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Ids Postma opent Agrarische Zomerspelen 2010
“ Comité Zonuendan organiseert 3e editie Zomerspelen”

Ids met bitch aanwezig tijden AZS te Rouveen
Alssema: “De dorpsgemeenschap
Rouveen op zijn best”

Ids Postma in Rouveens gezelschap bij het ontsteken van de vlam.
Op zaterdag 3 juli 2010 vinden in ons boerendorp
Rouveen voor de derde
keer de Agrarische
zomerspelen plaats, een uniek evenement dat moet
leiden tot een middag vol spektakel en hilariteit. Twaalf
teams gaan deze middag met elkaar de strijd aan voor
de vergulde hooivork.
De ideale mix van boerenslimheid, stalen zenuwen,
paardenkrachten,
agrarische
behendigheid
en
knechtendiensten moet uiteindelijk tot de winnaar leiden.
De teams bestaande uit Rouveners gekleed in boeren
tenue zullen vijf spelonderdelen afwerken, geïnspireerd
op de traditionele boerencultuur van ons dorp: vreenge
maken, hooibalen steken, noar de pompe loop‟n,
boomstam zagen en slootje rennen.
Naast vermaak heeft het evenement ook nog een
serieuzere doelstelling. Omdat het oude boerenbedrijf
langzaam uit het oog is verdwenen en daarmee ook de
melkbus, hooikarren, paarden en wagens enzovoorts,
word er geprobeerd met deze spelen het authentieke
beeld van Rouveen weer op te roepen. En daarom werd
deze variant op de Olympische spelen namelijk
de Agrarische Zomerspelen

in het leven geroepen, met als doel de
buitenwereld attent te maken op het karakteristieke
dat langzaam verdwijnt. Het publiek en de
deelnemers worden verzocht in boeren kostuum
ten tonele te verschijnen.
Om het gebeuren een officiële tint te geven, is
donderdag 17 juni een fakkel aangestoken door
Olympisch kampioen Ids Postma. Postma is door
het comité benaderd omdat hij als boer ongekende
Olympische prestaties heeft geleverd. De fakkel zal
zaterdag 3 juli door Postma het terrein op worden
gedragen waarna hij samen met burgemeester
Alssema de agrarische vlam zal ontsteken.
Al met al biedt Rouveen aanstaande zaterdag een
schitterend schouwspel waarbij de toeschouwers
volop geamuseerd worden door nostalgische
plaatjes, hilarische taferelen en boerengezelligheid.
En dat begint al met een voorprogramma vanaf
12.30 uur. Dan vertrekt vanaf het Kerkplein een
optocht van de deelnemers, met de fakkel voorop,
richting het feestterrein aan de Korte Kerkweg. Hier
zal het vuur worden ontstoken en kunnen de
spelen beginnen.

Van 29 juni tot en met 4 juli bruist Rouveen van activiteiten:
Munnikenweek, Handelskeuring, Muziek an Diek. En niet te
vergeten de Agrarische Zomerspelen op 3 juli, georganiseerd
door het comité Zonuendan. Een evenement met veel
folklore, geheel in boerenstijl. Jong en oud doen, in
klederdracht, aan de spelen mee. Daarbij wordt veel
agrarische behendigheid gevraagd. Een prachtig schouwspel
met enthousiaste en strijdvaardige mensen. De activiteiten
bieden amusement maar vragen ook aandacht voor het in
stand houden van de oude boerencultuur en de
plattelandscultuur. Dit evenement bevordert de saamhorigheid
en gemoedelijkheid tussen de mensen in Rouveen. Dit is
Rouveen op z‟n best.

Uit den ouden doosch
Bij de vorige editie van de Agrische Zomerspelen
is er een afgevaardigd gezelschap van comité
Zonuendan afgereisd naar den Haag om daar de
fakkel door toenmalig minister van landbouw
Veerman te laten ontsteken. Na den Haag te
hebben aangedaan zijn de Rouveners nog naar
hoofdstad Amsterdam geweest om daar een
bezoek te brengen aan de Dam. Het was een
middag gezelligheid, waar de klederdracht veel
bekijks trok.
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“Boergemeester” Alssema met de vergulde
hooivork, wisseltrofee van de zomerspelen.

