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Je weet nooit hoe een koe een haas 

vangt. Dit oeroude gezegde gaat 

zeker op wanneer het over het vinden 

van je geliefde gaat.  

In deze tijd van e-mail, Hyves, en Msn 

‘check’ je anoniem iemands interesses 

en bezigheden. Contacten zijn daarna 

snel gelegd. De wereld wordt kleiner, 

en dus de vijver, waaruit je kunt vissen, 

groter. 

Dit was enkele jaren geleden natuurlijk 

wel anders. Om meer van ‘een 

bepaald iemand’ te weten, telde je 

bijvoorbeeld het aantal stalraampjes 

van de boerderij waar je geliefde 

woonde. Alsof je naar een speld in een 

hooiberg aan het zoeken was.  

En had je eenmaal een oogje op 

iemand, dan kerfde je de naam van 

hem of haar in een boom. Dus niks 

geen krabbels op een ‘persoonlijke 

profielpagina’.  Nee, je moest op pad, 

op klompen, om jezelf aan de man of 

vrouw te brengen. 

ROUVEEN – Op woensdagavond 30 
december gaat Rouveen weer 
massaal op de klompen door het dorp.  
 
Comité Zonuendan organiseert dan 
voor de achtste keer de Klompenrace. 
  
Deze nachtelijke atletiekwedstrijd op 
klompen, die traditiegetrouw rond de 
jaarwisseling wordt georganiseerd, 
heeft ieder jaar een ander, maar 
telkens actueel, thema.  
 
Ditmaal laat de organisatie zich, niet 
geheel verrassend, inspireren door het 
Tv-programma “Boer zoekt vrouw”. 

Zoektocht op klompen!  
Heel Nederland was de afgelopen 
maanden in de ban van de vijf 
zoekende boeren.  
 
Een van hen was de Rouveense ‘boer 
Wim’. Ook hij werd voor even een 
bekende Nederlander, met de 
paparazzi op de loer. De Rouveense 
boer koos uit de vele brieven 
uiteindelijk voor ‘zijn’Astrid. 
 
Op geheel eigen wijze heeft de 
organisatie dit thema verwerkt in een 
“Boer zoekt vrouw op klompen”.  
 
Het wordt een heuse “speeddate”, 
waarbij de deelnemers door het dorp 
snellen langs de boerderijen van hun 
boer of boerin.  
 
Ter afsluiting is er de ‘Boer zoekt vrouw 
– party’ in de verwarmde tent bij Café 

Korterink.  

Klompenrace 2009, met als 

thema ‘Boer zoekt vrouw’. In 

deze speciale editie onder andere 

de volgende onderwerpen: 

- Interview met de winnaar van 

vorig jaar, Klaas Brakke. 

- Natuurlijk staat de route er 

weer in, voor het eerst gaan we 

door het park, en nemen we 

zodoende ook een stukje van de 

Oude Rijksweg mee. 

- Kortingsbonnen voor een paar 

klompen. 

- Voor de kinderen tot en met 12 

jaar is op de achterzijde een 

prijsvraag te vinden. 

- En nog veel meer….. 

   ‘Boer zoekt vrouw’ tijdens 8e nachtelijke klompenrace! 

  Zal de Rouveense boer zijn vrouw vinden? 
 

Op de klompen, op zoek, net als ‘boer Wim’. 
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Vriendelijke verzoek aan deelnemers en publiek om zoveel mogelijk met de benenwagen 
te komen. Op de nieuwe parkeerplaats van de NH-kerk kan men een eventueel 

meegenomen voertuig tijdelijk stallen. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

“Snelle Rijk gaat meedoen 

met Boer zoekt vrouw” 

“Na het grote succes in de media 
van `Boer zoekt vrouw` wordt 
het tijd dat Snelle Rijk daar ook 
iets mee gaat doen. Hij twijfelde 
daarom geen moment en zal 
daarom binnenkort gaan 
meedoen. Niet zomaar meedoen, 
nee, hij gaat voor het hoogst 
haalbare. Dus Klaas maak je 
borst maar nat Snelle Rijk komt 
eraan.  

