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Medesponsors:

Programma
zaterdag 18 augustus

info@devisserenvanbeest.nl
www.devisserenvanbeest.nl
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zondag 19 augustus
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Maarten: 0617461800 | Ruben: 0616407430

Onze sponsoren
Het Houthakkersfeest wordt georganiseerd door een klein aantal
vrijwilligers en werkt zonder subsidies of andere vaste inkomsten.
Wij danken alle bedrijven en organisaties voor de medewerking en
ondersteuning.

Hoofdsponsoren:

Medesponsoren:
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Aanvang hobby- en kunstmarkt met > 100 kramen
Aanvang doorlopende presentatie van brandweer
Start gehele dag te houden demo’s boomverzorging
Gehele dag kinderboerderij
Aanvang NK Carving 2018 (Sculptuurzagen)
Demonstratie Blackhorse Linedancers uit Hilversum
1e ronde ‘houthakkerswedstrijd’
Aanvang kinderspelen, de hele dag in diverse attracties
Officiële opening met Jachthoornblaasgroep Eemland
Start van de eerste ‘Jack Russell race’
2e ronde ‘houthakkerswedstrijd’
Demonstratie Blackhorse Linedancers uit Hilversum
Demonstratie Schapendrijven
Optreden ‘Jachthoornblaasgroep Eemland’
1e ronde speedcarving, onderdeel van het NK Carving
Demonstratie Blackhorse Linedancers uit Hilversum
Jack Russell race
Optreden ‘Soester Knollenkoor’
3e ronde ‘houthakkerswedstrijd’
Demonstratie Schapendrijven
Optreden ‘Jachthoornblaasgroep Eemland’
4e ronde ‘houthakkerswedstrijd’
Optreden ‘Soester Knollenkoor’
2e ronde speedcarving, onderdeel van het NK Carving
Jack Russell race
Demonstratie Blackhorse Linedancers uit Hilversum
5e ronde ‘houthakkerswedstrijd’
Optreden ‘Soester Knollenkoor’
Demonstratie Schapendrijven
Jack Russell race
Demonstratie Blackhorse Linedancers uit Hilversum
Finale ronde ‘houthakkerswedstrijd’
Prijsuitreiking houthakkerswedstrijden

Gedurende het Houthakkersfeest zijn op en rond het evenemententerrein
huisregels van toepassing. Aanwijzingen van het personeel dienen altijd stipt
opgevolgd te worden. Honden zijn toegelaten mits aangelijnd.

Hoveniers
Op het gebied van hovenierswerk
kunnen wij u het totale plaatje
bieden; van een ontwerp tot de
complete aanleg van uw tuin.
Na de aanleg kunnen wij in
overleg met u periodiek het
onderhoud van de tuin uitvoeren.

10.00 uur Aanvang hobby- en kunstmarkt met > 100 kramen
10.00 uur Start gehele dag te houden demo’s boomverzorging
10.00 uur Gehele dag kinderboerderij
10.00 uur Aanvang tweede dag NK Carving (Sculptuurzagen)
Robuuste houtbouw
Boomverzorgers
10.00 uur
Optreden ‘Jachthoornblaasgroep Eemland’
Onder houtbouw wordt verstaan 10.00
Bij Deuur
Visser &Aanvang
Van Beest zijn
wij
junior
competitie bosarbeid
het bouwen van schuren, priëlen,
ruim gespecialiseerd in boomzorg.
Hieronder
valtDemonstratie
o.a. het kappen en Blackhorse Linedancers uit Hilversum
boomhutten, speeltoestellen, 10.30
uur
carports, damwanden enz.
snoeien van individuele bomen
Wij werken voornamelijk met
of lanen, het onderhoud van
11.00
uur Start van de eerste ‘Jack Russell race’
douglas-, eiken- en kastanjehout.
bossen of landschappen, het
Deze duurzame houtsoorten
onderzoeken van zieke bomen,
11.00
uur Aanvang kinderspelen, de hele dag in diverse attracties
worden uit Europese bossen
versnipperen van takhout en het
gehaald. Tevens hebben deze
frezen van boomstronken. Alles
uur Demonstratie
wordt uitgevoerd
door onze eigen STIHL Timbersportsteam
houtsoorten een karakteristieke 11.30
uitstraling en kan al het hout
vakkundige boomverzorgers.
11.30
uur
Optreden
‘Jachthoornblaasgroep Eemland’
onbehandeld verwerkt worden.
12.00 uur Demonstratie Schapendrijven
12.15 uur 1e ronde speedcarving, onderdeel van het NK Carving
12.15 uur Demonstratie Blackhorse Linedancers uit Hilversum
13.00 uur Jack Russell race
13.00 uur Tweede wedstrijd junior competitie
13.15 uur Optreden van ‘mannenkoor de Eemzangers’
13.30 uur Demonstratie STIHL Timbersportsteam
14.00 uur Optreden ‘Jachthoornblaasgroep Eemland’
14.00 uur Demonstratie Schapendrijven
14.15 uur Optreden van ‘mannenkoor de Eemzangers’
14.30 uur 2e ronde speedcarving, onderdeel van het NK Carving
14.45 uur Demonstratie Blackhorse Linedancers uit Hilversum
15.00 uur Jack Russell race
15.15 uur Optreden van ‘mannenkoor de Eemzangers’
15.00 uur Demonstratie Schapendrijven
15.15 uur Demonstratie STIHL Timbersportsteam
15.45 uur Demonstratie Blackhorse Linedancers uit Hilversum
16.00 uur Einde NK Carving (Sculptuurzagen)
17.00 uur Prijsuitreiking NK Carving
17.00 uur Prijsuitreiking junior competitie
Programma onder voorbehoud. Organisatie heeft altijd het recht het
programma te wijzigen. Tijden en onderdelen kunnen aan de omstandig
heden worden aangepast. Kijk voor de laatste versie van het programma en
aanvangstijden op de website. www.houthakkersfeest.nl

