde willen hebben? Dan is dit jouw
moment. Meld je op tijd aan bij de piste.

in de piste

met de dieren

15.20 – 15.40 uur
Behendigheid demo met honden
Bij behendigheid leert je hond om zo snel mogelijk een parcours te lopen met
allerlei hindernissen, zoals sprongen en tunnels. Uiteraard staat het plezier van
hond en baas hierbij voorop. Kom tijdens Paard & Erfgoed naar onze demonstratie
kijken en probeer vervolgens zelf of jouw hond dit ook zo leuk vindt!
15.40 – 15.55 uur
Trailranch
Een ontspannen, rustig, meedenkend paard is een vereiste voor deze dressuur.
Belangrijk is dat, hoe spectaculair de rijstijl ook overkomt, alle goede
combinaties herkend kunnen worden aan de rust en ontspanning waarmee de
oefeningen uitgevoerd worden. Deze ontspanning begint niet op het paard, maar
ernaast. De mensen van de Trailranch kunnen veel met hun westernpaarden.
Wat en hoe? Kom kijken naar hun intrigerende demonstratie.
15.55 – 16.15 uur Isa Oostra met haar Muis
Isa heeft haar Quarter Muis nu 2 jaar en zelf ingereden.
Vandaag mag hij zijn eerste show rijden en wel op Paard &
Erfgoed. Een paar weken geleden heeft Muis zich fantastisch ingezet en zijn ze samen 1ste geworden op het NK
Western rijden op een paar onderdelen. Geniet mee van dit
duo Isa en Muis.
16.15 – 16.40 uur
Joyce en Jadee de Vos
Interactieve show met Joyce & Jadee de Vos, de
pony’s en kinderen uit het publiek.
De kinderen lezen een opdracht voor, bijvoorbeeld
welk paard gaat het snelst liggen. De kinderen
doen zelf mee door te gaan liggen, steigeren en
dansen. De kinderen kiezen voor één van de twee
pony’s. Welke pony kan dit het beste, snelste of
leukste?

