Accordeonist
Naast de Staphorst Diekzangers
en Drive In Maxx zal deze avond
de alom bekende Johan Boers zijn
accordeon weer laten ‘zingen’'. Dit
in samenwerking met zijn maat
die zorg draagt voor de ‘beat’.

Sfeer
Met deze zesde editie van de
klompenrace wordt een vette
knipoog gegeven naar de vele
keten in ons dorp. Hoofdmoot is
dit jaar daarom ook gewoon de
gezellige klompenrace. Ook dit
jaar wordt het parcours geheel
met de klomp afgelegd en worden
de bewoners langs het parcours
vriendelijk
verzocht
hun
sfeerverlichting buiten te plaats.
In voorgaande jaren stond telkens
een
bonte
verzameling
van
fakkels,
kerstversieringen,
kerstversieringen en bouwlampen
langs het parcours uitgestald, wat
het dorp een surrealistische maar
tegelijke een sfeervolle aanblik
gaf.

Comité Zo Nu En Dan denkt
met dankbaarheid terug aan de
enthousiaste hulp van Derk
Compagner bij (onze) culturele
evenementen in Rouveen.

Met dank aan:
Zonder inanciële steun en
extra mankracht is de Nacht
van de Klomp niet mogelijk.
We
willen
de
volgende
bedrijven en organisaties in het
bijzonder bedanken:
-

Autobedrijven Korterink
Autobedrijf van der Veen
Autoservice Timmer
Autosleepdienst Hooikammer
B + B personeelsdiensten
Bakkerij Meermarkt Ubak
Bedrijfswagenspuiterij en
Reclame Kooiker
- Bestratingsbedrijf H. Dunnink
- Bloemhof en Pleiter auto's
- Bos Bedden speciaalzaak
- Brink Kantoormeubelen
- Café Restaurant de Roustap
- Car Correctie "Uit de Fles"
- Cateringservice Patrijs
& Zaal d'Olde Skoele
- De Staphorster Schoenmaker
Jan Portiek
- G&A Computers
- Grondverzetbedrijf de Haan
- Hilboezen Auto & Caravan
- Roël, houtwaren en souvenirs
- Kaas- en Notenhandel
Johan Huisman
- Kapsalon Bernd Guido
- Kruidhof Veevoeders
- LMB Gebr. Knoll
- LMB en install bedrijf Kooiker
- Lindenholz Rijwielen,
Schaatsen en Skeelers
- Loonbedrijf H.J. Trompetter
- Stratemaker Menno Kruidhof
- Piel Groen Recycling Rouveen
- Rietdekkersbedrijf K vd Horst
- Slager Industriële
Dienstverlening
- Snackbar Cafetaria Korterink
- Stegeman's Textiel
- Tegelhome Meppel
- Topslagerij Buitenhuis
- Total Tankstation Krale
- Univé Staphorst
- v/d Berg Haerst grondverzet
- Vee- vleeshandel Johan Knoll
- Vishandel Timmerman

Klompenrace knipoogt naar keten en hokken: “Op de keet an!”

6e nachtelijk gekostumeerde atletiekwedstrijd op klompen
ROUVEEN – In een tijd dat
“keten” en “hokken” in den
lande alleen maar negatieve
associaties oproept, wil comité
Zo Nu En Dan op vrijdagavond
28 december een lans breken
voor
“de
keet”.
De
klompenrace, een nachtelijke
atletiekwedstrijd op klompen
die traditiegetrouw rond de
jaarwisseling
wordt
georganiseerd, heeft dit jaar
als thema “Op de keet an”
gekozen. Deelnemers van de
klompenrace passeren tijdens
de
wedstrijd
filialen
van
populaire keten van Rouveen.
De Klompenrace is voor alle
leeftijden. Er zijn prijzen te
behalen voor de drie snelste
mannen, drie snelste vrouwen, het
snelste meisje en jongen, de
meest originele deelnemer, meest
originele locatie langs de route en
de meest fraaie keet langs het
parcours. Inschrijving kan vanaf
23.00 uur bij café Korterink te
Rouveen, waar tevens start en
finish is. Langs de route zullen
afgevaardigden van de Rouveense
keten in de namiddag mini-keten
plaatsen die meteen na de “race”
weer
worden
afgevoerd
of
afgesloten. Voorafgaand, tijdens
en na afloop van de Klompenrace
is er feest bij cafe Korterink met
drive-in en live-muziek van onder
andere “De Diekzangers”.
Thema “Op de keet an”

anders dan die van de vele
officiële en onofficiële (buurt)cafés
die Rouveen vroeger kende: De
buurt kwam bij elkaar, dronk een
borrel, rookte een sigaar, en men
ging weer “op de keet an”. Want
plattelanders willen na een dag
hard werken bijpraten onder het
genot van een “pottie bier”,
ongedwongen en betaalbaar. Daar
is niets mis mee.
Een keet ontstaat doorgaans via
natuurlijke
wijze,
zonder
winstoogmerk en trekt in het
algemeen een gevarieerd publiek
dat
niet
aan
een
bepaald
kerkgenootschap is verbonden.
Organisaties van keten weten over
het algemeen goed orde te
handhaven en ook bezoekers
kennen hun verantwoordelijkheid.
“De keet” als onderdeel van de
gemoedelijke plattelandscultuur is
iets om trots op te zijn, vindt Zo
Nu
En
Dan.
Vandaar
het
Klompenrace-thema “Op de keet
an”.
Reacties van de keten:
‘t Kratte:
“Mieters mooi”
De Kleine Winst
“Nog lange niet op de keet an”
De Pulle
“Gewoon gezellig”

