“Het witte goed”

Oplage: 1200 st.

De meest witte klompenrace in Rouveen ooit.
Klompenrace 2012 met als thema:

“Het witte goed”
In deze editie van de Rouvener:

- Interview met DE Klompenraceveteraan van rouveen

De melkbus, sinds enkele jaren geheel uit het straatbeeld van Rouveen verdwenen.
De boer in het veld, op een krukje naast de
koe, is druk doende om de verse melk in een
emmer te krijgen. De volle melkbussen met het
witte goed worden ‘an diek’ gezet, voor transport naar de melkfabriek. Thuis is moeder de
vrouw op haar witte klompen ook druk met het
witte goed, maar dan in een teiltje om te soppen en vervolgens uit te hangen ‘an de liende’.
Onderbroeken en hemden waaieren uit tussen
de appelboompies. Het is een beeld uit lang
vervlogen tijden, want inmiddels wordt het witte
goed machinaal verwerkt vanaf de koe tot aan
de kaas, met duizenden liters tegelijk. Tegenwoordig ook al niet alleen meer afkomstig van
de koe, maar ook van honderden witte geiten.
Melkmachines pompen het witte goed naar
grote tanks, waarna het in nog grotere tankauto’s naar melkfabriek wordt gebracht. Ook het
witte ondergoed hoeft niet meer in een teiltje en
hangt niet meer ‘an de liende’, maar gaat van de
wasmachine, via de wasdroger, zo de kast in.
Deze nostalgische gedachten brachten Comité Zonuendan op het idee om de elfde editie van de Klompenrace dit jaar volledig in
het teken van ‘het witte goed’ te laten staan.
En wat is een beter moment, nu de winter
eindelijk haar intrede gedaan en het witte
goed met bakken uit de lucht is gevallen.
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“Het witte goed” is dit jaar het thema van de
Klompenrace, een nachtelijke atletiekwedstrijd op klompen, die ooit is ontstaan om de
aandacht te vestigen op het culturele erfgoed. Op vrijdag 28 december 2012 wordt de
dorpkern van Rouveen rond het nachtelijke uur
voor even wit, want de deelnemers wordt verzocht om een eigen, creatieve invulling aan dit
thema te geven. De Klompenrace is voor alle
leeftijden en er zijn prijzen te behalen voor de
snelste deelnemers in verschillende leeftijdsgroepen. Omdat meedoen en creativiteit nog
belangrijker zijn dan snelheid, zijn er maar liefst
3 prijzen voor de meest originele deelnemers.
Iedereen in het bezit van houten schoeisel kan
zich vanaf 22.00 uur inschrijven bij café Korterink te Rouveen, waar tevens start en !nish
zal zijn. Om klokslag 00.00 uur zal het startschot
uit de carbidbus klinken. Voorafgaand, tijdens
en na a"oop van de Klompenrace is er feest bij
café Korterink met drive-in en diverse optredens.
Comité Zonuendan bestaat uit een groep
dorpsgenoten, die de lokale plattelandscultuur
wil promoten en cultureel erfgoed behouden.
Meer informatie over de Klompenrace en andere activiteiten van Comité Zonuendan kunt
u vinden op www.zonuendan.com. U kunt
ons ook volgen via twitter: @zonuendan1.

- Nieuwe indeling van categorieën
betreffende prijsverdeling.
- Kortingsbonnen voor een paar
klompen.
- Routebeschrijving parcours
- Live uitzending door A28 FM
- En nog veel meer.....
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Dit jaar zal er live verslag van de Klomprace worden gedaan
welke op de radio te horen zal zijn op A28 FM, de lokale omroep
uit de regio, welke gevestigd is aan de Muldersweg te Staphorst.
Oud-Rouvener Harrie Vos zal samen mijn zijn vaste sidekick
Danny Bloemert het commentaar volledig legaal de ether in
slingeren. Vanaf 21.00 zullen de mannen te horen zijn op de
FM frequentie 106.6. Voor de ultieme ervaring word echter wel
geadviseerd om fysiek bij de klompenrace aanwezig te zijn!

Zoals elk jaar wordt een ieder, zowel klompenloper als de posten
beoordeeld door een deskundige jury. Dit jaar bestaande uit de
volgende personen:

- Henk Witte
- Jan de Witte
- Albert de Witte
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.
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Comite Zonuendan

“Nog lang niet uitgemolken”
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 de
Klompenrace
00.30 – Prijsuitreiking

Dit jaar is er de mogelijkheid om uw eigen klomp
te ontwerpen bij de stand van Chantal en Evita.
Deze dames uit Oldebroek zijn de laatste drie
jaar druk aan de weg aan het timmeren op het
gebied van klompschilderingen.
Na eerst voor de lol een paar orginele klompen
te hebben beschilderd voor zichzelf, besloten
ze na vele positieve reacties, dit ook voor andere mensen te doen. Door het hout eerst in te
frezen, staan de dames garant voor een duurzame opdruk. Schroom niet om met een zelf
ontworpen schets bij de dames langs te gaan,
want de dames deinzen op klompenschildergebied nergens voor terug!

eën:
Prijscategori
Net als elk jaar is er weer een overvloed aan prijzen te
winnen in de verschillende categorieën. Niet alleen snelheid, maar ook originaliteit staat bij het comité en jury hoog
in het vaandel. Hier een overzicht van de categorieën:

