‘Rouveen belicht in 9e editie van klompenrace’

Oplage: 1100 st.

Rouveense hoop in duistere dagen.

Klompenrace 2010 met als thema:
Rouveen in het tegenlicht.
Oplage: 1100st.
In deze editie van de Rouvener:
-

Interview met Erik Leusink en
Hilleane Kuiers, winnaars van
vorig jaar.

-

Nieuwe indeling van
categorieën betreffende
prijsverdeling.

-

Kortingsbonnen voor een paar
klompen.

-

Routebeschrijving parcours

-

Interview Boer Wim en Astrid

-

En nog veel meer…….

Impressie vanuit de ruimte 28 december.

Rouveen – In de nacht van dinsdag 28 december wordt
ons prachtige boerendorp weer positief uitgelicht.
Rouveen laat in deze nacht zijn licht wederom schijnen
op het houten schoeisel, de klomp. Ooit waren het niet
de sneakers, pumps, laarzen of Uggs die het
straatbeeld bepaalden, maar liep iedereen op houten
klompen. Inmiddels zijn ze vrijwel geheel uit het
straatbeeld verdwenen, reden dus om de houten
schoen in nagedachtenis te houden. Rouveen gaat
weer „kleppen‟ en „klossen‟ om nostalgie en weemoed
vanwege de „klompe‟. Dit jaar is het thema “Rouveen in
tegenlicht”. Geen zwaarwichtig verhaal, maar vooral
licht vermaak. Rouveen is namelijk een kleurrijk dorp
met vele kleurrijke inwoners en hier mag best een keer
een lichtje op schijnen. Rouveen in tegenlicht, omdat
het een uniek en authentiek dorp is, dat zich
onderscheidt in creativiteit. 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 het al jaren een traditie.

Tijdens de donkere dagen rond kerst en oud en nieuw
wil comité ZonuenDan daarom de kern van Rouveen
verlichten. Omdat de klompenrace tijdens het
nachtelijke uur plaatsvindt is er veel licht nodig. Alle
mogelijke manieren worden daarom aangegrepen om
de kern om te vormen tot een baken van licht. Voor de
deelnemers en ook de toeschouwers van de
klompenrace dit jaar een extra taak om het parcours
zoveel mogelijk te verlichten.
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 en natuurlijk de meest originele
locatie langs de route. Iedereen in het bezit van houten
schoeisel kan zich vanaf 22.00 uur inschrijven bij café
Korterink te Rouveen, waar tevens start en finish zal
zijn. Er zijn reeds toezeggingen gedaan door winnaars
van vorig jaar en een enkele prominent, dus het belooft
een interessante race te worden. Voorafgaand, tijdens
en na afloop van de Klompenrace is er feest bij café
Korterink met drive-in en diverse optredens.

Startschot klompenrace:
Het startschot zal net als voorgaande jaren worden
gelost worden door onze huisschutter Berend Klomp.

“Uit den ouden doosch”
In vroegere dagen had Rouveen nog een bovengrondse
stroomvoorziening. Langs de Oude Rijksweg stonden ronde houten palen
met hierin de zogenaamde lichtdraden. Ook de straatverlichting was hier
op aangesloten. Bij stormachtig weer was er vaak een stroomstoring
doordat de draden tegen elkaar waaiden of er takken op terecht kwamen.
Vaak konden de boeren dan niet melken, omdat de melkmachine het niet
deed. Men moest geduldig wachten tot een monteur in weer en wind in de
paal klauterde om zekeringen te vernieuwen. De straatverlichting ging
later op de avond uit.
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“Alssema Locht Brand”
Zoals elk jaar wordt een ieder, zowel klompenloper als de posten
beoordeeld door een deskundige jury. Dit jaar bestaande uit de
volgende personen:
-

Winnaars voorgaande edities
klompenrace:

2001:

Joop Alssema
Henk Locht
Klaas Brand

Originaliteit: Jan Schra
Snelste loper: Maurits Korterink

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 mooiste verlichte post langs de route mag de jury een tegoedbon uitreiken welke verzilverbaar is bij Topslagerij
Buitenhuis. Het zal dit keer gaan om verschillende barbecue-pakketten.

2002:

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

2004:

Oproep: Foto’s gezocht!

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

ZonuenDan doet een oproep
aan bezoekers van het
evenement om zoveel mogelijk
foto‟s te maken. Deze zullen
op de site worden geplaatst
met eervolle vermelding!

