LENTEN – “Het is me wat moois !”
Zo beginnen de inmiddels zeer
beroemde avonturen van Hielke en
Sietse,
wanneer
moeder
Klinkhamer - op zondagochtend
notabene - haar 2 zoons thuis ziet
komen.
"Wie springt er nu op zondagmorgen in
de sloot?" mopperde ze kwaad, terwijl
ze de natte kleren van haar zoons in
een teil deed. Ze keek de beide
boosdoeners een voor een streng aan.
"Maar moeder, die sloot was zo breed,"
"We konden er echt niet over." "Wel ja,
als de sloot te breed is, gaan de heren
er maar doorheen, hè? "Wat mopper je
toch, moeder?" Klinkhamer kwam het
binnenplaatsje op stappen. "Zijn ze
weer eens een keer bezig geweest?"
"Ze doen niet anders," zuchtte
moeder. "Gisteren heb ik ze nog
schone kleren gegeven en vanmorgen
liepen ze nota bene zomaar door een
sloot."

Rouveners strijden om titel: “Slootiespringer 2009!”

Nat pak, of droog ‘d’óverkaante’ ?
ROUVEEN – Enkele weken geleden
waren het de paarden, tijdens het
wedstrijdspringen op het Concours
Hippique aan de Gorterlaan. Nu de
beurt aan de Rouveners zelf.

De organisatie heeft voor de nodige
douchefaciliteiten
gezorgd
zodat
–
mochten er ‘onverhoopt’ mensen te water
raken – ze toch na afloop fris en schoon
kunnen naborrelen.

Beamer huren : beamer@rouveen.com

Niet met een paard, maar gewoon met de
eigen benenwagen en gezond verstand
een zo groot mogelijke afstand over de
waterpartij proberen te overbruggen. Met
een afstandsplank wordt deze afstand
telkens wat vergroot. Om uiteindelijk de
andere slootswal te bereiken. De ultieme
kans om je buurman, buurmeisje,
schoolkameraad of collega uit te dagen?

Vanaf 18:00 uur kan de jeugd t/m 12
jaar zich opgeven, vanaf 19.00 uur wordt
er gesprongen. De ouderen (13+)

kunnen zich tot 20:00 opgeven.
Deelname enkel mét schoeisel en
op eigen risico.
Slootje Springen Rouveen 2009
De organisatie is er klaar voor, u ook?

Nostalgie.
Heerlijk toch, zo in het voorjaar, als de
boeren druk zijn op het land, hooien,
inkuilen. Als (jonge) boerenhulp heeft
iedereen in deze periode wel eens voor
de nodige afkoeling gezorgd door
elkaar uit te dagen met een wedstrijdje
slootie spring’n. Dat je dan thuis kwam
met een nat pak, ach, dat deed er niet
toe.
Omdat tegenwoordig het meeste gras,
op het land, middels machines
geplastificeerd wordt, is deze nostalgie
aan
het
verdwijnen.
Comité
Zonuendan heeft daarom gemeend
hier op een ludieke manier toch een
invulling aan te geven door het
nostalgie-gevoel van vroeger jaren
wederom te doen herleven. De
inwoners van Rouveen worden daarom
uitgedaagd tegen elkaar te strijden
tijdens dit avondvullende evenement.

Het scenario 19 juni 2009 aan de Groenslandsloot te Rouveen. Met de hakken over de sloot?
Slagenlandschap.
In het voor Rouveen karakteristieke
slagenlandschap zijn natuurlijk genoeg
sloten voor een middagje ‘Slootie
Spring’n’ te vinden. Maar daar de
gemiddelde Rouveense sloot nog geen
1,5 meter breed is, is dit voor de
meesten onder ons niet echt een
uitdaging.
Daarom
juist
is
als
springlocatie de Groenslandsloot (ter

hoogte van de Oude Rijksweg) gekozen.
De gemeente Staphorst en Waterschap
Groot Salland hebben hun medewerking
aan dit evenement verleend. Dit o.a.
door toestemming te geven tot tijdelijke
peilverhoging. Hierdoor is de sloot op het
breedst gemeten 6,21 meter. Knappe
jongen of meid die hier - zonder de broek
nat te krijgen – overheen springt.

Slootie Spring’n 2009 is
verdeeld in de volgende
categorieën:
- meisjes (t/m 12 jaar)
- jongens (t/m 12 jaar)
- dames (13 t/m 39 jaar)
- heren (13 t/m 39 jaar)
- dames veteranen
- heren veteranen
- pechprijs
- mooiste sprong
Deelname is gratis en
voor iedereen.
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Locatie.
De Groenslandsloot ter hoogte van de
Oude Rijksweg zal de plek zijn waar
het allemaal gaat plaatsvinden.
Vanaf 19:00 uur zal de jeugd de eerste
springronde afwerken. Nadat iedereen
gesprongen heeft, zal de afstand
telkens (middels een uitschuifbaar
springplatform) met een ter plaatse te
bepalen afstand worden vergroot. Dit
net zolang er een uiteindelijke winnaar
overblijft. Kortom: een afvalrace, lig je
er in, lig je er uit.

Hoewel de sloot vooraf grondig is
geïnspecteerd op verontreinigingen, is
men verplicht om mét goed schoeisel
te springen. Ook dienen de springers in
het bezit te zijn van een zwemdiploma.
Mochten er zich toch calamiteiten
voordoen, de EHBO alsmede een
duiker zijn aanwezig.
Qua faciliteiten is de organisatie op
van alles voorbereid, te denken aan
toilet- en douche gelegenheid voor
zowel de springers als voor de
bezoekers. Ook wordt de inwendige
mens niet ontzien en zullen de nodige
hapjes en drankjes (koffie, fris, bier,
hamburgertent,
ijscokar,
etc.)
aanwezig zijn.

Programma:
17:45
18:00
19:00
19:45
20:00
21:30
21:30

Slootinspectie
Start Inschrijving
Slootie Spring’n t/m 12jr.
Prijsuitreiking t/m 12jr.
Slootie Spring’n 13+
Prijsuitreiking 13+
Naborrelen

Het wereldrecord verspringen staat op
dit moment op naam van Mike Powell
‘de kangoeroe uit Philadelphia’. Hij
sprong op het WK van 1991 een
afstand van maar liefst 8,95 meter !

Comité Zonuendan is een reactie
op de afbrokkeling van de
boerenstand in Rouveen.
Doelstelling van de organisatie is
daarom om de boerencultuur in
ere te houden, de saamhorigheid
tussen de verschillende
gelederen in de (boeren)
gemeenschap te bevorderen en
de gemoedelijkheid in het dorp
kost wat kost te bewaren.
Daartoe worden activiteiten
georganiseerd die enerzijds
amusement bieden en anderzijds
aandacht vragen voor het in
stand houden van de
eeuwenoude boerencultuur en
het bijbehorende boerenerfgoed.
Gezelligheid staat voorop!
Hoewel het tijdens het springen
natuurlijk om het wedstrijdelement
gaat, zal er na afloop de gelegenheid
zijn om nog even gezellig na te
borrelen.
Opgave is vanaf 18:00. Vriendelijk
verzoek aan springers en publiek om
zoveel mogelijk op de fiets te komen.
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