
Spreekbeurtpakket
Het avontuur gaat door!



Wij zijn Randy & Rosie, de mascottes van Attractie- & Vakantiepark Slagharen. Wat leuk dat je 
ons park als onderwerp hebt gekozen voor jouw spreekbeurt. Wij helpen je graag, zodat je een 
super spreekbeurt kunt geven. 

In dit pakket vind je belangrijke informatie over de geschiedenis van het park. Wij vertellen je 
meer over het thema, attracties, shows en evenementen. Ook willen we je iets meer vertellen 
over de veiligheid in het park en de mogelijkheden om in het park te overnachten. Let goed op, 
want tussendoor vertellen we een aantal leuke weetjes en cijfers. Aan het eind kan je de kennis 
van je klasgenoten testen met de quiz. 

Heb je nog leuke foto’s nodig voor je presentatie, kijk dan eens op www.slagharen.com/downloads

Howdy!



Ken je ons lied ook? Hieronder vind je ons eigen lied dat iedere dag in het park te horen is.

Het Randy & Rosie lied

Een avontuur voor groot en klein

Hier wil je voor altijd zijn

Dus doe maar mee en kom erbij

Cowboys, cowgirls, dat zijn wij

De spanning voel je heel de dag, Oho oho!

want alles kan en alles mag, Oho oho!

Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat

Genieten met een lach..

Randy & Rosie, wonen in Slagharen.

In het Wilde Westen is ’t altijd feest!

Randy & Rosie, ze kennen geen gevaren.

Hier op de prairie moet je zijn geweest!

Zwaai maar met die handen!

Laat je handen zien!

Zwaai maar met die handen!

Laat je handen zien!

Zoveel te doen, voor iedereen

En je kunt hier altijd heen

Wees niet bang, zet je angst opzij

Overwinnen maakt je blij

De spanning voel je heel de dag,   Oho oho!

want alles kan en alles mag,    Oho oho!

Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat

Genieten met een lach..

Randy & Rosie, wonen in Slagharen.

In het Wilde Westen is ’t altijd feest!

Randy & Rosie, ze kennen geen gevaren.

Hier op de prairie moet je zijn geweest!

Zwaai maar met die handen!

Laat je handen zien!

Zwaai maar met die handen!

Laat je handen zien!

Kom pak je lasso, je lasso, je lasso.

Kom pak je lasso, je lasso!

Kom pak je lasso, je lasso, je lasso.

Kom pak je lasso, je lasso!

De spanning voel je heel de dag,  Oho oho!

want alles kan en alles mag,   Oho oho!

Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat

Genieten met een lach..

Randy & Rosie, wonen in Slagharen.

In het Wilde Westen is ’t altijd feest!

Randy & Rosie, ze kennen geen gevaren.

Hier op de prairie moet je zijn geweest!

Zwaai maar met die handen!

Laat je handen zien!

Zwaai maar met die handen!

Laat je handen zien!



Inhoudsopgave

Geschiedenis

Thema

Attracties

Gold Rush

Veiligheid

Shows

Evenementen

Vakantiepark

Aqua Mexicana

Slagharen in cijfers

Quiz

5

7

8

12

13

14

15

17

21

22

23



Geschiedenis

Attractie- & Vakantiepark Slagharen is opgericht door de 
heer Henk Bemboom. Begin jaren vijftig heeft hij ingespeeld 
op de mobiliteitstrend en bezocht diverse markten met zijn 
wagens en kramen. Meneer Bemboom was een liefhebber 
van pony’s en had daarom een pony gekocht voor zijn 
kinderen. Hij vond dit zo leuk dat hij besloot om de pony 
mee te nemen tijdens zijn bezoek aan markten. Dit groeide 
uit tot een reizend circus met de naam Shetland Show. Hij 
reisde met in totaal vijftig pony’s langs Nederlandse steden. 

