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“De
boer is van streek”
Klompenlopers snellen voor 10e keer door Rouveen

Klompenrace 2011 met als thema:

“De boer is van streek”
In deze editie van de Rouvener:
- Interview met “Snelle Rijk“, de
man die elke jaar naast de
eerste prijs grijpt.
Steeds meer boeren trekken naar het buitengebied van Rouveen.

Rouveen – Waar zijn ze gebleven, die
boeren an diek? De boerderijen staan
er nog steeds langs de diek, maar zonder koeien, zonder varkens en zonder
boeren. De boer is zo goed als verdwenen uit het hart van het dorp Rouveen, kortom “De boer is van streek”.
Langs de hobbelige klinkerweg staan
talrijke historische boerderijen, met
hun
karakteristieke
groene
luiken
voor de ramen en rietgedekte daken.
Inderdaad, de boeren zijn de wijde wereld ingetrokken, noar Oostert, Westert,
Boam en Buut’n, weg van streek. De
melkbussen an diek waren allang uit het
Rouveense straatbeeld verdwenen, de
klederdracht en het geklepper van houten
klompen zijn inmiddels een zeldzaamheid
en nu zijn ook de boeren zelf vertrokken. De krappe grupstallen in de boerderijen op streek hebben plaatsgemaakt
voor moderne ligboxenstallen in het
buitengebied. Het boerenbedrijf is gemoderniseerd en het keuterboertje
lijkt uitgestorven. De meeste mestputten in de boerderijen zijn gedempt en
de stal is omgeturnd tot woonkamer.
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Op donderdag 29 december 2011 komen de boeren weer even terug op
streek, speciaal voor de 10e editie van
de Klompenrace, een jubilieumeditie dus.
De
Klompenrace,
in
2001
begonnen als klein onderdeel van het groots
opgezette Radio Rouveen, is inmiddels een begrip geworden in Rouveen.
De rode loper gaat uit voor de klompenlopers.
Dit jaar zijn er voorafgaand aan de Klompenrace nog een aantal extra attracties,
om de boel vooraf goed op te warmen.
Laat je verrassen door het smaakvolle
‘Zwientie Bikken’ of doe mee aan de een
warming-up ‘De boer van streek trappen’.
Ondertussen is er live-muziek op het
podium en zorgt het dweilorkest voor
sfeer langs het parcours. Na aﬂoop
van de Klompenrace gaat het jubileumfeestje nog even door bij café Korterink.
Comité Zonuendan hoopt wederom op veel
deelname en publiek. Dit jaar staat u niet
in de kou, maar in de heerlijk warme tent.
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. Om klokslag 00.00 uur
zal het startschot uit de carbidbus klinken.

- Nieuwe indeling van categorieën
betreffende prijsverdeling.
- Kortingsbonnen voor een paar
klompen.
- Routebeschrijving parcours
- “De boer van streek trappen”
- En nog veel meer.....
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Vorige jaar is comité Zonuendan ternauwernood aan een boete ontkomen. Ze waren bij
het terug brengen van de sponsorenborden
met auto en kar veel te breed beladen. Ze
werden gesignaleerd door een helicopter van
de politie, welke die dag op ﬂitspalenjacht was
bij Albert Dunnink. Na een gesprek met agenten zijn ze aan een boete ontkomen. De comité-leden verklaarden aan de politie dat dit het
laatste jaar zou zijn dat ze het kollosale sponsorbord zouden inzetten, en komende jaren
een beamer zouden gaan gebruiken tijdens
de organisatie van nieuwe evenementen.
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Diekschro

Net als vorig jaar zal Mar(t)ien Korterink de Klompenrace aan
elkaar praten. Zijn stemgeluid schalt al door de ether in Ede
en omstreken waar hij zijn eigen radioshow heeft.
Vanaf de wagen zal hij het toegestroomde publiek voortijdens, als na de race van alle informatie voorzien.
Vorig jaar verschenen ruim 150 deelnemers aan de start.

Program

gorieën:
Prijscate

mering:

21.30 – Baaninspectie
22.00 – Inschrijving café Korterink
22.30 – Optreden Hans van Dongen
en consorten
23.50 – Opstellen voor de start
00.00 – Start van Klompenrace
00.30 – Prijsuitreiking
een
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Natuurlijk is er dit jaar weer een overvloed aan prijzen te winnen
in de verschillende catagorieën. Niet alleen snelheid, maar ook
orginaliteit staat bij het comité en jury hoog in het vaandel. Hier een
overzicht van de catagorieën:

Snelheid:
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+

”

Een smakelijke parodie op het welbekende “Zwientie tikken”.
Omdat het voor een varken natuurlijk veel te koud is rond deze
tijd van het jaar, en bepaalde mensen het opjagen van dieren
niet op prijs stellen, hebben we een alternatief verzonnen.
Om op temperatuur te blijven, en drinken niet altijd de
oplossing is, stelt Zonuendan dit jaar een varken aan het
spit beschikbaar voor alle lopers en toeschouwers van het
evenement. Oud-Rouvener Roel Buitenhuis van de
gelijknamige slagerij zal u van een lekker stukje varken voorzien. Een eventuele bijdrage
kan in “Knorrepot”
worden gedaan. Vanaf 22.00 staat het varken voor u klaar.