‘Berend Klomp’
Geheel
volgens
traditie
gaat
Rouvener
Berend
Klomp
het
startschot
geven
van
de
klompenrace door een knal uit een
ouderwetse
carbidmelkbus
te
produceren. De organisatie wil
hiermee tevens een ander gebruik
in ere houden: namelijk het
uitluiden van het oude jaar door
‘carbid te schieten’, zoals dat in
het
hele
dorp
rond
de
jaarwisselingen
gedaan wordt.
Hoewel er tegenwoordig allerlei
alternatieve methodes zijn, zal
vrijdagavond een echte melkbus
worden gebruikt. Met als enige
(veiligheids) maatregel dat het lid,
vervangen
wordt
door
een
voetbal.

Het Tapvat
“Dé keet”

Comité Zo Nu En Dan wil duidelijk
zijn: Het comité is tegen iedere
vorm van drankmisbruik maar
allesbehalve tegen “keten”. De
drankmisbruik-associatie
met
keten is uitvergroot, overtrokken
en de positieve punten van keten
worden verzwegen in de landelijke
media. Want keten zijn zo oud als
de mensheid, het is misschien wel
de meest oorspronkelijke vorm
van een café of koffiehuis. De
essentie van een keet is niet
www.zonuendan.com
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Interview winnaar vorig jaar
(Klaas Brakke)
Route
Doe je dit jaar
weer mee?
Jazekers, ik ben
weer van de partij!

De route langs de vier keten is dit
jaar als volgt:
Start
Scholenland,
vervolgens
langs de gracht en dan linksaf de
Rozenlaan in. Dan rechtsaf de
Wilgenlaan in en vervolgens links
de Elzenlaan in. Deze gaat over in
de Iepenlaan. Dan linksaf de
Beukenlaan in. Deze doorrennen
tot aan de Mispellaan. Mocht je
hier last van je voeten krijgen dan
kan je nog even bij de fysio want
daar kom je dan langs. De route
zit er nu al voor 3 kwart op, er
wordt weer rechts gegaan op de
Esdoornlaan. Tot slot nog weer
linksaf de Meidoornlaan in en dan
is de finish alweer in zicht. Een
goede 1,5 kilometer zit er dan op.

2001:
- Maurits Korterink
2002:
- Maurits Korterink
2004:
- Harm Kooiker (mannen)
- Carina de Vries (vrouwen)
- Jeanine Schra (t/m 12 jaar)
2005:
- Klaas Brakke (mannen)
- Geja Kisteman (vrouwen)
- Mark Kooiker (jongens)
- Jeanine Schra (meisjes)
2006:
- Klaas Brakke (mannen)
- Carina de Vries (vrouwen)
- Dennis Klomp (jongens)
- Cherine de Boer (meisjes)
Originaliteitprijs/jury
Ook dit jaar zal er een deskundige
jury de uitmonstering van de
lopers beoordelen. Dit jaar bestaat
die uit de volgende dames:
- Jettie Timmerman
- Sandra Dunnik
- Heleen Post
De loper die zich het meest
origineel, ludiek of creatief heeft
uitgedost kan rekenen op een
mooie prijs. Met nadruk meldt de
organisatie dat er geen prijs
gesteld wordt op banale, politiek
getinte of kwetsende kostumering.
www.zonuendan.com

Organisatie

Nadat de leden van de diverse
keten druk ‘gespiekerd’ hebben is
het deze avond de beurt aan Hans
Gebben om te spiekeren.

Het Rouveense “Comite Zo nu en
dan” is een gemêleerd gezelschap
dorpsgenoten dat zo nu en dan
evenementen
organiseert
ter
vermaak van de hele bevolking.
Achterliggende doelstelling van de
organisatie
is
de
aandacht
vestigen
op
de
tanende
boerencultuur, het verdwijnende
culturele erfgoed en het bewaken
van de gemoedelijkheid in het
dorp.

Het weer
Wat is de sleutel
tot succes op de klompenrace?
Allereerst niet te snel van start
gaan, dat is heel belangrijk,
anders loop je jezelf over de kop.
Verder zorgen dat de klompen
goed om je voeten blijven zitten
en als laatste natuurlijk een goede
conditie!
Ga je voor de winst?
Ja, ook dit jaar weer voor de volle
winst.
Grootste concurrent?
Ik hoorde dat Arjan Hoeve mee
ging doen, in dat geval is hij mijn
grootste concurrent.