In 1972 voerde Ponypark Slagharen als eerste attractiepark de all-in toegangsprijs in. Voorheen 
moest je voor iedere attractie betalen waardoor er vaak teleurgestelde kinderen waren wanneer 
het geld op was. Slagharen was een voorbeeld voor andere parken. Vandaag de dag hebben 
heel veel parken een all-in toegangsprijs. In 1979 kreeg Ponypark Slagharen er een attractie van 
wereldformaat bij. Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven opent de Looping Star. De eerste achtbaan 
die over de kop ging in Nederland. Daarnaast worden de zweefmolen Apollo en het reuzenrad 
Big Wheel geopend.

Meneer Bemboom bezat het vermogen om op een 
nieuwe manier onverwachte dingen bij elkaar te 
brengen. Hij kocht een stuk landbouwgrond rond een 
oude boerderij en bouwde hier 24 vakantiehuisjes. 
Met de Pinksteren in 1963 werd het park geopend, 
gasten vonden het erg bijzonder dat er bij ieder huisje 
een shetlandpony aanwezig was. Het vakantiepark 
was erg populair en er werd al snel uitgebreid. Er 
kwamen meer huisjes en in de jaren 60 kwam er een 
zwembad bij. Rond het zwembad liep een ponybaan 
waar mensen konden ponyrijden.



Geschiedenis

In 1993 bestond Ponypark Slagharen 30 jaar en werd 
de Wigwam Wereld geopend. Bezoekers hadden nu de 
mogelijkheid tot overnachten in een wigwam net als een 
indiaan. In 1998 werd de naam gewijzigd van Ponypark 
Slagharen naar Attractie- & Vakantiepark Slagharen. 
In 2009 waren de mascottes Randy & Rosie de nieuwe 
bewoners van Slagharen. Deze broer en zus wasbeer 
wonen in de molen en zijn meerdere malen per dag te 
zien in het attractiepark. 

Vanaf maart 2012 is Attractie- & Vakantiepark Slagharen niet meer in het bezit van de familie 
Bemboom. Het park is verkocht aan de Spaanse groep Parques Reunidos. Parques Reunidos is 
eigenaar van meer dan 60 attractieparken, dierentuinen en waterparken wereldwijd. In 2013 
bestond het park 50 jaar en werden er vier nieuwe attracties geopend. In mei 2015 werd het 
waterpark Aqua Mexicana geopend. Het waterpark heeft een binnen en een buitengebied, 10 
glijbanen waarvan 3 extra groot en interactief. In april 2017 werd de nieuwe achtbaan Gold 
Rush geopend. Deze spectaculaire achtbaan brengt je van 0 naar 95 kilometer per uur in drie 
lanceringen, waarvan twee vooruit en één achteruit.

In 2018 bestaat Attractie- & Vakantiepark Slagharen 55 jaar en werd er een nieuwe entree 
gebouwd en is de route op de grote parkeerplaats gewijzigd.



Thema

Het thema van Attractie- & Vakantiepark Slagharen is het Wilde Westen in Amerika rondom 
1850. In het park vind je verschillende elementen die je doen denken aan het Wilde Westen. Als 
je door de Main Street loopt, de verbindingsweg tussen de noord en zuidzijde van het park, zie je 
verschillende wersternwinkels en een heuse gevangenis: County Court. 

Tegenover de fontein vind je El Torito en waan je je in de Bryce Canyon met echte bergen. Bij de 
Gold Rush zie je dat goudzoekers net als in 1850 nog druk bezig zijn om goud te vinden. In de 
Chuck Wagon stap je in een echte huifkar en in de Wild West Adventure drijf je met een bootje 
tussen de cowboys en indianen. 

In de Music Hal vind je de Randy & Rosie show dat zich afspeelt in de Saloon van Sam waar 
altijd iets is te doen. De attracties en decoraties in het park zijn gericht op het thema Wild West, 
waardoor het voelt alsof je in het echte Wilde Westen staat. 



Attracties

Het attractieaanbod in attractiepark Slagharen is heel divers. Je vindt meer dan 30 attracties in 
het park. Hieronder een aantal van deze attracties.

Mine Train

De Mine Train is een achtbaan die wel 40 kilometer per uur gaat. De achtbaan heeft verschillende 

hellingen en bochten, waardoor deze achtbaan heel spannend is.