Originaliteit:
Vleespakketten ter waarde van:
1e prijs: € 100
2e prijs: € 75
3e prijs: € 50

Originaliteit:
Mooist verklede deelnemer/ster
Mooist aangeklede post
Mooist opgedirkte klompen

bikken
“Zwientie

Prijzen:

Opgedirkte klompen:
Verrassingspakket

Nieuw is deze catagorie: “Opgedirkte klompen”
Tegenwoordig is het een trend om alles op te leuken en aan te
dikken. Het zogenaamde “pimpen“ word dit jaar ook een onderdeel
in de orginaliteitscatagorie bij de Klompenrace. Ben je creatief,
en handig met een paar kwasten of ander gereedschap, dan liggen er
wellicht prijzen op je te wachten. Tijdens de Klompenrace
zullen de klompen worden bekeken er beoordeeld door de jury.

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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Naam: Rik Wolswinkel
Woonplaats: Woudenberg
Verliefd / verloofd / getrouwd
getrouwd:
Heel erg verliefd op Ilonka vd H
Hengel
Werk:
Financiële administratie bij een internationaal bedrijf
dat is gespecialiseerd in import
importeren en exporteren
van vlees
Klompmaat: 28 (schoenmaat 43/44)
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Sponsoren

De Klompenrace 2010 is mede mogelijk
gemaakt door de volgende personen of
bedrijven:
Aannemersbedrijf Henk Troost
Aluvo
Autobedrijf Hengsteboer
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 internationaal transport
Buitenhuis Montageservice
Buitenhuis Reclame
Café Restaurant De Roustap
Cafetaria Korterink
Cateringservice Patrijs en Zaal d’Olde Skoele
Compustore
Coop de Eendracht / de Welkoop
CZ Rouveen Kaasspecialiteiten
De Haan autoschade en spuiterij
de MooiMaakWinkel
De Ongedierte Bestrijder
Drukkerij de Reest
G&A computers
Gerard Brakke Bestratingen
Grondverzetbedrijf de Haan
Handelsonderneming K.J. Bouwmeester
Henny Troost Sport en Ontspanningsmassage
Hilboezen Auto & Caravan
Houtwaren en Souvenirs Roël
Huisman Bouw
Huisman Wegrestaurant de Lichtmis
Hydrauliek Service Dunnewind HSD
Inter Grass
Interwel Dienstverlening
J. van der Horst Antiekwinkel
Johan Huisman Kaas & Notenhandel
Kinderopvang Mathil
Kiprestaurant De Piri Piri
Klaas Mulder Verhuur
Klussenbedrijf Arie Kuiper
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
Menno Kruidhof bestratingen
Miba’s Handelsonderneming / Verhuur
Mubo Metaal
Muzikaal Educatief Centrum
Nip Blokker
Notariaat Ritsma
Partycentrum de Vijverhoeve
Peter Mulder VOF RMO en Tanktransport
Piel Groenrecycling Rouveen
Rene Wienen
Rietdekkersbedrijf K. van der Horst
Rietdekkersbedrijf Poepe-Veerman
Roo Rubber
Schoenmaker Jan Portiek
Spar en Bakkerij Ubak
Spoorwind
Stegeman Textiel
Tegelhome Meppel
Timmerbedrijf KiCo
Timmerman Transport
Timmerman Verhuur
Topslagerij Buitenhuis
Total tankstation Krale
Troost stipwerk
Univé Verzekeringen
Vee- en Vleeshandel Johan Knoll
Warenhuis Jan Crediet V.O.F.
Weggemans
Wim de Haan Bouwprojecten
Zunni Fitness
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Jury
Zoals elk jaar wordt een ieder, zowel klompenloper als de posten beoordeeld door
een deskundige jury. Dit jaar bestaande uit de volgende personen:

Marti(e)n Post
Marti(e)n Vos
Marti(e)n Compagner
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 gaan om verschillende barbecue-pakketten.

Knip u rijk
Bij inlevering van deze waardecoupon:

penrace

lom
10 jaar K

De Klompenrace al meer dan een
decennium succesvol in Rouveen:

V.O.F. Credietngen.
di

id en andere
klompen, carb
Specialist in

de sensationele korting van:

€ 1,00

2001 Onderdeel Radio Rouveen
2002 Onderdeel Radio Rouveen
2003 Afgelast
2004 Grootste huiskamer van Nederland

Deze actie geldt alleen voor klompen, en is geldig van 26 t/m 31 december

Niet goed = slechte aankoop

2005 Back to Basics
2006 De Elfstedentocht
2007 Op de keet an
2008 Mit gaank langs de baank
2009 Boer zoekt vrouw
2010 Rouveen in tegenlicht
2011 De boer is van streek
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Naast het gebruikelijke Klompenracen, kan
er dit jaar ook op een andere manier worden
gestreden om een erevermelding. Dit jaar kan
de strijd worden aangebonden met Zonuendaner en vervent ﬁetser Jan Petter. Tijdens een
virtuele sprint over streek van één minuut is het
de opdracht om Jan in te halen met de ﬁets.
‘Comité
Zonuendan
stelt
€1000
beschikbaar voor diegene met goede benen, die
de kracht en het uithoudingsvermogen hebben om deze topprestatie neer te zetten.

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‟. 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:
Theo Bolks
Alwin Compagner
Martin Compagner
Robbert Harink
Klaas Huisman
Marijn Konterman
Hein Poolman
Roel Kisteman
Rudy Klomp
Jan Petter
Jarnold Slager
Jan Trompetter
Tevens word Zonuendan gesteund
door vele vrijwilligers.

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.

@zonuendan1
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