“Diek veur mekaer”

Oplage: 1200 st.

Langste verkeersdrempel van Nederland omgetoverd tot glad klinkerpad.

Klompenrace 2013 met als thema:

“Diek veur mekaer”
In deze editie van de Rouvener:
- Interview met Klaas Kooiker
- Route Klompenrace 2013
Een foto van de stratenmakers op één van de zeldzaam rustige momenten.

ROUVEEN - Bijna twee jaar lang hebben ze erop moeten wachten, maar
eindelijk kunnen ze weer in volle draf
van de Lichtmis tot aan Dekkersland
rennen, de Klompenlopers uit Rouveen. De
stratenmakers hebben de klus geklaard.
De Oude Rijksweg heeft een geslaagde
make-over ondergaan, oftewel “de Diek
is weer kloar en da’s diek veur mekaer!”
Waar Klompenlopers in het verleden het
verkeer vervaarlijk voorbij zagen stuiteren over de klinkers en moesten oppassen om niet te struikelen in de vele kuilen
en gaten in het wegdek, is er nu een vlak
geplaveid wegdek voor teruggekomen.
Dit feit bracht Comité Zonuendan op
het idee om de twaalfde editie van de
Klompenrace volledig in het teken van de
gerenoveerde Diek te laten staan. “Diek
veur mekaer!” is dit jaar het thema van de
nachtelijke atletiekwedstrijd op klompen, die
op vrijdag 27 december 2013 plaatsvindt.

De route loopt dwars door de dorpskern
van Rouveen en eindigt, hoe kan het ook
anders, “an Diek”. Rond het nachtelijke uur zal het dorp weer even luidruchtig gewekt worden. Niet door een
shovel of een trilplaat, maar door de
massaal
klepperende
klompenlopers.
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 finish zal zijn. Om klokslag 00.00
uur zal het startschot uit de carbidbus
klinken. Voorafgaand, tijdens en na afloop
van de Klompenrace is er feest bij café
Korterink met muziek en diverse optredens.

- Sterkste man van Rouveen
- Wedstrijdregelementen
- Kortingsbonnen
- Programmering
- Geschiedenisles

Startschot:

n doosch Sinds beginjaren 80 hebben we het moeten doen

Uit den oude

met de “oude“ diek. Dit was namelijk de laatste keer
dat de hele diek was aangepakt, en is her-bestraat.
In de tussentijdse periode is wel het nodige lapwerk
verricht, zoals het gedeelte in de kern van Rouveen.
Dit was zonder straatmachine een gigantische klus
wetende dat de diek meer dat 3 miljoen stenen telt.
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Program

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

Bij inlevering van deze waardecoupon:
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Jury

de sensationele korting van:

Zoals elk jaar wordt een ieder, zowel klompenloper als de posten beoordeeld
door een deskundige jury. Op een speciaal geprepareerde machine zal de jury
het parcours verkennen. Dit jaar bestaande uit de volgende personen:

€ 1,00

Deze actie geldt alleen voor klompen, en is geldig van
26 t/m 31 december
Niet goed = slechte aankoop
Wij werken volgens het “Jan Crediet werkt hier niet” principe.
Graag uw afgenomen goederen voldoen bij de kassa.

- Henk van Diek
- Lambert van Diek

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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Prijzen

Op de jurywagen, aan de start- en finish van het parcours, zal
dit jaar een waren titanenstrijd losbarsten tussen de sterkste
mannen van Rouveen. Alvorens de race begint kan er om
deze ere-titel worden gestreden. Doormiddel van een vernuftig
krachtmeetmiddel, welke speciaal voor deze Klompenrace
ontwikkeld is, zal een deskundig en nietsontziende jury vaststellen welke Rouvener deze titel krijgt bijgeschreven.
Bent u in het bezit van stevige knuisten, doorgewinterde biceps
en heeft u het nodige doorzettingsvermogen, vragen we u deze
uitdaging aan te gaan!

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:

Originaliteit:

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
Mooist aangeklede post
Mooist opgedirkte klompen

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

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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Interview
Naam: Klaas Kooiker
Woonplaats: Staphorst
Burgelijke staat: Getrouwd
Beroep: Aannemerbedrijf wegenbouw, zuigtechniek
Klompmaat: 44

Ben je wel eens bij de Klompenrace geweest?
Daar ben ik nog nog nooit geweest. Dit mede door het
late tijdstip waarop het evenement plaatsvind. Dit jaar
denk ik er toch wel heel sterk aan om eens even te gaan
kijken. Wil dit toch een keer live meemaken!
Hoe lang ben je al eigen baas?
Vanaf mijn 17e. Ben begonnen met een handelsonderneming in brandhout.
Daarna ben ik mij gaan richten op het straatwerk als zzp-er, en dat is uitgegroeid tot
een aannemersbedrijf. 7 jaar geleden zijn we met zuigtechniek begonnen. Alles wat
door een slang van rond 25cm kan zuigen we op, zand, staal, klei, puin.
Is het herstraten van de diek mee- of tegengevallen?
We zijn heel erg blij met het verloop van het project. Voor een bedrijf als de onze
was dit een mega project, dus ook een aanzienlijk risico. We hebben met goede
medewerking van bewoners, gemeente, en hoofdaannemer dit tot een goed einde
gebracht. We werden in alle weersomstandigheden door de Rouveners van alle mogelijke natjes en droogjes voorzien, zo goed dat er werknemers zijn die tot op heden
geen snert meer kunnen zien. Zoiets zullen we niet snel meer meemaken!
Heb je nog nagedacht over deelname van de Klompenrace?
Ben bang dat ik voor dit jaar niet op tijd fit ben. Heb de houten klompen niet veel aan
gehad afgelopen tijd, dus te weinig trainingsuren gemaakt.
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“Fris um de neuze”
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Parcour