Recreatiekuil Drakensteyn
Gratis toegang, parkeren: € 5,-
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Zaterdag 18 en zondag 19 augustus a.s. wordt voor de 32ste
keer het Houthakkersfeest Lage Vuursche georganiseerd.
Dit jaarlijkse evenement, gehouden in de bossen van Lage
Vuursche (gemeente Baarn) is een gezellige en leerzame
dag uit voor het hele gezin. Het is een evenement met een
duidelijke visie, namelijk om de bezoekers kennis te laten
maken en waardering te krijgen voor alles wat er dagelijks
in het bos en in de natuur leeft en werkt.

Houthakkersmarkt
Op deze gezellige hobby- en kunstmarkt staan ongeveer 100
kramen met de meest uiteenlopende producten en activiteiten
voor jong en oud. Oude ambachten zullen herleven, moderne
technieken zullen kenbaar gemaakt worden. Tevens zullen er
verschillende stands aanwezig zijn waar de bezoeker informatie
kan krijgen over wildbeheer, natuurbescherming, bosexploitatie,
boomverzorging, bos- en tuinbouwmachines, ‘eindproducten’
uit bos en natuur, roofvogels, boogschieten, enz.

Folklore en optredens
Op beide dagen zijn er verschillende optredens van folklore- en
muziekgroepen. Jachthoornblaasgroep Eemland zal traditioneel
de opening verzorgen. Op beide dagen kunt u tot na etenstijd
volop genieten van vrolijke en gezellige muziek.

Kinderspelen
Het is hét evenement waar de houthakkers en bosbouwers
elkaar treffen. Voor de competitie, de uitwisseling van kennis
en ervaring, introductie van noviteiten én vooral de gezelligheid.
Er is een gevarieerd aanbod van activiteiten, wedstrijden en
standhouders bedoeld voor het hele gezin met de nadruk
op natuurbeheer, bosexploitatie, houtproducten en wildbeheer.

Voor de kinderen zijn er tal van activiteiten en attracties.
Met het kopen van een spellenkaart kunnen zij deelnemen
aan de verschillende activiteiten en attracties. De spellenkaart
voor de attracties is te koop bij de organisatietent.

Jack Russell Race
De Nederlandse Vereniging Jack Russell Terriër is blij na jaren
weer aanwezig te kunnen zijn met haar racebaan op dit
gezellige festival. De racebaan is in feite een simpele uitvin
ding, die veel honden groot plezier geeft, vooral de vaak felle
‘Jacks’ natuurlijk. Ze gaan alleen of in groepjes achter een
‘prooi’ aan die voortbewogen wordt door een fietswiel. De kunst
voor de honden is, om niet uit de bocht te vliegen in hun
enthousiasme, en om netjes de hele race uit te lopen en de
finish te halen.

Schapendrijver demonstraties
De herders van de schaapskudde Utrechtse Heuvelrug
demonstreren hoe zij deze heideschapen met hun Border
Collies drijven en bij elkaar houden. Bij de kraam met de
vers geschoren wol van diverse schapenrassen en infor
matie over de schaapskudde kunt u ook kennismaken met
het kleinste schapenras ter wereld, het Ousseantschaap.

Demonstraties handboogschieten
Dit jaar kunt u wederom ervaren hoe het is om zelf met een
handboog te schieten.

Houthakkerswedstrijden
Natuurlijk zullen de traditionele ‘houthakkerswedstrijden’
wederom georganiseerd worden, waarin echte houthakkers
strijden om de titel ‘HOUTHAKKER 2018’. Met de onderdelen
als boom omzagen, uitsnoeien en het stamstuk doorhakken
wordt het weer een spannenden strijd!

NK Carving (Nederlands Kampioenschap
Sculptuurzagen)
Ook dit jaar zal er weer gestreden worden om het officieel
Nederlands Kampioenschap Carving. De deelnemers moeten
ieder drie kunstwerken zagen die uiteindelijk beoordeeld worden
door een vakkundige jury.
Voor het ‘hoofdwerkstuk’ krijgen
de deelnemers twee dagen de
tijd. Daarnaast moeten ze zowel
op de zaterdag als op de zondag
een sculptuur zagen waar ze
maximaal een half uur de tijd
voor hebben, het zogenoemde
speedcarven.

Bekijk het programma, foto’s en uitslagen op onze website: www.houthakkersfeest.nl. Volg het Houthakkersfeest ook op Facebook:

2018

/HouthakkersfeestLageVuursche

Junior kampioenschap
Dit jaar voor het tweede jaar een echte junior competitie.
Leerlingen van verschillende scholen strijden mee in
meerdere disciplines.

STIHL TimbersportS
De STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES is een internationale
competitie houthakken. Deze sport heeft haar wortels in Canada,
Australië, Nieuw-Zeeland en de VS. Om uit te zoeken wie de
beste houthakker van het dorp was, vonden er van oudsher al
wedstrijden plaats. Uit die krachtmetingen is in de loop der jaren
een professionele competitie gegroeid met mooie wedstrijden
zoals Standing Block Chop, STIHL Stock Saw, Underhand Chop,
Single Buck, Springboard, en Hot Saw.
Als u de spectaculaire demonstraties van de STIHL
TimbersportS gaat zien, dan begrijpt u het. Professionals
geven deze demo’s van de wedstrijdonderdelen uit de
internationale STIHL TimbersportS competitie.

