
Klompenrace Classic Rouveen:

Nachtelijke gekostumeerde 
atletiekwedstrijd op klompen
Rouveen - Waar wordt in het holst van de
nacht een gekostumeerde atletiekwedstrijd op
klompen gehouden waarbij een enorme knal
uit een carbidbus het startschot is? Voor de
meeste Nederlanders is alleen de gedachte al
te zot voor woorden maar in Rouveen is de
Klompenrace inmiddels een traditie rond de
jaarwisseling. En uniek. Want nergens in de
wereld wordt op zo’n manier de houten
schoen in nagedachtenis gehouden. Vrijdag 30
december om 23.00 uur begint De nacht van
de Klomp en een uur later sprinten de klom-
penatleten bij de start weg. Rouveen gaat vrij-
dagnacht weer “klossen” en “klepperen” om 
nostalgie en weemoed vanwege “de klompe”.  

‘Klompenrace Classic’
De nacht van de Klomp heeft dit jaar als thema
“Back to Basics” waarmee de organisatie terug
naar de kern van het evenement wil. Hoofdmoot
is daarom ook de Klompenrace. Vorig jaar
moesten de deelnemers nog een deel van de
route op blote voeten afleggen, maar dit jaar
geheel per klomp. Uit reacties en evaluatie bleek
dat veel publiek het vorige evenement als te bont
hadden ervaren en te ver weg van “het
Rouveense gevoel”. Bovendien hadden velen het
karakteristieke geluid van het hollen op klompen
gemist. Met positieve kritiek uit het dorp moet
een organisatie iets doen, vinden de initiatiefne-
mers. Vandaar dit jaar een ouderwetse editie, een
zogenaamde Klompenrace Classic. Bewoners
langs de route worden wederom vriendelijk ver-
zocht hun sfeerverlichting buiten te plaatsen. In
voorgaande jaren stond telkens een bonte verza-
meling van schemerlampen, kerstversiering, fak-
kels en bouwlampen langs het parcours uitge-
stald wat het dorp een bijna surrealistische aan-
blik gaf. 

‘Berend Klomp’
Geheel volgens traditie gaat Rouvener Berend
Klomp het startschot geven van de klompenrace
door een knal uit een ouderwetse carbidmelkbus
te produceren. Op het midden van de route
wacht de deelnemers een humoristische hinder-
nis die ook tot het culture erfgoed van Rouveen
behoort. Over het hoe en wat wil de organisatie
niet meer zeggen dan: “De hindernis denkt met
evenveel nostalgie terug aan de klomp, als de
klomp aan deze hindernis, ze horen bij elkaar.”
Na afloop van de klompenrace is er feest bij
dorpscafé Korterink met optredens van dweilor-
kest “De Boellawaajoos” [www.hoompeetsj.nl]
en muziek van Drive-in Maxx

‘klomp is cultureel erfgoed’
De Klompenrace is in 2001 bedacht door mede-
werkers van de inmiddels opgeheven oudejaars-
zender Radio Rouveen. Achterliggende bood-
schap was dat de klomp weer een podium moest
krijgen, juist in een dorp waar men nog op klom-
pen kan lopen. Nostalgie en weemoed om de
teloorgang van het houten schoeisel dat zoveel
decennia had gefloreerd in het boerendorp maar
inmiddels uit het straatbeeld verdwenen is. Bijna
iedereen in het dorp heeft de klomp vervangen
door de kunststoffen schoen. Het dragen ervan is
men echter niet verleerd. Met een atletiekwed-
strijd op klompen wilde de organisatie de aan-
dacht vestigen op dit culture erfgoed. En zo werd
de Klompenrace een traditie, rond de jaarwisse-
ling, en uniek in de wereld. 