Ook Klaas Brakke is van de partij en 

laat desgewenst weten dat hij Snelle 

Rijk als één van z’n grote rivalen ziet. 

 

Bij de plaatselijke klomphandel Jan 

Crediet, zijn deze week de klompen 

in de aanbieding, t/m  30-12-’09 

ontvang je tegen inlevering van deze 

bon 10% korting op 1 paar klompen. 

De favorieten: 
Sinds enkele jaren domineert Klaas 

Brakke de klompenrace. Kwam hij de 

eerste jaren nog met honderden meters 

voorsprong over de finish, de laatste 

jaren wordt de concurrentie sterker. 

Al 2 jaar lang loopt ‘Snelle Rijk’ als dé 

grote onbekende mee. 2 jaar geleden 

bereikte hij het podium, vorig jaar na 

een valpartij toch nog een 4e plek. 

Op zijn weblog (snellerijk.web-log.nl) 

schrijft hij het volgende: 

Klompenrace 2009 

 
Iedere deelnemer ontvangt bij 
inschrijving zijn of haar startnummer. 
Op dit startnummer staan een vijftal 
boeren of boerinnen afgebeeld. 
 
Tijdens de klompenrace gaan de 
klompenlopers langs de verschillende 
boerderijen. Voor de vrouwen is het 
de bedoeling dat de vijf boeren 
verzameld worden, de mannen gaan 
op zoek naar hun boerinnen. 
 
Mocht je bij de finish niet beschikken 
over je vijf boeren of boerinnen, dan 
ding je niet mee naar de prijzen.  

 

Interview winnaar vorig 
jaar, Klaas Brakke: 
 
Klaas, dit jaar opnieuw de 
klompenrace met wederom de 
snelste klompenatleet van de 
gemeente aan de start? 

Tja, dat weten we volgende week. Ik 

ga in ieder geval weer m'n best doen. 

Dit jaar is het thema 'Boer zoekt 
vrouw', is dit ook op jou van 
toepassing? 

Haha. Nee. Ik ben wel benieuwd wat 

er met dit thema langs het parcours 

te zien valt. Dat is elk jaar weer 

een verrassing.  

Vorig jaar weer met overmacht 
gewonnen, wie is dit jaar de grootste 
concurrent? 

Tja, het is altijd weer de vraag wie er 

mee doen. 'Snelle Rijk' uit 

Woudenberg is in topvorm hij heeft 

toegezegd weer mee te doen. Hij 

won o.a. de Zuiderzeemarathon. 

Maar vorig jaar zaten er nog 2 

anderen voor hem dus wat dat 

betreft... Moeilijk te zeggen dus.  

Klaas, bedankt voor het interview en 
succes! 

Ook bedankt en succes met de 

organisatie! 

 

‘Ode aan de vrouw’ 
 
Voor tijdens en na de klompenrace 
zijn er diverse optredens.  
 
Dit met o.a. een afvaardiging van 
de Prinses Margriet. Maar ook de 
‘gelegenheidsband’ van het MEC 
Rouveen is weer aanwezig. Zij zullen 
deze avond muzikaal inluisteren, en 
hebben speciaal voor deze avond 
een repertoire geschreven met als 
titel:  ‘Ode aan de vrouw’. 
 
Diverse nummers (waaronder vele 
Nederlandstalige) zullen deze 
avond live ten gehore gebracht 

worden. 

- WAARDEBON - 



 
  Comité Zonuendan - 8e editie Klompenrace - www.zonuendan.com - Comité Zonuendan - 8e editie Klompenrace 

verder wordt het park ingeslagen. In het park 
rechts aanhouden. Om uit te komen in de 
Prunuslaan, links afslaan, om vervolgens (via 
nog een klein stukje Oude Rijksweg) voor de 
laatste maal linksaf te slaan richting de Finish. 
 
