“Komp veur de bakker”

Oplage: 1200 st.

Comité Zonuendan geeft het volk brood en spelen

Klompenrace 2014 met als thema:

“Komp veur de bakker”
In deze editie van de Rouvener:
- Interview met Willem Ubak
- Route Klompenrace 2014
Geschiedenisfoto van een echte ambachtsman in zijn nostalgische bakkerij.

ROUVEEN - Het jaar is bijna weer om en
dus is het in Rouveen traditiegetrouw weer
tijd voor de Klompenrace. De Klompenrace “Komp veur de bakker!”, letterlijk
en ﬁguurlijk, op maandag 29 december
2014 alweer voor de dertiende keer.
Zoals elk jaar vindt de start van de
Klompenrace plaats vooraan het Scholenland en het toeval wil, dat de plaatselijke bakker hier momenteel druk doende is
met de verbouwing van een pand tot een
heuse bakkerszaak voor brood en banket.
De laatst overgebleven warme bakker
in het dorp vestigt zich binnenkort dus
aan het Scholenland en speciaal voor
de Klompenrace is deze weg alvast
omgedoopt tot de Krentenwegge. Vanaf
hier loopt de route van de nachtelijke
atletiekwedstrijd op klompen, dwars
door de dorpskern van Rouveen en
eindigt ook weer ‘veur de bakker’.

De Klompenrace is voor alle leeftijden
en er zijn prijzen te behalen voor de snelste deelnemers in verschillende leeftijdsgroepen. Hardlopen op klompen is
andere koek en de spieren zullen ﬂink
gekneed worden om de klompentocht te
doorstaan. Mocht je er geen brood in zien
om als snelste over de streep te komen
wees dan creatief, want er zijn eveneens
prijzen voor de meest originele deelnemers.
De organisatie hoopt, dat de inschrijvingen, evenals de voorgaande jaren, weer als
warme broodjes over de toonbank gaan.
Iedereen in het bezit van houten schoeisel kan zich vanaf 22.00 uur inschrijven bij
café Korterink te Rouveen. 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, diverse optredens en
natuurlijk de broodnodige versnaperingen.

- Voedingsadvies
- Wedstrijdreglementen
- Kortingsbonnen
- Knutseltips

Startschot:

n doosch

Uit den oude

Bakkers hebben in de geschiedenis ﬂink wat vervoersmiddelen gebruikt om hun waar aan de man te brengen. Als
eerste was er de broodmand, daarna kwam de broodkar
welke vaak door honden getrokken werd. In de periode van
1950-1960 werd dit verboden. Voor grote voorraden werd
er een bakkerskar gebruikt, welke vaak gemotoriseerd was.
De snelle en mobiele variant is de bakkersﬁets, deze werd
gebruikt voor kleinere bestellingen. Tegenwoordig wordt er
door de jeugd op een variant van dit model rondgeﬁetst.
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Bij inlevering van deze waardecoupon:

Brood is een belangrijke leverancier van koolhydraten, voedingsvezels en
jodium. Ook zit er vitamine B1, vitamine B6, seleen, zink, ijzer, koper en
magnesium en foliumzuur in.
Gewoon brood bevat weinig vet, maar ongeveer één gram per snee. In brood
met noten en zaden zit wat meer vet. In de meeste soorten brood zit ook een
beetje suiker, want dat is nodig om het gist te laten werken. De koolhydraten
in brood vormen een goede energiebron. Van brood eten op zich word je dus
niet dik, tenzij je het dik belegd met calorierijke producten. Luxere broodsoorten kunnen wel dikmakers zijn, denk maar eens aan een croissant of
krentenbrood met spijs.
Om genoeg vezels en andere voedingsstoffen binnen te krijgen, hebben
volwassen vrouwen zo’n 5 à 6 en mannen 6 à 7 sneeën per dag nodig.
Als je niet zo’n broodliefhebber bent, kun je een deel van de boterhammen
vervangen door crackers, knäckebröd, ontbijtgranen of beschuit. Daarin zitten dezelfde voedingsstoffen als brood.
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de sensationele korting van:

€ 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.

Prijzen
Klompenrace 2014 belooft natuurlijk weer een
enorm “prijzencircus“ te worden. Niet alleen snelheid, maar ook originaliteit staat bij het comité en
jury hoog in het vaandel. Hieronder een overzicht
van de categorieën:

21.30 – Baaninspectie
22.00 – Inschrijving café Korterink
22.30 – Optreden Hans Baker selection
23.50 – Opstellen voor de start
00.00 – Start van Klompenrace
00.30 – Prijsuitreiking

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+

tips:

Knutsel

Benodigdheden:

V.O.F. Credietgen!

De bakkersmuts:

Wit A3 papier
Wit crêpepapier
Nietmachine
Schaar
Zwarte stift
Meet met een strook A3 papier de omtrek van het hoofd en niet de uiteinden
van de strook vast. Knip een vierkant van het crêpepapier. Niet de hoeken
vast aan de binnenkant van de strook. Zorg dat de uiteinden van de nietjes
aan de buitenkant van de muts komen zodat ze geen schrammen op je gezicht maken.
Frommel de rest van het crêpepapier bij elkaar en niet ook deze stukken aan
de strook vast. Zorg er voor dat het crêpepapier sierlijk over de papierstrook
heen hangt. Schrijf met de zwarte stift je naam op de strook papier.

