
12.00 - 13.00 uur
Vrijdag – zaterdag – zondag

openstelling 
slagveld
Wees welkom op het Slagveld

14.00 - 15.30 uur
Vrijdag – zaterdag – zondag

VELDSLAG – SLAGVELD
De strijd barst los

19.30 - 20.30 uur
Vrijdag – zaterdag

FAKKELTOCHT
Kijk op pagina 8 en 9 voor meer informatie

Exercities
In de kampementen is te zien hoe de soldaten 
slapen, eten en zich vermaken. Maar er moet 
ook geoefend worden voor de belegering. De 
exercities laten zien hoe je een grote groep 
volgens vaste commando’s precies laat doen 
wat van hogerhand de bedoeling is.

Openstelling Slagveld
Hoe ziet het strijdtoneel er van dichtbij uit, 
hoe breed is zo’n loopgraaf eigenlijk en hoe 
ziet die batterij met kanonnen er van boven-
af uit? Kom een kijkje in de keuken nemen! 
De sappeurs (de soldaten die de loopgraven 
aanleggen met alles wat daar bij hoort) geven 
ter plekke uitleg.

MAAK U KLAAR  VOOR DE VELDSLAG!

PROGRAMMA 

PROGRAMMA: SLAGVELD EN RE-ENACTMENT

PROGRAMMA

Veldslag 
De veldslag op het Slagveld ziet er elke dag iets anders uit. Net als in 1627 wor-
den de loopgraven dagelijks langer waardoor de Spanjaarden en de stadsbewo-
ners van Grol het vuur steeds nader aan de schenen wordt gelegd. Af en toe doet 
de ruiterij van de Spanjaarden een uitval. Het Staatse leger weet echter steeds meer 
op te rukken. Na de veldslag keren 
de soldaten vermoeid terug naar hun 
kampementen. De gewonden worden 
afgevoerd naar het hospitaal in de stad.

Kaarten en dobbelen
Op zaterdag is te zien hoe soldaten 
hun soldij verbrassen aan kaartspelen 
en dobbelen. Dit zal uitgebeeld wor-
den door onder andere de Finse groep 
GARS. Wees gewaarschuwd, want zul-
ke spelletjes lopen soms uit de hand...

10.00 - 11.30 uur
Vrijdag en zaterdag

exercities - slagveld
Demonstraties van de uitoefening van de 
diverse legeronderdelen 

11.30 - 13.00 uur
Vrijdag – zaterdag – zondag

exercities - 
stadsplein wheme
Demonstraties van de uitoefening van 
de diverse legeronderdelen. Op zondag 
worden de troepen uitbetaald.

16.30 - 17.15 uur16.30 - 17.15 uur
Vrijdag

demonstratie 
schermen

16.30 - 17.15 uur16.30 - 17.15 uur
Zaterdag

KAARTEN & 
DOBBELEN

Live te aanschouwen op 
Stadsplein Wheme