In totaal zullen alle vijf de boeren van de 
laatste editie van ‘Boer zoekt vrouw’ 
gepasseerd zijn. Deze avond worden de 
boeren vertegenwoordigd door: (in volgorde 
van passeren): 
 
- Elzenlaan – boer ‘Hans’ 
- Beukenlaan – boer ‘Wietze’ 
- Mispellaan – boer ‘Jos’ 
- Rozenlaan/Esdoornlaan – boer ‘Wim’ 
- het Park – boer ‘Peter’ 
 
De zoektocht is met een goede 1,8 kilometer 
iets langer dan vorig jaar.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start Scholenland, vervolgens langs de gracht en 
linksaf de Rozenlaan in. Dan rechtsaf de 
Wilgenlaan in en vervolgens links de Elzenlaan in. 
Dan rechts met de bocht mee de Iepenlaan in. 
Dan de 2e linksaf, de Beukenlaan in. Deze volgen 
tot aan de Mispellaan, hier links afslaan. Na 30 
meter rechtsaf slaan, je blijft (vreemd genoeg) op 
de Mispellaan. Vervolgens rechtsaf om de lange 
Esdoornlaan in te slaan. Maar liefst 400 meter 

De ‘zoektocht’ 

Organisatie 
 
Het Rouveense ‘Comite Zonuendan’ 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.  
 

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, Op Boeren Toeren / 

Pannekoeknbak’n het Slootie Spring’n 
en eventueel een reünie van Radio 

Rouveen in 2013 als een nieuw te 
bedenken evenement.  

 
 

 

De bezetting van "Comité 
Zonuendan" tijdens dit 
evenement: 
 
Jan Bisschop 
Theo Bolks 
Alwin Compagner 
Martin Compagner 
Robbert Harink 
Klaas Huisman 
Klaas-Jan Kisteman 
Roel Kisteman 
Rudy Klomp 
Jan Petter 
Jarnold Slager 
Jan Trompetter 

 

Hoofdmotto van Comité 
Zonuendan’ 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.  

Dit jaar strijd men voor de 2e maal 
om de felbegeerde wisselbokaal. 
Welke op dit moment nog in 

handen is van Klaas Brakke. 
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Jury 
Zoals elk jaar wordt een ieder, zowel 
klompenloper als ‘boerderij’ langs de route, 
beoordeeld door een deskundige jury, dit 
jaar bestaande uit de volgende personen:  
 
- Klaas Poolman 
- Jan Dunnink 
- Alies Kuiper 
- Rianne Schra 
 
De loper, die zich het meest origineel, ludiek 
of creatief heeft uitgedost kan rekenen op 
een mooie prijs. Met nadruk stelt de 
organisatie dat er geen prijs gesteld wordt 
op banale, politiek getinte of kwetsende 
kostumering. 
 
Aan de origineelste boerderij langs de route 
mag de jury een tegoedbon uitreiken welke 
verzilverbaar is bij Topslagerij Buitenhuis. 

 

Winnaars voorgaande edities: 
 

2001: 
Originaliteit: Jan Schra  
Snelste loper: Maurits Korterink 
 

2002: 
Originaliteit: Visscher, 
Bouwmeester, Kuiper, Lassche  
Mooiste locatie: Fam. Veerman 
Snelste loper: Harmen Veerman 

 
2004: 
Originaliteit: Douma, Bouwmeester 
Mooiste locatie: Fam. Wobben  
Snelste loper: Harm Kooiker 
Snelste loopster: Carina de Vries 
Jeugd: Jeanine Schra 
 

2005: 
Originaliteit: Annemiek Mussche en 
Jenneke Russcher 
Mooiste locatie: Jan Korterink 
Snelste loper: Klaas Brakke 
Snelste loopster: Geja Kisteman 
Jeugd j: Mark Kooiker 
Jeugd m: Jeanine Schra 
 

2006: 
Originaliteit: Jolanda Douma en 
Sigrid Harink 
Mooiste locatie: Stavoren  
Snelste loper: Klaas Brakke 
Snelste loopster: Carina de Vries 
Jeugd j: Dennis Klomp 
Jeugd m: Cherine de Boer 
 