Comité Zonuendan wil graag de
volgende sponsoren bedanken
voor hun onmisbare steun:
Aannemersbedrijf Henk Troost
Akkerman Konstruktiebedrijf
Aluvo
Autobedrijf Hengsteboer
Autobedrijven Korterink
Autorijschool Hans Oldeman
Autoservice Timmer
Autosleepdienst Hooikammer
B&B Personeelsdiensten
Beautysalon Pura
Blokker Nip
Bos Bedden Speciaalzaak
Bouwbedrijf H.J. Kuiers
Brand Computerdiensten
Buitenhuis Montageservice
Buitenhuis Reclame
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 Ongedierte Bestrijder
Drukkerij de Reest
Duotent.nl
G&A computers
Garage Rouveen
Gerard Brakke Bestratingen
Grondverzetbedrijf de Haan
H. Knoll landbouwmechanisatie
Handelsonderneming K.J. Bouwmeester
Henny Troost Sport en Ontspanningsmassage
Hilboezen Auto & Caravan
Hoeve Advies
Houtwaren en Souvenirs Roel
Huisman Wegrestaurant de Lichtmis
Hydrauliek Service Dunnewind HSD
Inter Grass
J. van der Horst Antiekwinkel
Johan Huisman Kaas & Notenhandel
Kapsalon Bernd-Guido
Kapsalon Ilona
Kinderopvang Mathil
Kiprestaurant De Piri Piri
Klaas Kooiker Aannemersbedrijf
Klaas Mulder Verhuur
Klussenbedrijf Arie Kuiper
Kooiker Bedrijfswagenspuiterij
Krale bestratingen
Kruidhof Veevoeders
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
Schoonheidssalon Aline Hokse
Slager industriele dienstverlening
Spar en Bakkerij Ubak
Spoorwind
Stegeman Textiel
Tegelhome Meppel
Tim de Vries hoveniers
Timing Uitzendteam B.V. (Meppel)
Timmerbedrijf KiCo
Timmerman Transport
Total tankstation Krale
Tuingereedschapwinkel.nl
Unive Verzekeringen
Uw slager Buitenhuis
Vee- en Vleeshandel Johan Knoll
Via Flora Bloemen
Warenhuis Jan Crediet V.O.F.
Zunni Fitnesscentrum
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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‟.
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Geschiedenisle

De geschiedenis van de klomp gaat terug naar de middeleeuwen, de houten
sandalen werden vervangen voor een makkelijker, handiger en steviger schoen.
Door de extra houten laag die onder de sandalen kwamen en de ophoging bij
de hiel en wreef was het contact met de modderige straten tot een minimum
gebracht. De sandalen werden toen in een klomp gelegd om later samen te gaan
met de klomp. De klomp werd in de vijftiende eeuw erg populair, toen ontdekte
men dat de klomp ook uit 1 stuk hout gemaakt kon worden, wat de stevigheid een
stuk verbeterde. De klomp kwam in alle soorten en maten, meestal met een punt
vorm maar later de wat meer bekende ronde vorm.
Voor de klomp is wel speciaal hout nodig, maakte men de klomp in het verleden
met de hand, heden ten dagen wordt de klomp ook veel machinaal gemaakt. Het
ambacht van de oude klompenmaker is gelukkig nog steeds in ere en wordt in
Holland nog ruimschoots uitgeoefend.
Het hout van de wilg of populier is erg sterk voor de klomp, dit hout is dan ook
veruit het favoriets voor het maken van de oerdegelijke Hollandse klomp. Het
hout moest dan eerst gedroogd worden om dan verdeeld te worden in de juiste
grote voor het maken van een klomp. Het hout werd in een ruwe klomp positie
gehakt om het dan te bewerken tot een echte klomp, klaar voor het gebruik op de
Hollandse markt. Met de hand duurde het meestal anderhalf uur voor men een
juiste klomp met de goede voet verhouding had. De echte klompenmaker met het
juiste handgereedschap doet er nu waarschijnlijk minder lang over om een mooie
klomp, klaar voor gebruik, neer te zetten.

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, ooitactieve 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. De bezetting
van “Comité Zonuendan”
tijdens dit evenement:

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.
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Wedstrijdregele

- Alleen houten schoeisel toegestaan
- Bij gladheid wordt gestrooid.
- EHBO is aanwezig gedurende de race.
- Gelieve kennis te nemen van de instructies
en het parcours voorafgaande aan race.

Tips en suggesties:
- Draag te allen tijden een hemd en een
thermo-onderbroek.

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.

!
k
e
e
r
t
s
n
a
Altied v

- Draag kniebeschermers i.v.m. hindernissen
op het parcours.
@zonuendan1

facebook.com/comite.zonuendan
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