‘ode aan de klomp’
Vorig jaar werd zelfs een speciaal gedicht
geschreven als ode aan de klomp en vertaald in
het dialect, Engels, Arabisch, Duits, Frans en
digitaal. Deze teksten zijn geplastificeerd en
samen met een film over het gedicht en een
levensecht exemplaar van een klomp in een 

metalen kistje gestopt. In de nacht van 
afgelopen dinsdag op woensdag is de 
kist met inhoud definitief onder het 
Kerkplein begraven. Vorig jaar was de 
kist ook al begraven, maar vanwege 
rioolwerkzaamheden moest de kist tij
delijk bovenaards bewaard worden. Op
het deksel van de kist staat: “Niet ope
nen voor 2250”. Vanaf heden ligt ‘de .
klompenkist’ een meter diep onder de 
grond, vlak naast het melkbusmonu
ment. Hiermee hoopt de organisatie de 
herinnering aan de klomp te waarbor
gen voor de verre geslachten na hen.

Klassement Klompenrace 2001
Snelste klompenatleten:

1. Maurits Korterink
2. Benny Compagner
3. Harmen Veerman

Meest originele klompenatleet:
Jan Schra (in klederdracht, met
melkemmer en melkkruk)

Klassement Klompenrace 2002
Snelste klompenatleten:

1. Harmen Veerman
2. Maurits Korterink
3. Henri Visscher

Meest originele klompenatleten:
Combinatie Visscher-Bouwmeester-Kuiper-
Lassche (grote koe op klompen)

Mooiste locatie langs de route:
Gerard en Carla Veerman

Klassement Klompenrace 2004
Snelste klompenatleten mannen:

1. Harm Kooiker
2. Hendrik Domine
3. Henri Visscher

Snelste klompenatleten vrouwen:
1. Carina de Vries
2. Geja Kisteman 
3. Janneke Lindenholz

Snelste klompenatleet tot 12 jaar:
Jeanine Schra

Meest originele klompenatleten:
Douma/Bouwmeester

Mooiste locatie langs de route:
Fam. Wobben (Populierenlaan)



Met dank aan:
Zonder financiële steun en extra man-
kracht is de “Nacht van de Klomp” niet
mogelijk. We willen de volgende bedrij-
ven en organisaties in het bijzonder
bedanken:
* Dorpsvereniging de Munnikenslag
* Bakkerij Meermarkt Ubak
* Stegeman’s Textiel
* Landbouwmechanisatie en      

installatiebedrijf Kooiker
* Univé
* Johan Huisman Kaas&Noten
* Topslagerij Buitenhuis
* Boomkwekerij R. Mussche
* Tegelhome
* Café de Roustap
* Kuiers Dunnink Montage
* G&A Computers
* Rietdekkersbedrijf Klaas van  

der Horst
* Klompenfabriek Nijhuis
* Kapsalon Bernd Guido
* Jan Crediet
* Snackbar-Cafetaria Korterink
* Lindenholz
* d’ Olde Skoele
* Tanktransport Peter Mulder
* Loonbedrijf H.J. Trompetter
* Slager Industriële Dienstverl.
* Bestratingsbedrijf H. Dunnink
* Bloemhof en Pleiter Auto’s
* Autoservice Timmer
* Rijschool Hans Oldeman
* Roël Houtwaren
* Troost Stipwerk
* Rouveen Kaasspecialiteiten
* Gebr. Knoll
* Autobedrijf Korterink
* Bos bedden

Berend Klomp
Geheel volgens (inmiddels) traditie gaat
Rouvener Berend Klomp het startschot geven
van De Klompenrace door middel van een knal
uit een carbidbus. De organisatie wil hiermee
een ander gebruik in ere houden: namelijk het
uitluiden van het oude jaar door "carbid te
schieten", zoals dat in het hele dorp rond jaar-
wisseling gedaan wordt. Hoewel er tegenwoor-
dig allerlei alternatieve methodes zijn, zal vrij-
dagavond een echte melkbus worden gebruikt.
Wel wordt vanwege de veiligheid het lid (dek-
sel) vervangen door een voetbal. 

Categorieën:
Er zijn veel verschillende categorieën, dus ver-
schillende prijzen te winnen: 

* Mooist versierde locatie langs de route
* Meest originele klompenatleet of -atleten
* Snelste mannelijke loper 

(plaats 1, 2 en 3)
* Snelste vrouwelijke loper 

(plaats 1, 2 en 3)
* Snelste jeugdige loper 

(leeftijd tot en met 12 jaar)
* Tevens is er dit jaar een wisselbokaal voor 

de snelste deelnemer. 