Gebouwd:   2001
Hoogte:   12 meter
Snelheid:   40 km/uur
Lengte:   335  meter
Bouwer:   Vekoma
Minimum lengte:  1,10 meter

Ripsaw Falls
Gebouwd:   1992
Bouwer:   Reverchon
Minimum lengte:  1,30 meter
Personen per boot: 4

Je neemt plaats in een boomstam en trotseert de wildwaterrivier. De hoge afdaling en de snelheid zorgen 

waarschijnlijk voor natte kleding. 



Attracties

Free Fall

Wil je weten hoe het voelt om gewichtloos te zijn? Je kunt het zelf ervaren in de spectaculaire Free 

Fall. Eerst word je naar een hoogte van 40 meter gebracht. Even hang je stil en dan gebeurt het: met 

duizelingwekkende snelheid suis je naar beneden. Zo snel dat je zelfs even gewichtloos bent. 

Gebouwd:   2003
Hoogte:   40 meter
Snelheid:   80 km/uur
Bouwer:   Fabbri 
Minimum lengte:  1,40 meter
Personen per rit: 12

Apollo
Gebouwd:   1979
Bouwer:   Schwarzkopf
Minimum lengte:  1,20 meter
Personen per rit: 30

Zweef rond de maan. De Apollo is in 1979 gebouwd en toen waren er 2 Apollo’s. De Zweefapollo en de 

Apollo 14. De Zweefapollo is de Apollo die nu nog in het park staat. 



Attracties

El Torito

De stieren zijn los in El Torito. In 2016 heeft de Polyp niet alleen een technische renovatie gekregen, maar 

is ook het thema veranderd. De vissen zijn veranderd in stieren, de octopus in het midden is vervangen 

voor een rots met een cowboyhoed en de muur heeft plaats gemaakt voor een Bryce Canyon. 

Gebouwd:   1973
Bouwer:   Schwarzkopf
Minimum lengte:  1,20 meter
Personen per rit: 40

Expedition Nautilus
Gebouwd:   2013
Bouwer:   MACK Rides
Minimum lengte:  1,30 meter
Met begeleiding: 90 centimeter
Personen per rit: 36

Ga het watergevecht aan in de Expedition Nautilus. In deze attractie is het de bedoeling dat je elkaar 

zo nat mogelijk maakt. Alle bootjes gaan het watergevecht met elkaar aan. Zodra je in het ronde bootje 

stapt, zakt de vloer en komt er water omhoog. Vervolgens heb je 3 minuten de tijd voor deze natte strijd. 



Attracties

The Eagle

The Eagle brengt je net als een echte adelaar hoog in de lucht. Indianen zien de adelaar als het dier dat 

heel dicht bij de ‘Grote Geest’ komt. Deze attractie brengt je tot 32 meter hoogte. 

Gebouwd:   1992
Bouwer:   HUSS Park Attractions
Minimum lengte:  1,30 meter
Met begeleiding: 1,10 meter
Personen per rit: 56

Wild West Adventure
Gebouwd:   2000
Bouwer:   MACK Rides
Minimum lengte:  1,30 meter
Personen per boot: 6

De Wild West Adventure is een darkride Dat betekent dat deze attractie zich in het donker afspeelt. Je 

stapt in een rond bootje en vaart door het Wilde Westen. Onderweg kom je langs indianen, goudzoekers, 

cowboys, watervallen en beren. Door de verschillende special effects, waaronder de belichting en echt 

vuur,  zijn de verschillende personages goed te zien.



Nieuw Gold Rush!

Op 13 april 2017 is de nieuwe achtbaan Gold Rush geopend. De Gold Rush is de eerste triple 
launch achtbaan in Nederland. Een triple launch achtbaan is een achtbaan die drie keer wordt 
gelanceerd, twee keer vooruit en één keer achteruit. 