Grootste verandering ten opzichtte
van vorig jaar is dat de route
andersom wordt gelopen.
Winnaars voorgaande edities:

‘Spiekeren’

Dit jaar zijn er meerdere prijzen te
verdienen
betreffende
de
originaliteit. Zo staan er langs de
route een viertal ‘keten’ dat
beoordeeld wordt door de jury.
Ook voor de klompenatleten valt
veel te winnen. De loper die het
origineelst is uitgedost, volgens de
dames van de jury, wint daar de
originaliteitprijs mee.

Voorgaande jaren werd er hard
gewerkt aan sfeerverlichting langs
de route de organisatie hoopt ook
dit jaar op een enthousiast
publiek.
De originaliteitswinnaars van de
afgelopen jaren op een rijtje:
2001:
Meest originele klompenatleten:
Jan Schra (in klederdracht, met
melkemmer en melkkruk)

2004:
Meest originele klompenatleten:
Douma/Boumeester
Mooiste locatie langs de route:
Fam. Wobben (Populierenlaan)
2005:
Meest originele klompenatleten:
Annemiek Mussche en Jenneke
Russcher
Mooiste Locatie langs de route:
Jan Korterink
2006:
Meest originele klompenatleten:
Jolanda Douma en Sigrid Harink

Diekzangers
Om de sfeer er goed in te brengen
zijn dit jaar zijn de Staphorster
Diekzangers
uitgenodigd.
Zij
zullen
een
aantal
gezellige
Hollandse nummers ten gehore
brengen. Het optreden zal rond
23:00 uur ’s avonds plaatsvinden,
een uur voor de start van de race
der racen.
Programma:
21:00
22:00
23:00
00:00
00:30
00:30

Baaninspectie
Inschrijving Café Korterink
optreden ‘de Diekzangers’
Startschot Berend Klomp
Prijsuitreiking
Start feest Café Korterink

Mooiste Locatie langs de route:
Stavoren

Deelname en prijzen
Iedereen kan meedoen aan de
klompenrace. Oud of jong, man of
vrouw, autochtoon of allochtoon,
snel of langzaam, geoefend of
ongeoefend. Er zijn fraaie prijzen
in
diverse
categorieën
te
verdienen. Allereerst voor de
snelheid:
-

3 snelste mannelijke lopers
3 snelste vrouwelijke loopsters
snelste loper (t/m 12 jaar)
snelste loopster (t/m 12 jaar)

Ook de origineelste klompenatleet
en de mooiste locatie langs de
route zal de jury beoordelen. En
niet te vergeten: ‘’Wat is de
mooiste keet langs de route?’’

In de praktijk komt dat neer op
evenementen met een lach en een
boodschap, voor jong en oud,
Hervormd
of
Gereformeerd;
activiteiten
zonder
‘scherpe
randen’.
Ze
bestaat
van
incidentele
bijdragen;
zowel
morele, materiele als financiële
steun.
De kern van deze organisatie
bestaat uit de oud-medewerkers
van wijlen Radio Rouveen en
wordt per evenement aangevuld
met slapende, ooit-actieve en ieder jaar weer- nieuwe leden.
"Comité Zo nu en dan" is de
overkoepelende organisatie voor
zowel Agrarische Zomerspelen, De
Klompenrace, De nacht van de
Klomp, Op Boeren Toeren /
Pannekoeknbakn en eventueel een
reünie van Radio Rouveen in 2013
als een nieuw te bedenken
evenement.
Hoofdmotto
van
Comité Zo nu en dan’ is: “Voor
Rouveen, door Rouveen.”
De organisatie is doelbewust niet
aan
een
kerkgenootschap
verbonden. Getracht wordt dat het
comité een juiste afspiegeling is
van de Rouveense bevolking.
De bezetting van "Comité Zo-nuen-dan" tijdens dit evenement:
Theo Bolks
Jan Bisschop
Martin Compagner
Robbert Harink
Klaas Huisman
Klaas-Jan Kisteman
Rudy Klomp
Geertjan Lassche
Jan Petter
Jarnold Slager
Jan Trompetter

Snert
Tijdens deze avond zal er een tent
met snert / erwtensoep staan.

2002:
Meest originele klompenatleten:
Visscher-Bouwmeester-KuiperLassche (grote koe op klompen)
Mooiste locatie langs de route:
Gerard en Carla Veerman
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Elk jaar is het weer
afwachten wat de
weersberichten zijn.
Na contact te
hebben gehad met
een Engelse expert
(Piers Corbyn), die
recentelijk een grote storm
voorspelde, lijkt het er op dat het
weer deze avond meezit. Hij
verwacht namelijk dat er sneeuw
gaat vallen deze avond. Verder ligt
de temperatuur net iets onder de
0 graden en waait er een koud
briesje.

www.zonuendan.com
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