
De Cheyenne Frontier Days begonnen ooit 
op een sto!g veldje om jonge aankomende 
cowboys te testen op hun vaardigheden.  
Kunnen die jongens wel een beetje met een 
lasso, wilde stieren en paarden overweg, dat  
was zo ongeveer de insteek. Een stel jonge  
kerels bij elkaar die laten zien wat ze kunnen,  
kan haast niet anders dan in een wedstrijd ont-
aarden en dat gebeurde dan ook prompt.  
Tijdens die  allereerste rodeo-editie werd al  
strijd geleverd in westernstijl. En ook toen  
kwam daar al een hoop volk op af. 

Megafesti jn
Een van de mooie dingen van de Cheyenne 

Frontier Days is het authentieke karakter van 
het evenement. Eigenlijk is er niet eens zo heel 
veel veranderd in de meer dan honderd jaar dat 
dit rodeo-evenement bestaat. Natuurlijk, het 
sto!ge veldje is verruild voor een stadion en de 
oorspronkelijke ééndaagse cowboy-sollicitatie-
dag is een tiendaags megafestijn geworden, maar 

Amerikanen noemen het !e Daddy 

of ‘em All, oftewel de Moeder aller 

Rodeo’s. De Cheyenne Frontier 

Days staan bekend als de grootste 

western-rodeoshow ter wereld. 

Al sinds 1897 viert Cheyenne, 

Wyoming in de laatste week van 

juli haar westerncultuur op een 

spectaculaire manier. Hier tref je het 

‘wilde westen’ op zijn best.
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Wildwest taferelen in Wyoming

De Cheyenne Frontier Days
toch. Ook honderd jaar geleden vermaakten 
deelnemers en toeschouwers zich al met dezelfde 
traditionele rodeo-onderdelen die ook nu 
nog steeds populair zijn. Met Bareback Bronc 
Riding, Steer Roping of Barrel Racing bijvoor-
beeld, rodeo-onderdelen waarbij de gemiddelde 
Europeaan geen idee heeft waar het over gaat, 
maar waar Amerikanen al heel lang maar geen 
genoeg van kunnen krijgen.

Tradit ionele rodeo
Het rodeogebeuren vormt ook nog altijd het 

hart van de Cheyenne Frontier Days. Zo zijn 
Bareback bronc of Saddle bronc vaste onderde-
len, waarbij cowboys zo lang mogelijk op een 
gezadeld of ongezadeld wild steigerend paard 
proberen te zitten. Op een woeste stier kan ook, 
maar dan heet het Bull riding. Andere rodeo-on-
derdelen waar de dierenbescherming misschien 
met een schuin oog naar kijkt, zijn Steer roping 
en Steer wrestling. Sterke kerels proberen dan 
een stier te vangen met een lasso of met de blote 

Voormalig Bareback rider-wereldkampioen Kelly Timberman
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handen, waarna het beest naar de grond moet 
worden gedrukt en (bij roping) worden gekne-
veld. Barrel racing is een wat diervriendelijker 
onderdeel, waarbij deelnemers met een paard zo 
snel mogelijk om olievaten moeten racen. Het 
populairste onderdeel in Cheyenne is echter 
ieder jaar de Wild Horse Race. Tijdens deze 
dollemansrit moet een groep cowboys probe-
ren wilde paarden te zadelen om er daarna een 
rondje mee door het stadion te rijden. Dat dit 
niet altijd lukt en er dus regelmatig iemand van 
het paard afdondert bevalt het publiek wel. 

Country rock
De rodeo is tijdens de Cheyenne Frontier 

Days, ondanks de hilarische Wild Horse Race, 
wel degelijk een serieuze topsportaangelegenheid 
met een prijzengeld van meer dan een miljoen 
dollar. Maar tijdens het tiendaagse festival is er 
ook veel te beleven op het gebied van western-
entertainment. De muziek bijvoorbeeld, is een 
steeds belangrijker onderdeel geworden van de 
Frontier Days. Tegenwoordig neemt Cheyenne 
alleen maar genoegen met het allerbeste dat 
de country en aanverwante muziek te bieden 
hebben. Iedere avond kunnen festivalbezoekers 
tijdens de zogenaamde Frontier Nights een 
concert bezoeken. 

Grand Parade
Een ander populair onderdeel van de 

Frontier Days is de parade, en ook dat onderdeel 
bestaat al meer dan honderd jaar. In het begin 
was die parade – waar Bu!alo Bill en "eodore 
Roosevelt ooit getuige van waren – niet veel 

‘Een van de mooie dingen van 

de Cheyenne Frontier Days is 

het authentieke karakter van het 

evenement’

meer dan een optocht van cowboys op wilde 
paarden die door de straten van Cheyenne galop-
peerden en mooie meiden met een lasso probeer-
den te vangen. Tegenwoordig is de Grand Parade 
een kleurrijke, professionele optocht met "e Old 
West als thema. De Cheyenne Frontiers Days 
bieden nog veel meer vermaak en dat gebeurt al 
jaren onder het motto ‘voor elk wat wils’. Er is 
bijvoorbeeld een Indian Village, een Old West 
Museum, er zijn ontbijtdagen met pannen koeken, 
een grote kermis en een Air Force-show met 
"underbirds, om maar eens wat te noemen.  De 
Cheyenne Frontier Days pakken dus ieder jaar 
grootser dan groots uit, maar is dat eigenlijk ook 
gewoon aan haar stand verplicht. Niet iedereen is 
tenslotte !e Daddy of ‘em All.

Meer informatie over de Cheyenne 
Frontier Days is te vinden op:  
www.cfdrodeo.com 
En over Wyoming http://realamerica.nl

ProRodeo Hall of Fame-lid Harry Vold houdt alles goed in de gaten vanaf zijn paard

Veelvoudig Saddle Bronc rider-wereldkampioen Dan Mortensen

Native American-kinderen geven een dansvoorstelling
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