Geopend:   2017
Bouwer:    Gerstlauer
Minimum lengte:   1,30 meter
Hoogste punt:   33 meter
Snelheid:    95 km/uur
Aantal personen per rit:  20

James W. Marshall vindt in 1848 voor het eerst goud in Californië. Uit alle windstreken komen 
goudzoekers die met simpele technieken rivieren en beekjes afspeuren. De technieken 
verbeteren en kleine dorpjes groeien uit tot steden. Voor het vervoer van goud worden nieuwe 
transportmethodes gebruikt, waaronder de stoomtrein. Hiervoor wordt een uitgebreid spoor- en 
station netwerk aangelegd.

Specificaties



Veiligheid

Veiligheid is van groot belang in een attractiepark. Iedere ochtend controleert de Technische 
Dienst alle attracties voordat het park open gaat. Als zij iets ontdekken wat niet goed werkt, blijft 
de attractie net zo lang gesloten tot dat het probleem is opgelost. 

De verschillende attracties worden ieder jaar uitgebreid gecontroleerd door een onafhankelijke 
keuringsinstantie. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in het controleren van attracties. In 
Slagharen worden deze uitgebreide controles uitgevoerd door TÜV Nederland. 

Deze keuringsinstanties maken ook de veiligheidsvoorschriften. Dat zijn regels waaraan 
iedere bezoeker zich moet houden. Bijvoorbeeld de minimumlengte van een attractie en/of de 
toegankelijkheid voor mindervaliden. Je vindt deze informatie bij de ingang van de attractie en 
op de website van Slagharen. 

Wanneer het park gesloten is voert onze Technische Dienst het onderhoud uit. Soms moet een 
attractie worden gerenoveerd, omdat deze te oud is of niet meer aan de eisen voldoet. Dit 
proberen we altijd te plannen in de periode dat het attractiepark dicht is. Deze renovatie voert 
onze Technische Dienst vaak zelf uit of met bedrijven in de buurt die veelal gespecialiseerd zijn 
in bepaalde technieken. 



Shows

Naast de diverse attracties in het park zijn er ook een aantal shows. Deze zijn iedere dag te 
bewonderen en op drukke dagen zelfs twee keer. De artiesten komen uit verschillende landen en 
zorgen iedere dag voor een spetterende show. Naast de shows vind je in het park verschillende 
keren per dag ons entertainmentteam die een leuke dans uitvoert bij de fontein of Gold Rush. 
Natuurlijk zijn onze mascottes Randy & Rosie ook dagelijks te vinden in het park. Iedere dag is er 
een meet & greet waar je met Randy & Rosie op de foto kunt of lekker even knuffelen. 

Randy & Rosie Show

Sam is de eigenaar van de meest gezellige 
saloon in attractiepark Slagharen, Randy en 
Rosie zijn niet voor niets vaste bezoekers. 
In de saloon wordt gezongen en gedanst. 
Er is altijd volop gezelligheid. Totdat op 
een avond de saloon bezocht wordt door 
John de hoedenhouder, die lid is van de Red 
Bandits. Hij wil de saloon overnemen en 
alle mensen wegjagen. Wat John niet weet, 
is dat Sam samen met Randy & Rosie een 
plannetje heeft bedacht om juist John weg 
te jagen. Wat daarna allemaal gebeurt in de 
saloon, beleef je zelf tijdens deze spannende 
nieuwe Randy & Rosie show!

American Circus Show

Ontdek de nieuwe American Circus show en 
laat je betoveren door de magische kunsten 
van Justin Ronday. Deze illusionist neemt 
je met zijn trucs mee in de wondere wereld 
van magie. Hij laat dingen verdwijnen om 
ze vervolgens op wonderbaarlijke manier 
weer tevoorschijn te toveren. Je gelooft je 
eigen ogen niet!  Naast magie kun je ook de 
komische stunts bewonderen van Alex de 
Brandweerman. Door zijn “klungeligheid” 
haalt hij de gekste capriolen uit om de 
brand te blussen.Kijk maar uit dat jij niet 
per ongeluk nat gespoten wordt. Niet alleen 
Alex de Brandweerman haalt stunts uit. Ook 
Devid Robert neemt je mee in de wereld van 
acrobatiek van het hoogste niveau.