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

Omdat je niet alleen op brood kunt leven, verdienen
de winnaars in de categorie originaliteit onderstaande
prijzen :
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 men eventueel een meegenomen
voertuig tijdelijk stallen. U zult door één van onze uiterst vakkundige verkeersregelaars
worden begeleid.
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Interview
Naam: Willem Ubak
Leeftijd: 52
Woonplaats: Rouveen
Burgerlijke staat: Getrouwd
Beroep: Bakker
Klompmaat: 43
Hoe lang ben je al bakker?:
Vanaf mijn jeugd zit ik al in in het bakkersvak.
Komend jaar hebben kompaan Wolter Lier en ik het bedrijf 25
jaar. Samen hebben we drie vestigingen, één in Staphorst, en
één in Rouveen. In 2010 is er een derde bijgekomen in de wijk
Koedijkslanden in Meppel, waar zoon Erik werkzaam is.
Wat zijn je werktijden?:
Elke morgen begin ik om 05.00 uur, we werken in verschillende diensten. De eerste ploeg met
collega’s begint om 21.00 uur aan hun dienst, waarna een volgende ploeg het overneemt.
Word er machinaal of met de hand gebakken?
Dat is een combinatie van beide, het deeg wordt machinaal gedraaid. Verder wordt alles op een
authentieke manier klaar gemaakt. Dit maakt voor de kwaliteit van het brood een groot verschil. Machinaal gemaakt brood is door de korte bereidingswijze minder langs vers. Om goede
kwaliteit te kunnen bieden bakken we dus zoveel mogelijk ambachtelijk.
Hoeveel brood soorten bakt Ubak?:
Elke dag worden er ongeveer 15 verschillende degen gedraaid, waar ongeveer
30 á 40 verschillen varianten uit voort komen, voor ieder wat wils.
Wanneer moet het nieuwe pand klaar zijn?:
De verwachte opening is half april, alle vergunningen zijn rond dus het moet helemaal goed
komen. Het wordt een mooie bakkerij met allemaal nieuwe snufjes om aan de steeds
strengere regels te kunnen voldoen op het gebied van hygiëne en veiligheid.
Kan Rouveen dit jaar rekenen op je deelname aan de Klompenrace?
Qua conditie zou het wel kunnen, want normaal loop ik een paar keer per week in het staatsbos.
maar vanwege de kerstdrukte is het daar de laatste tijd niet van gekomen. Rond oud en nieuw
zitten we in de oliebollen, dus waarschijk kan het niet. Ik hou de deur nog op een kier.......
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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
BIX.nl makelaars
Bloemenatelier Rianne
Bloemert Melkveetechniek
Bos Bedden Speciaalzaak
Buitenhuis Reclame
Cafe Restaurant De Roustap
Cafetaria Korterink
Car Correctie uit de Fles
Cateringservice Patrijs en Zaal d’Olde Skoele
Compustore
Constructie- en Jachtbouw Stam
Coop de Eendracht / de Welkoop
CZ Rouveen Kaasspecialiteiten
DC Graﬁmedia
De Boer Ingenieursbureau
De Haan autoschade en spuiterij
De Ongedierte Bestrijder
Domein Installatiebedrijf Rouveen
Drukkerij de Reest
G&A computers
Garage Rouveen
Gerard Brakke Bestratingen
Groenrecycling Rouveen
Grondverzetbedrijf de Haan
H. Knoll landbouwmechanisatie
Handelsonderneming K.J. Bouwmeester
Hilboezen Auto & Caravan
Hoeve Advies
Houtwaren en Souvenirs Roel
Huisman Wegrestaurant de Lichtmis
Hydrauliek Service Dunnewind HSD
InShape Fitness & More
Inter Grass
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
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
Poiesz Supermarkt Staphorst
Rene Wienen Vleesservice
Rietdekkersbedrijf K. van der Horst
Rietdekkersbedrijf Poepe-Veerman
Roo Rubber
Schoenmaker Jan Portiek
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
Uw slager Buitenhuis
Vee- en Vleeshandel Johan Knoll
Via Flora Bloemen
Warenhuis Jan Crediet V.O.F.
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Organisatie

Jury
Dit jaar zal de nietsontziende jury bestaan
uit de onderstaande koekebakkers:

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‟.

- Jan Knoll
- Jeroen Knoll
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Tegeltjeswijshe

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.

“Een profeet die brood eet”

Iemand die voorspellingen zonder waarde doet.

“Hij is een wittebroodskind”

Benaming voor een lichtzinnig of verwend mens.

“Bij gebrek aan brood, eet men korstjes van pasteien”

“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:

Er een mouw aanpassen, creatieve oplossingen zoeken.

“Hoe duurder brood, hoe zoeter de beet”
Waar je veel voor betaald hebt, schenkt het meeste genot.

“Midden in de matses staan”
Het razend druk hebben.

“Eigen brood bovenal”
Onafhankelijk zijn is alles waard.

Alwin Compagner
Martin Compagner
Robbert Harink
Klaas Huisman
Marijn Konterman
Hein Poolman
Roel Kisteman
Rudy Klomp
Jan Petter
Jarnold Slager
Jan Trompetter
Tevens wordt Zonuendan gesteund door
vele vrijwilligers.
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Wedstrijdreglem

- Alleen houten schoeisel toegestaan.
- Bij gladheid wordt gestrooid.
- EHBO is aanwezig gedurende de race.
- Gelieve kennis te nemen van de
instructies en het parcours voor de race.
- Eerste 200 personen krijgen een aandenken.

Deelname is op eigen risico.

@zonuendan1

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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facebook.com/comite.zonuendan
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