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

Programmering:

2006: Elfstratentocht

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

21.30 – Baaninspectie
22.00 – Inschrijving café Korterink
23.50 – Opstellen voor de start
00.00 – Start van klompenrace
00.30 – Prijsuitreiking

2007: Op de keet an

Herstructureringen:
De laatste jaren is de groep deelnemers aan de Klompenrace
explosief gestegen. Daarom heeft ZonuenDan besloten de
categorieën enigszins aan passen, om een ieder een kans te
geven de felbegeerde prijzen te bemachtigen. Hieronder een
overzicht van de nieuwe categorieën:
Jongens t/m 11 jaar
Meisjes t/m 11 jaar
Jongens 12 t/m 15 jaar
Meisjes 12 t/m 15 jaar
Heren 16+
Dames 16+
Mooist verklede deelnemer/ster

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: “Mit gaank langs de baank”

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

2009: “Boer zoek vrouw”

Originaliteit: Harold Hulst, Harmen van Dijk,
Lars de Boer en Arjan Compagner
Mooiste locatie: Fam. Flokstra
Mooiste bank: Beukenlaan
Snelste loper: Erik Leusink
Snelste loopster: Hilleane Kuiers
Jeugd J: Elrik Schra
Jeugd M: Allisa Mulder
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Interview winnaars vorig jaar, Erik Leusink en Hilleane Kuiers

Organisatie:
Het Rouveense „Comité 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‟.

Vlnr: Erik Leusink, Hilleane Kuiers.
Zijn jullie weer van de partij dit jaar?
Jazeker! Dit jaar willen we beide de eerste prijs weer pakken. Het hardlopen is super om te doen, maar willen in één van
de komende jaren nog een keer meedingen naar de originaliteitsprijs.
Hoe bereiden jullie je voor op de klompenrace?
E: Op zaterdagen loop ik geregeld wedstrijden, verder ben ik lid van de Hoogeveense hardloopvereniging HAC ‟63. De
klompenrace is niet echt een race waar je voor kunt trainen, maar als je op schoenen kunt rennen, kan het ook op
klompen.
H: Het hele jaar door ga ik regelmatig zwemmen. Af en toe ga ik een stukje hardlopen, maar dit zijn geen grote
afstanden.
Hoe werken jullie naar klompenrace toe, hebben jullie bijvoorbeeld een bepaald voedselpatroon voor deze race?
E: Snert en bruine bonen, dan heb je in ieder geval altijd de wind in de rug! Tevens is het een mentale tik naar de
concurrentie toe.
H: Ja Erik, zo kan ie wel weer!
Het was vorig jaar een nek-aan-nek race. Wie schatten jullie als grootste concurrenten dit jaar?
E: Heb Klaas Brakke onlangs gesproken, maar die heeft een knieblessure, en zal niet meedoen. Verder is er natuurlijk
altijd Snelle Rijk die roet in het eten kan gooien. Verwacht ook dat bijvoorbeeld Harold Kruidhof hard gaat, maar dat
moet hij wel aandurven op klompen.
H: Kan de concurrentie slecht schatten, maar denk dat er Rouveense dames tussen zitten die me voorbij kunnen.
Wat vinden jullie over het algemeen van de klompenrace?
Een leuk en origineel evenement. Vooral het thema dat elk jaar weer wisselt maakt het bijzonder. De stempelposten
kunnen een race maken of breken. Dat de Rouveners zelf de straten versieren maakt het tot een echt dorpsfeest.

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 ZonuenDan" 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
Marijn Konterman
Hein Poolman
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.
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Sponsoren:

Knip u rijk!

WAARDEBON
Op vertoon van deze
waardebon bij:

De klompenrace 2010 is mede mogelijk gemaakt
door de volgende personen of bedrijven:

Wikileakje:

Jan Crediet v.o.f.
(Uw specialist in klompen en andere dingen.)

De lichtsnelheid is de snelheid
waarmee het licht en andere
elektromagnetische straling
zich voortplant. In vacuüm
heeft de lichtsnelheid voor alle
frequenties (in SI-eenheden)
de waarde:
c = 299 792 458 m/s

€1,00
korting op een paar klompen.
Deze actie is geldig t/m 28 dec.
Niet goed = slechte aankoop.