Evenementen

Magisch. Betoverend. Spectaculair. Dat is Miracle of 
Lights!

Zodra de zon is gaan slapen en de schemer valt, 
ontsteken wij het licht. Niet één lampje, of honderd 
tegelijk. Nee, duizenden lichtjes veranderen 
het park van het ene op het andere moment in 
een sprookjesachtige omgeving. De gebouwen, 
voertuigen, danseressen en acrobaten; alles en 
iedereen is met lichtjes versierd. 

De betoverende lichtjesparade wil je niet missen. 
Deze bestaat uit fraaie antieke voertuigen begeleid 
door prachtige muziek! Als de bonte stoet het 
centrale plein bereikt, volgt de spectaculaire 
avondshow. Een spektakel met lasers, fonteinen, 
projecties, vuurwerk, artiesten en sfeervolle muziek.

Miracle of Lights

De evenementenkalender is ieder jaar goed gevuld, denk bijvoorbeeld aan Miracle of Lights of 
Winter Slagharen.



Evenementen

Tijdens de winter is Slagharen in de weekenden van november en december geopend.

Iedere avond wordt de Miracle of Lights-show opgevoerd, en zijn er in het park verschillende 
kampvuren te vinden. In de kerstvakantie is de kerstman aanwezig en kun je opwarmen met een 
lekkere beker chocolademelk. 
 

Winter Slagharen



Vakantiepark

Het vakantiepark ligt naast het attractiepark. Je hebt keuze uit negen verschillende 
accommodaties en er is een camping waar je met je eigen caravan, camper of tent kunt staan. 

Cowboy Cottage
In deze huisjes voel je je een echte cowboy 
of cowgirl. Hier kunnen 4 kinderen en 2 
volwassenen in slapen in echte Wild West 
sferen. Er zit een keuken, badkamer, 2 
stapelbedden en een slaapbank in.

Hacienda

Deze kleurrijke huisjes zijn helemaal in 
mexicaanse sferen. Hier kunnen 4 kinderen 
en 2 volwassenen in slapen. Er zit een 
keuken, badkamer, 2 stapelbedden en een 
slaapbank in.



Vakantiepark

Deze huisjes staan achter El Torito en hier 
kunnen 4 personen blijven slapen. Er zit een 
keuken met vaatwasser in, een badkamer 
en 2 slaapkamers met 2 bedden. 

Yellowstone

Nevada

Deze huisjes staan achter de Main Street.
Hier kunnen 2 kinderen en 4 volwassenen 
in slapen. Er is een keuken met vaatwasser, 
een badkamer, 2 slaapkamers met 4 bedden 
en een stapelbed. Er zijn 2 Nevada’s Deluxe 
met een echte Jacuzzi in de tuin.



Vakantiepark

Missouri

Dit huisje staat naast de Yellowstone 
en is geschikt voor 6 personen. Er is een 
keuken met vaatwasser, een badkamer 
en 3 slaapkamers. 

Colorado
Deze stacaravan vind je achter het 
American Circus Theater. Hier kunnen 
2 kinderen en 2 volwassenen slapen. 
Er zit een keuken, badkamer, een 
stapelbed en een slaapkamer met een 
tweepersoonsbed in. 



Vakantiepark

Raccoon Lodge

Nieuw in 2017 zijn de Raccoon Lodges achter 
de camping. In deze nieuwe huisjes kan 
je met 6 personen blijven slapen. Er zijn 2 
slaapkamers en een echte bedstee. Er is een 
keuken met vaatwasser, een badkamer en 
een apart toilet. 

Als een echte indiaan slaap je in een Wigwam 
Deluxe tent. In deze luxe tent kun je met 4 
kinderen en 2 volwassenen slapen. Er zit een 
keuken in en de badkamer met toilet zit in je 
eigen huisje naast de tent.

Wigwam Deluxe

Camping

Komen jullie liever met je eigen caravan, 
camper of tent? Dit kan op de camping.