2007:  
Originaliteit: Gerben Bouwhuis, 
Martin Knoll, Klaas Kisteman en 
Henri Veerman 
Snelste loper: Klaas Brakke 
Snelste loopster: Jeanine Schra 
Jeugd j: Dennis Klomp 
Jeugd m: Cherine de Boer 
 

2008: 
Originaliteit: Harold Hulst, Harmen 
van Dijk, Lars de Boer en Arjan 
Compagner 
Mooiste locatie: Henk Locht 
Mooiste bank: Plataanlaan 
Snelste loper: Klaas Brakke 
Snelste loopster: Jeanine Schra 
Jeugd j: Dennis Klomp 
Jeugd m: Ilse van Lenthe 

Programma. 
 
21:00  Baaninspectie 
21:45 Start rondritten ‘Zoektocht’ 
22:00  Inschrijving Café Korterink  
23:50  Opstellen voor de start  
00:00  Startschot Berend Klomp 
00:30  Prijsuitreiking 

De klompenrace 2009 is mede mogelijk 
gemaakt door de volgende bedrijven en/of 
personen: 
 
 
Aannemersbedrijf Henk Troost 
Glazenwassersbedrijf H. Dunnink  
LMB Kooiker  
LMB Tuin en Park Gebr. Knoll  
Peter Mulder RMO en Tanktransport  
Rietdekkersbedrijf Poepe-Veerman 
De Boer Ingenieursbureau 
Autoservice Timmer  
B&B Personeelsdiensten  
Bestratingsbedrijf H. Dunnink  
Bloemhof en Pleiter auto's  
Bouwbedrijf H.J. Kuiers  
Buitenhuis Montageservice 
Buitenhuis Reclame  
Car Correctie uit de Fles  
CZ Rouveen Kaasspecialiteiten  
De Ongedierte Bestrijder  
G&A computers  
Gerard Brakke Bestratingen 
Grondverzetbedrijf de Haan  
Interwel Dienstverlening 
Krale bestratingen  
Kuiers en Dunnink montage  
Menno Kruidhof bestratingen  
Slager industriele dienstverlening  
Tegelhome Meppel  
Warenhuis Jan Crediet V.O.F.  
Wim de Haan Bouwprojecten 
Autobedrijf van der Veen  
Autobedrijven Korterink  
Autosleepdienst Hooikammer  
Bos Bedden Speciaalzaak  
Café Restaurant De Roustap  
de MooiMaakWinkel 
Hilboezen Auto & Caravan  
Huisman Bouw 
Huisman Wegrestaurant de Lichtmis 
J. van der Horst Antiekwinkel 
Piel Groenrecycling Rouveen  
Rietdekkersbedrijf K. van der Horst  
Stegeman Textiel  
Total tankstation Krale  
Weggemans 
Aluvo Nieuwleusen 
Vee- en Vleeshandel Johan Knoll  
Handelsonderneming K.J. Bouwmeester 
Lindenholz rijwielen schaatsen en skeelers  
Cateringservice Patrijs en Zaal d'Olde Skoele 
Coöp de Eendracht / de Welkoop 
Inter Grass 
Kapsalon Bernd-Guido 
Kooiker Bedrijfswagenspuiterij 
Loonbedrijf Dunnink 
Schoenmaker Jan Portiek  
Spar en Bakkerij Ubak 
Topslagerij Buitenhuis 
Cafetaria Korterink 
Henny Troost Sport en Ontspanningsmassage 
Houtwaren en Souvenirs Roël  
Muzikaal Educatief Centrum  
Univé Verzekeringen  
Kruidhof Veevoeders  
Timmerbedrijf KiCo  
Drukkerij de Reest 
Autorijschool Hans Oldeman 
Hydrauliek Service Dunnewind HSD 
Timmerman Verhuur 
Timmerman Transport 
 

 

Vorig jaar deden maar liefst 148 
klompenlopers mee aan de Klompenrace. 
Voorspel jij het juiste aantal deelnemers 
van dit jaar, dan maak je kans op een 
mooie prijs. Mail je voorspelling vóór 29 
december naar info@zonuendan.com. 
(deelname t/m 12jr.) 