Agrarische Zomerspelen

PROGRAMMA ZATERDAG 3 JULI
12.30 – Verzamelen op het Kerkplein
12.45 – Agrarische fakkel arriveert op het Kerkplein
12.55 – Teams en Prinses Margriet voegen zich bij de optocht
13.00 – Korte rondgang door dorpskern Rouveen
13.25 – Optocht arriveert op het feestterrein
13.30 – Openingswoord door burgemeester Alssema
13.35 – Prinses Margriet begeleidt het Rouveense volkslied
13.40 – Agrarische vlam word ontstoken door Ids Postma
13.42 – Prinses Margriet speelt een feestmars
13.45 – Aanvang Agrarische Zomerspelen
17.00 – Prijsuitreiking
17.15 – Naborrelen

PLATTEGROND FEESTTERREIN

Team 1
Olt & Stief
Jan Schra (56)
Jacob Tiemes (43)
Henk Schra (41)
Klaas Klomp (43)
Geesje Klomp (42)
Rolanda Stegeman (32)
Johan Stegeman (35)

Team 7
Onderling belang
Anni Visscher-Visscher (59)
Klaas-Jan Visscher (38)
Harjan Veerman (29)
Jeroen Veerman (21)
Roel Bovenhuis (43)
Adri v/d Berg (47)
Jacobien v/d Berg (17)

Team 2
Jeppelgat
Theo Hilboezen (55)
Wim Harink (43)
Roelof Kuiper (42)
Bert van de Horst (42)
Jeanet van der Horst (41)
Herman Knoll (43)
Valerie van der Horst (15)

Team 8
De buut’n boeren
Hendrik Korterink (65)
Hendrik Jan Mijnheer (54)
Harold Korterink (26)
Roel Troost (22)
Henrieke Korterink (24)
Linda Korterink (19)
Gerrit Pruim (27)

Team 3
Dogstreet
Roel Harink (55)
Harrie van Dijk (49)
Harmen van Dijk (23)
Harm Trompettter (51)
Rianne Trompetter (22)
Ilona Trompetter (18)
Roelie van Dijk (51)

Team 9
De Rozenhoeve
Eule Mijnheer- Visscher (67)
Johan Trompetter (39)
Rudolf Buitenhuis (33)
Ineke Boermans (37)
Engbert Dunnink (47)
Klaas Bloemert (33)
Alfred Visscher (32)

Team 4
Boov’n Boer’n
Jan Krol (58)
Koob Dunnink (45)
Jan Dunnink (26)
Alinda Hol (23)
Alies Kuiper (21)
Erwin Krol (31)
Henri Timmerman (34)

Team 10
The Olympic cows
Henk Visscher (57)
Henk Slager (49)
Margriet Kok (27)
Karin Slager (27)
Rolf Kok (22)
Harry Visscher (23)
Han Visscher (18)

Team 5
Kiek oes goan
Klaas Poolman (57)
Annewil Knoll (19)
Jan Poolman (49)
Wim Knoll (47)
Roel Poolman (46)
Peter Poolman (42)
Inge Knoll (18)

Team 11
De beste Knoll van stal
Henk Knoll (63)
Jelly Knoll (26)
Sigrid Knoll-Harink (25)
Arno Knoll (33)
Klaas Knoll (38)
Alfred Knoll (30)
Henriette Mulder-Knoll (36)

Team 6
Tokkiewood & Jan
Jan Bouwmeester (56)
Wim de Haan (27)
Mieke de Haan (25)
Klaas Jan Kisteman (27)
Carolien Kisteman (22)
Allard Bouwmeester (25)
Jolanda Bouwmeester (23)

Team 12
But'n Boer'n Buit'n Lui
Wim Petter (55)
Henk Lassche (31)
Wim Nijboer (45)
Jan Dunnink (46)
Sonja Lassche (30)
Teun Lassche (24)
Hannie Kuiper (48)