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+

Prijzen:
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

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

Sponsoren

Rouvener Jurjen Hooikammer is één van de weinigen die aan alle edities van de
Klompenrace heeft heeft meegedaan. Tijd om deze veteraan te onderwerpen aan een
diepgaand interview:

Pro!el:
Naam: Jurjen Hooikammer (Afgekort: Borg)
Woonplaats: Rouveen
Burgelijke stand: Getrouwd
wd
Werk: Dakenbekleder bij Manina
anina
a
Klompmaat: 28 (43/44)
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De Klompenrace 2012 is mede mogelijk
gemaakt door de volgende personen of
bedrijven:
AACHT-!ooring
Aannemersbedrijf Henk Troost
Akkerman Konstruktiebedrijf
Aluvo
Autobedrijf Hengsteboer
Autobedrijven Korterink
Autorijschool Hans Oldeman
Autoservice Timmer
Autosleepdienst Hooikammer
B&B Personeelsdiensten
Bestratingsbedrijf H. Dunnink
Bloemhof en Pleiter auto’s
Blokker Nip
Bos Bedden Speciaalzaak
Bouwbedrijf H.J. Kuiers
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 Boer Ingenieursbureau
De Haan autoschade en spuiterij
De MooiMaakWinkel
De Ongedierte Bestrijder
Drukkerij de Reest
Duivensportcentrum Vogelzang
Duotent.nl
G&A computers
Gerard Brakke Bestratingen
Grondverzetbedrijf de Haan
H. Knoll landbouwmechanisatie
Handelsonderneming K.J. Bouwmeester
Hoeve Advies
Houtwaren en Souvenirs Roel
Hydrauliek Service Dunnewind HSD
Inter Grass
J. van der Horst Antiekwinkel
Johan Huisman Kaas & Notenhandel
Kapsalon Bernd-Guido
Kinderopvang Mathil
Kiprestaurant De Piri Piri
Klaas Mulder Verhuur
Klussenbedrijf Arie Kuiper
Kooiker Bedrijfswagenspuiterij
Krale bestratingen
Kruidhof Veevoeders
Kuiers en Dunnink montage
Lindenholz rijwielen schaatsen en skeelers
LMB Tuin en Park Gebr. Knoll
Loonbedrijf Dunnink
Loonbedrijf H.J. Trompetter
Meesters Tweewielers
Miba’s verhuur
Mubo Metaal
Muzikaal Educatief Centrum
Notariaat Ritsma
Peter Mulder RMO en Tanktransport
Piel Groenrecycling Rouveen
Rene Wienen Vleesservice
Rietdekkersbedrijf K. van der Horst
Rietdekkersbedrijf Poepe-Veerman
Roo Rubber
Schoenmaker Jan Portiek
Schoonheidssalon Aline Hokse
Slager industriele dienstverlening
Snoephorst
Spar en Bakkerij Ubak
Spoorwind
Springpretverhuur.nl
Stegeman Textiel
Tegelhome Meppel
Tim de Vries hoveniers
Timmerbedrijf KiCo
Timmerman Transport
Total tankstation Krale
Tuingereedschapwinkel.nl
Univé Verzekeringen
Uw slager Buitenhuis
Vee- en Vleeshandel Johan Knoll
Warenhuis Jan Crediet V.O.F.
Zunni Fitnesscentrum
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2001 Onderdeel Radio Rouveen
2002 Onderdeel Radio Rouveen
2003 Afgelast
2004 Grootste huiskamer van
Nederland
2005 Back to Basics
2006 De Elfstedentocht
2007 Op de keet an

ken”
“Peppetrek
Nevenactivitiet van deze klompenrace zal het spel “Peppetrekken”
zijn. Op de wagen bij de start van
het parcours zal een kunstkoe staan
met een geimproviseerd, gigantisch
en onuitputtelijk gier. Onder scherp
toeziend oog van een jury zal een
emmer binnen één minuut zoveel
mogelijk gevuld moeten worden met
melk. Bij de prijsuitreiking zal degene
die de meeste melk in de emmer
worden gehuldigd als peppetrekker
of peppentrekster van het jaar. Trek
vooral mee naar deze prestigieuze
prijs#

2008 Mit gaank langs de baank
2009 Boer zoekt vrouw
2010 Rouveen in tegenlicht
2011 De boer is van streek

n:
Over Zonuenda
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 "nanciële
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, Tour de
Boer, 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
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Deelname is op eigen risico.
Bij gladheid wordt er gestrooid.
Er is EHBO aanwezig.
Op de route bevind en zich
meerdere hindernissen.
Informatie over hindernissen
worden gegeven bij inschrijving.
Bestudeer het parcours en
instructies voor aanvang race.
Alleen houten klompen zijn
toegestaan
Alleen melk is als “pep-middel“
toegestaan.
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Tevens word Zonuendan gesteund
door vele vrijwilligers.

Bij inlevering van deze waardecoupon:
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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.

de ongelofelijke korting van:

€ 1,00
Deze actie geldt alleen voor klompen, en is geldig van 26 t/m 28 december.
Laat u vrijblijvend voorlichten door één van onze kundige medewerkers.

Niet goed = slechte aankoop
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@zonuendan1
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