
10.30 – 10.50 uur De Tonnemaker met het 
vliegend tapijt 
We starten de dag met stoere Belgische 
Trekpaarden. Ze slepen een vliegend tapijt waarop 
het publiek mag proberen te blijven staan. Doet u 
mee? Wordt het een aangepast tempo of mogen de 
Trekpaarden er wat vaart in zetten?

10.50 – 11.05 uur Horse Boarding
Horse boarden is begonnen in Engeland, waar het ook 
al een stuk bekender is dan in Nederland. Vandaag 
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.

11.05 – 11.20 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. Wie kan dit het beste, 
snelste of leukste?

11.20 – 11.35 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.
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11.35 – 11.50 uur Anouk Noordman
Anouk Noordman heeft haar eigen dressuur 
stal hier in de regio aan de N48 in Zuidwolde. 
Hier geeft ze les aan particulieren en bij 
rijverenigingen. Daarnaast traint ze haar eigen 
paarden of die van anderen tot op het hoogste 
niveau.

11.50 – 12.10 uur  Western rijden door  
de Trail Ranch

Met z’n vieren naast elkaar galopperen tussen 
de vlaggen door. Thuis lukt dit heel goed, maar 
gaat dat ze hier op Paard & Erfgoed ook lukken? 
Spannend.

12.10 – 12.30 uur Springen
Wim Pomp is in het Noorden een graag geziene gast op springconcoursen. Hij heeft 
al vele prijzen in de wacht gesleept. Wat er allemaal komt kijken bij het springen 
zal Wim u vertellen. Samen met een aantal van zijn cursisten te paard en te pony 
laat hij de kneepjes van het vak zien.

12.30 – 12.50 uur  Flore Guillermo
Speciaal vanuit Frankrijk komt Flore om verschillende acts te laten zien tijdens 
Paard & Erfgoed. We voelen ons heel erg vereerd dat ze de lange reis gemaakt 
heeft en zijn zeer benieuwd. De paarden zijn goed getraind en kunnen allerlei 
kunsten. Flore heeft elke show weer andere prachtige kostuums aan.
Kom mee genieten van de vriendin van Josh Clements Showteam.

12.50 – 13.10 uur Shetlanders
Het team bestaat uit 6 tot 8 ruiters met hun Shets, die met trots hun prachtige 
kleding tonen, onder leiding van Loes Vos. Ze laten u een hartverwarmende show 
zien. Ze hebben er plezier in en dat laten ze graag zien tijdens hun show. Jong 
kinderen met hun pony’s zetten iets geweldigs neer. 



13.10 – 13.25 uur Fleurop
In 2014 hebben de dames van Fleurop een prachtige 
show verzorgd tijdens Paard & Erfgoed. Hoog tijd 
om ze nog een keer uit te nodigen. Een show met 
elegant geklede dames, zittend in dameszadels 
op hun prachtige Friese paarden. De show bestaat 
uit een kür die gereden wordt op muziek van “de 
zwarte parel”. 

13.25 – 13.40 uur Horse boarding
Horse boarden is begonnen in Engeland, waar het ook al een stuk bekender is dan 
in Nederland. Vandaag 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.

13.40 – 14.00 uur Flore Guillermo
Speciaal vanuit Frankrijk komt Flore om verschillende acts 
te laten zien tijdens Paard & Erfgoed. We voelen ons heel 
erg vereerd dat ze de lange reis gemaakt heeft en zijn zeer 
benieuwd. De paarden zijn goed getraind en kunnen allerlei 
kunsten. Flore heeft elke show weer andere prachtige 
kostuums aan. Kom mee genieten van de vriendin van Josh 
Clements Showteam. 

14.00 – 14.20 uur Springen
Wim Pomp is in het Noorden een graag geziene 
gast op springconcoursen. Hij heeft al vele prijzen in 
de wacht gesleept. Wat er allemaal komt kijken bij het 
springen zal Wim u vertellen. Samen met een aantal 
van zijn cursisten te paard en te pony laat hij de 
kneepjes van het vak zien.

14.20 – 14.40 uur Adelinde Cornelissen
Wat een feest was het twee jaar geleden toen Adelinde een stuk 
top dressuur liet zien tijden Paard & Erfgoed. En voor ons was het 
feest door het vele publiek dat enorm genoot. Adelinde keek ook 
op van dit mooie evenement en vertelde dat ze onder de indruk 
was van deze veelzijdige dag en zich zeer gastvrij ontvangen 
voelde. Tijd om wederzijds opnieuw te genieten. Tijden de 
clinic zal ze ons meenemen in haar trainingsactiviteiten. 
Met haar vorige paard Jerich Parzival won Adelinde zilver 
op de Olympische Spelen te Londen. Met het Nederlandse 
dressuurteam won ze brons. 

14.40 – 14.55 uur De Tonnemaker
De ploeg van De Tonnemaker verzinnen elk jaar weer iets nieuws. Dit wordt 
uiteraard per jaar moeilijker, maar ze zijn er voor dit jaar zeker weer in geslaagd. 
Ze spelen drie tegen drie paardenvoetbal. De oefenmomenten waren af en toe 
hilarisch. U mag ontdekken wie van de Belgische Trekpaarden de aanvaller, 
middenvelder of verdediger is. Net als bij een echte voetbalwedstrijd worden ze 
graag aangemoedigd.

14.55 – 15.10 uur Fleurop
Een show met elegant geklede dames, zittend in dameszadels op hun Friese 
paarden.

15.10 – 15.25 uur Shetlanders 
Het team van jonge ruiters en amazones laten graag 
nog een keer hun show zien met de Shetlanders. 
Vele weken is er geoefend. 
Hun ouders kijken vanuit het 
publiek gespannen toe terwijl 
het team plezier heeft en een 
hartverwarmende show neer 
zetten.
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15.25 – 15.40 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?

15.40 – 16.00 uur  Flore Guillermo
Speciaal vanuit Frankrijk komt Flore om verschillende acts te laten 
zien tijdens Paard & Erfgoed. We voelen ons heel erg vereerd dat 
ze de lange reis gemaakt heeft en zijn zeer benieuwd. De paarden 
zijn goed getraind en kunnen allerlei kunsten. Flore heeft elke 
show weer andere prachtige kostuums aan.
Kom mee genieten van de vriendin van Josh Clements Showteam. 

16.00 – 16.20 uur Adelinde & Floor
Adelinde geeft les aan één van haar zeer succesvolle leerlingen 
Floor van Kempen, die Nederlands Kampioen Z2 is, ZZ licht en 
medaillewinnaar tijdens NK ZZ zwaar. Floor neemt haar eigen 
paard mee en laat zien hoe haar training bij Adelinde eruit ziet.

16.20 – 16.40 uur De Tonnemaker
Traditionele afsluiting van Paard & Erfgoed, waarbij de durfal onder de kids uit 
het publiek mogen proberen zich staande te houden op een heus vliegend tapijt, 
getrokken door trekpaarden. Altijd weer spraakmakend en hilarisch.
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