De speaker spreekt….
Waar een dorp, samenleving met grote letters, al niet toe in staat is dat heb ik mij nu nog eens weer gerealiseerd als ik de stukken
van 4 jaar terug over de Agrarische Zomerspelen nog weer doorneem. Een man als landbouwminister Veerman strikken om de
Agrarische fakkel aan te steken, je moet er maar op komen. Om de vlamme in Rouvene an te stikk'n was er zelfs enige naijver
bespeurbaar tussen oenze minister-president J.P. en oenze burgemeister Joop Alssema.
Disse biezonder eervolle taak leut Joop Alssema zich niet afnem'n, Veural netuurlijk omdet h'j wel wus dat h'j det saam'n mit
Marjanne Dominee - 't Vlammegien van Rouvene - mug doen.
Dat de Zomerspelen opnieuw een groot succes waren, moge duidelijk wezen en dat daar de prachtige zonnige omstandigheden aan
mee werkten was heel mooi. Dit joar een schaatsberoemdheid als vlamanstikker - Ids Postma (zal Annie hem ook in ons dorp
vergezellen?) - ie mut er maar weer opkom'n. Helaas realiseer ik mij dan dat wij een bekend gezicht zullen moeten missen . Derk
Compagner is niet meer onder ons en wij zullen hem node missen. Ik bin er van overtuugd det ok dit joar Rouvene zich van zien
beste kaante zal loaten zien. Ik prieze m'j gelukkig dat ok dit joar weer als speaker op zal mogen treden.
Hans Gebben
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Graag tut 3 juli a.s.- Hans Gebben.
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Hooibalen steken
Over een parcours van 40 meter lengte liggen pakjes hoor verspreid.
Opdracht is om zo snel mogelijk de hooipakjes met een hooivork netjes op de
wagen te stapelen die getrokken wordt door een (snelheidsbepalende) tractor

Noar de pomp lopen
Bij dit parcours worden de kenmerken als kracht, snelheid, netheid en
samenwerking van het hele team op de proef gesteld. Per keer strijden 2
teams tegen elkaar.

Vreenge maken
Over een lengte van 40 meter moet ieder team 10 palen in de grond slaan en
een keurige afrastering (vreenge) maken. Het draad moet met de ouderwetse
witte “klossies” en spijkers aan de palen worden bevestigd.

Boomstam zagen
Bij deze ultieme krachtmeting wordt het uiterste van de teams gevraagd.
Breng boomstammen van het land naar de zaagplek, zaag het hout in een
bepaalde afmeting en breng het hout naar de houtstek.

Slootje rennen
Hardloopwedstrijd in de lengte van een boerensloot. Het is een estafetteloop,
ieder teamlid neemt hieraan deel. Per keer strijden 2 teams tegen elkaar.
Estafettestokje is een ouderwetse rode boerenzakdoek.

Rouveens Volkslied

Boerenkledij

Refrein:
Van Dekkersland tut an de Lichtmis,
vanaf ‟t Spoor tut an Zwartsluus,
ligt doar ‟t laand van „old Rovene,
en door veule wee ooz thuus.

Alle deelnemers zijn verplicht in boerenkledij aan de start te
verschijnen. Daarnaast wordt het publiek vriendelijk verzocht
hun kleding aan te passen aan de Agrarische Zomerspelen.
Te denken valt aan de Staphorster klederdracht, maar ook
het dragen van een boerenkiel. Boerenpet, klompen etc.
word door de organisatie zeer gewaardeerd. Voor zowel de
mooiste en meest stijlvol geklede deelnemer als toeschouwer
worden mooie prijzen uitgeloofd.

1.
Bee de grote watertoren,
of vanaf de Mepp‟lerweg,
koom ie in ooz mooi Rovene,
en wee kent doar heg en steg.
Refrein
2.
Vrogger was ‟t hier rouwe vene,
en moerassen wied in ‟t rond,
mar no boerukt wee tevrene,
op Roveense goeie grond.
Refrein

Over Zonuendan
De Agrarische Zomerspelen worden
georganiseerd door comité Zonuendan. Dit
comité, bestaande uit een groep enthousiaste
Rouveners, is voortgekomen uit de organisatie
van wijlen Radio Rouveen. Inmiddels heeft de
groep organisatoren al tal van activiteiten op
zijn naam gezet zoals de jaarlijks terugkerende
Klompenrace en het vorig jaar gehouden
“Slootie spring‟n”.
Comité Zonuendan is een reactie op de
afbrokkeling van de boerenstand in het dorp
Rouveen. Nu veel boeren hun deuren sluiten,
wordt het leven in het dorp gejaagder en het
sociale leven meer en meer gefragmenteerd.
Doelstelling van de organisatie is daarom om
de boerencultuur in ere te houden, de
saamhorigheid tussen de verschillende
gelederen in de boerengemeenschap te
bevorderen en de gemoedelijkheid in het dorp
koste 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.
Hoofdmotto van comité Zonuendan is: “Voor
Rouveen, door Rouveen” .
In de praktijk komt dat neer op evenementen
met een lach en een boodschap, voor jong en
oud, activiteiten zonder “scherpe randen”.
Het comité bestaat van incidentele bijdragen in
de vorm van morele, materiële en financiële
steun.
Comité Zonuendan bestaat uit een harde kern
organisatoren die jaarlijks aangevuld wordt met
slapende, ooit actieve en ieder jaar weer
nieuwe leden. De organisatie is doelbewust niet
aan een kerkgenootschap verbonden. Getracht
wordt dat het comité een juiste afspiegeling is
van de Rouveense bevolking.
U kunt ondersteunen via rekeningnummer
1047.06.104 (Rabobank)
Meer informatie vindt u op onze website:
WWW.ZONUENDAN.COM