Op de Wigwam Wereld naast het attractiepark aan de andere kant van de weg vind je de 
volgende accommodaties:



Waterpark Aqua Mexicana

In 2015 is het waterpark Aqua Mexicana geopend. In Aqua Mexicana waan je je in Mexicaanse 
sferen met palmbomen, watervallen en alles wat daarbij hoort. Met de komst van het nieuwe 
waterpark beleven bezoekers een weergaloos avontuur! In het 5.200 vierkantemeter gebied kan 
jong en oud volop genieten.

Er zijn 10 glijbanen, waarvan 3 bijzonder groot en interactief 
met special effects, geluid en 3D- animatie. Daarnaast 
heeft het waterpark een bubbelbad voor 70 personen, 
uniek in Nederland! Natuurlijk is ook aan de jongste 
waterliefhebbers gedacht. Zij kunnen zich vermaken in 
een van de waterspeelplaatsen, van de glijbaan roetsjen 
en onder het watergordijn door lopen. Dat allemaal terwijl 
papa en mama heerlijk op het terras aan het genieten zijn 
van een hapje en een drankje. Aqua Mexicana is een heus 
avontuur voor de echte waterliefhebbers!



Slagharen in cijfers

Jaarlijks verkopen wij meer dan ...

 - ... 1250 vierkantemeter pizza!
 - ... 10 kilometer frikandellen!
 - ... 3 kilometer kroketten!
	 -	 ...	2	kilometer	kaassoufflés!
 - ... 60.000 liter frisdrank!
	 -	 ...	100.000	kopjes	koffie!
 - ... 30.000 kilo frites!

Wist je dat Attractie- & Vakantiepark Slagharen ...

 -  ... in 2018 haar 55 jarig jubileum viert
 - ... geopend is tijdens het pinksterweekend van 1963
 - ... bijna 1 miljoen bezoekers per jaar trekt
 - ... 71 hectare groot is
 - ... in het hoogseizoen 600 medewerkers in dienst heeft
 - ... 55 medewerkers in dienst heeft wanneer het is gesloten

Waar ligt Slagharen?

Attractie- & Vakantiepark Slagharen ligt in de 
plaats Slagharen in de provincie Overijssel. Het 
attractiepark is te bereiken met de auto, maar ook 
met het openbaar vervoer. Voor het park stopt de 
bus en met de trein kun je uitstappen in station 
Hardenberg om dan via de bus verder te reizen. 



Quiz: Wat weet jij over 
Slagharen?

Hieronder vind je zes vragen met antwoorden over Slagharen die je bijvoorbeeld na jouw 
spreekbeurt aan je klasgenoten kunt stellen. Op deze manier kun je controleren of ze echt goed 
hebben opgelet. Misschien dat je zelf ook nog een aantal leuke vragen kunt bedenken?

1. Wie heeft Slagharen in 1963 opgericht?
a) De heer Jansen
b) De heer Bemboom
c) De heer van der Most

2. Hoe heten de mascottes van Slagharen?
a) Billy & Bobbie
b) Jim & James Marshall
c) Randy & Rosie

3. Hoe heet de nieuwe achtbaan van Slagharen?
a) Gold Rush
b) Mine Train
c) The Marshall

4. Hoeveel personen passen er in het bubbelbad van Aqua Mexicana?
a) 20 personen
b) 40 personen
c) 70 personen

5. Hoeveel kilo frites wordt er per jaar verkocht?
a) 10.000 kilo
b) 30.000 kilo
c) 5.000 kilo

6. Hoe heet de nieuwe accommodatie van Slagharen?
a) Wigwam Deluxe
b) Buffalo Ranch House
c) Raccoon Lodge

Antwoorden: 1-B, 2-C, 3-A, 4-C, 5-B, 6-C



Meer informatie, vragen of opmerkingen?
Kijk op www.slagharen.com of mail naar info@slagharen.com!

Dit spreekbeurtpakket is met de grootste zorg samengesteld. Programmawijzigingen evenals 
druk- en zetfouten onder voorbehoud, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Attractie- & 

Vakantiepark Slagharen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.