Rondom de race: 
* Speaker van De Klompenrace is Hans 

Gebben. 
* Inschrijving is vanaf 22.00 uur bij cafe 

Korterink. 
* Deelname is voor eigen risico. 
* Bij gladheid wordt gestrooid. 
* Er is EHBO aanwezig. 
* Op het midden van de route

bevindt zich een hindernis. 
* Informatie over hindernis wordt gegeven bij

inschrijving. 
* Bestudeer het parcours ruim voor aanvang. 
* Graag voertuig parkeren bij parkeerplaats 

Hervormde kerk. 
* "Glaasje op, laat je rijden!"

Dringende oproep: 
De organisatie doet hierbij
een dringende oproep aan
de Rouveners, met name zij
die in de dorpskern en/of
langs de route wonen. Het
zou mooi zijn als het par-
cours ook dit jaar wordt
opgelicht met sfeerverlich-
ting. Vriendelijk vragen we
u bij te dragen aan de feestvreugde en te delen
in ons enthousisasme. Schemerlampen, kerstver-
lichting, fakkels of bouwlampen: Ieder lichtba-
ken in de duisternis kan 'onze klompenatleten'
helpen in het vinden van de finish.

Favoriet Harm Kooiker geveld
door blessure
De winnaar van De Klompenrace van vorig jaar,
Harm Kooiker, doet dit jaar niet mee. Dit omdat
hij kort geleden een operatie heeft ondergaan.
Harm geeft graag een advies aan de potentiële
winnaar van De Klompenrace 2005: “Kijk
rustig wat de rest doet. Knal er niet direct volop
in, want dan verzuren je spieren al na 500
meter.” Verder vindt Harm , die lid is geweest
van de lokale sportraad, de klompenrace erg
nuttig voor de jeugd. “Het is belangrijk dat er
iets op sportief gebied voor hen wordt georgani-
seerd. Zoals ik al heb uitgelegd, kan ik deze
keer helaas niet meedoen. Maar ik kom zeker
kijken tijdens de race van dit jaar.” Harm wil
nog wel een sportief geheimpje kwijt, dat in de
sportwereld allang geen geheim meer is: “Zorg
dat je spieren warm zijn voordat je begint.”

"Comité Zo-nu-en-dan": 
De organisatie van De nacht van de Klomp en
De Klompenrace heet voortaan "Comité Zo-
nu-en-dan". De kern van deze organisatie
bestaat uit de oud-medewerkers van wijlen
Radio Rouveen en wordt per evenement aan-
gevuld met anderen. "Comité Zo-nu-en-dan"
zal in de toekomst een overkoepelende organi-
satie zijn voor zowel Agrarische Zomerspelen,
De Klompenrace, De nacht van de Klomp,
eventueel een reünie van Radio Rouveen in
2013, als een nieuw te bedenken evenement. 

De bezetting van "Comité Zo-nu-en-dan"
betreffende De nacht van de Klomp, anno
2005, is: 

Theo Bolks
Alwin Compagner 
Martin Compagner
Klaas Huisman
Klaasjan Kisteman
Roel Kisteman
Geertjan Lassche
Jan Petter
Jarnold Slager
Jan Trompetter

Voor vragen of opmerkingen:
06-22254480. 

De start van De Klompenrace is op het Scholenland (Café Korterink), dan via de Meidoornlaan,
Esdoornlaan, Populierenlaan, Elzenlaan, Wilgenlaan, Rozenlaan, Esdoornlaan, Meidoornlaan en finish
op het Scholenland. 
Het rondje Esdoornlaan, Populierenlaan, Elzenlaan, Wilgenlaan en Rozenlaan wordt 2x gelopen. Op
de kruising Esdoornlaan/Rozenlaan zorgt de organisatie voor een boerenslalom. Daarom deze kruising
graag vrijhouden!

Route Klompenrace door kern Rouveen