3.
In de grote boerenhuuzen,
doere wee ooz daaglijks wark,
en as‟t drok is helpt de buren,
zo bin wee dan saam‟n sterk.
Refrein
4.
Oostert, Westert, Baom en Buut‟n,
‟t heurt er allemaole bee,
Bee ‟t laand van ‟t old Rovene:
Doar allent veult wee ooz vree.
Refrein
Melodie: Oh my darling Clementine
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De Agrarische Zomerspelen van 2010 zijn
mede mogelijk gemaakt door de volgende
bedrijven:

De jury

Net als bij de vorige edities is ook dit jaar een deskundige jury aanwezig die niet alleen let op
het naleven van de spelregels, maar ook toeziet op schoonheid en het toepassen van de
juiste boerenvaardigheden. Daarnaast zal de jury de best aangeklede deelnemer en mooiste
verklede toeschouwer uitkiezen en belonen met prijzen. De jury bestaat dit jaar uit: Klaas
Kuiper (Voorzitter), Jenny Korterink, Herman Huisman, Jaap Mulder en Klaas Bouwmeester.

De Agrarische Zomerspelen 2010
word georganiseerd door:
Alwin Compagner
Hein Poolman
Jan Bisschop
Jan Petter
Jan Trompetter
Jarnold Slager
Klaas Huisman
Marijn Konterman
Martin Compagner
Robbert Harink
Roel Kisteman
Rudy Klomp
Theo Bolks

Sponsor van de Rouvener

Aannemersbedrijf H. Troost
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
Buitenhuis Internatinaal Transport
Buitenhuis Montage Service
Buitenhuis Reclame
Cafe Restaurant de Roustap
Car Correctie Uit de Fles
Cateringservice de Patrijs en Zaal d'Olde Skoele
Compustore
Coop de Eendracht/ de Welkoop
De Boer Ingenieursbureau
De Haan autoschade en spuiterij
De MooiMaakWinkel
Drukkerij de Reest
Esselbrugge Ongedierte bestrijder
G&A Computers
Grondverzetbedrijf de Haan
Handelsonderneming K.J. Bouwmeester
Henny Troost Sport- en Ontspanningsmassage
Hilboezen Auto & Caravan
Houtwaren en souvenirs Roel
Huisman Bouw
Huisman Wegrestaurant de Lichtmis
Hydrauliekservice Dunnewind
Intergrass
Interwel Dienstverlening
J. van der Horst Antiekwinkel
Kooiker Bedrijfswagenspuiterij
Krale Bestratingen
Kruidhof Veevoerders
Kuiers en Dunnink montage
Landbouwmechanisatie en Installatiebedrijf Kooiker
Landbouwmechanisatie Tuin en Park Knoll
Lindenholz Rijwielen-Schaatsen-Skeelers
Menno Kruidhof bestratingen
Mubo Metaal
Munnikenslagvereniging
Muzikaal Educatief Centrum
Peter Mulder VOF RMO en Tanktransport
Piel Groenrecycling Rouveen
R&S kaas- en worstspecialiteiten
Rietdekkersbedrijf K. van der Horst
Rietdekkersbedrijf Poepe-Veerman
Slager Industriele Dienstverlening
Spar/ Bakkerij Ubak
Stegeman Textiel
Talen Tools
Tegelhome Meppel
Timmerbedrijf KiCo
Topslagerij Buitenhuis
Total tankstation Krale
Troost stipwerk
Tuingereedschapswinkel.nl
Vee- en Vleeshandel Johan Knoll
Warenhuis Jan Crediet VOF
Weggemans

Fotowedstrijd
Tijdens de Agrarische Zomerspelen zullen er
naast spectaculaire spelen ook veel
bezienswaardigheden zijn. Daarom organiseert
comité Zonuendan een fotowedstrijd. Er zal een
selectie van ingezonden foto‟s van deze dag
gepubliceerd worden op www.zonuendan.com.
Voor de mooiste foto ligt een mooi cadeau in
het verschiet.
Foto‟s kunnen voor vrijdag 30 juli naar
onderstaand adres worden gemaild:
fotowedstrijd@zonuendan.com
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