De mening van de prominent

Boer Wim en zijn Astrid waren vorig jaar natuurlijk volop in het nieuws door hun deelname met Boer zoekt vrouw.
De vorige editie van de Klompenrace was zelfs toegewijd aan dit programma. Één jaar na dato zoeken we ze nog
eens op:

Hoe is jullie de laatste klompenrace bevallen?
Het is een prachtig evenement, het was heel gezellig. Dat we de prijzen mochten uitreiken was een hele eer.
Lopen jullie zelf ook wel eens op klompen?
Bijna elke dag, in de winter is klompenhout het beste wat je de voet kunt geven!
Geen last van een pijnlijke wreef?
Astrid: Was nooit gewend om met klompen te lopen, daar kun je in de flat niet mee aankomen in verband met
overlast die het bij de buren zou geven. Als ik nu “achternuus” ga heb ik de klompen wel aan.
Vorig jaar jury, dit jaar mee-racen?
Als het even kan zullen we dit jaar deelnemer zijn. We moeten nog wel aan de conditie werken, maar daar is tot
op heden weinig van gekomen, omdat we nog midden in de verbouwing zitten.

Aannemersbedrijf Henk Troost
Akkerman Constructie
Aluvo
Autobedrijf van der Veen
Autobedrijven Korterink
Autorijschool Hans Oldeman
Autoservice Timmer
Autosleepdienst Hooikammer
B&B Personeelsdiensten
Bestratingsbedrijf H. Dunnink
Bloemhof en Pleiter auto's
Bos Bedden Speciaalzaak
Bouwbedrijf H.J. Kuiers
Brinkman schildersbedrijf
Buitenhuis internationaal transport
Buitenhuis Montageservice
Buitenhuis Reclame
Cafe Restaurant De Roustap
Cafetaria Korterink
Car Correctie uit de Fles
Cateringservice Patrijs en Zaal d'Olde Skoele
Compustore
Coop de Eendracht / de Welkoop
CZ Rouveen Kaasspecialiteiten
De Boer Ingenieursbureau
De Haan autoschade en spuiterij
de MooiMaakWinkel
De Ongedierte Bestrijder
G&A computers
Gerard Brakke Bestratingen
Glazenwassersbedrijf H. Dunnink
Grondverzetbedrijf de Haan
Growa
H. Knoll landbouwmechanisatie
Handelsonderneming K.J. Bouwmeester
Handelsonderneming/Dienstverlening de Wolde
Houtwaren en Souvenirs Roel
Huisman Bouw
Huisman Wegrestaurant de Lichtmis
Hydrauliek Service Dunnewind HSD
Inter Grass
Johan Huisman Kaas & Notenhandel
Kapsalon Bernd-Guido
Kinderopvang Mathil
Kiprestaurant De Piri Piri
Kooiker Bedrijfswagenspuiterij
Krale bestratingen
Kruidhof Veevoeders
Kuiers en Dunnink montage
Landbouwmechanisatie en Installatiebedrijf Kooiker
Landbouwmechanisatie Tuin en Park Gebr. Knoll
Lindenholz rijwielen, schaatsen en skeelers
Loonbedrijf Dunnink
Miba's Handelsonderneming / Verhuur
Muzikaal Educatief Centrum
Notariaat Ritsma
Partycentrum de Vijverhoeve
Peter Mulder VOF RMO en Tanktransport
Piel Groenrecycling Rouveen
Radio Uniek
Rietdekkersbedrijf K. van der Horst
Rietdekkersbedrijf Poepe-Veerman
Schoenmaker Jan Portiek
Slager industriele dienstverlening
Spar en Bakkerij Ubak
Spoorwind
Stegeman Textiel
Tegelhome Meppel
Timmerbedrijf KiCo
Timmerman Transport
Timmerman Verhuur
Topslagerij Buitenhuis
Total tankstation Krale
Unive Verzekeringen
Vee- en Vleeshandel Johan Knoll
Warenhuis Jan Crediet V.O.F.
Zunni Fitnesscentrum

Vriendelijk verzoek aan deelnemers en publiek om zoveel mogelijk met de benenwagen te komen.
Op de parkeerplaats van de NH-kerk kan met eventueel een meegenomen voertuig tijdelijk stallen.
U zult door één van onze uiterst vakkundige verkeersregelaars worden begeleid.
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