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“Le tour de boer”
Fietsééndaagse door het schitterende Rouveense landschap.

In deze editie van de Rouvener:
- Klompenrace in de prijzen
Snelheidsmaniak in niets verhullende kledij.

ROUVEEN - Sinds enkele weken zijn er in Rouveen op meerdere plaatsen straatnaamborden
met Franse namen te vinden. Velen vroegen zich
intussen al af wat deze onuitsprekelijke namen
te betekenen hadden. De Oude Rijksweg stond
bij velen bekend als ‘De Diek, maar bij de ‘Route
Ancienne National’ kon niemand zich iets voorstellen.Is er een nieuwe Franse revolutie in
aantocht? Begin negentiende eeuw, in de tijd van
Napoleon, veranderden immers ook alle namen.
Of is het een grap van een stel baldadige jongens, die net een cursus Frans hebben afgerond?

Geen nieuwerwetse fratsen dus, maar
het
ouderwetse
stoempwerk
en
als
doping is slechts een bord pannekoeken met spek en stroop toegestaan.
In deze wielerronde geen Alpentoppen of
reuzen uit de Pyreneeën, maar een tocht
door het laagveen tussen de groene
landerijen. Fietsen over een gevarieerd
parcours van klinkers, asfalt, beton en keien
het zit allemaal in deze wielerronde verweven.
Een deel van het parcours kan de gelijkenis
met Parijs-Roubaix, moeiteloos weerstaan
en een ﬁnish op de Rouveense ChampsÉlysées is waar iedereen van droomt.
Er wordt natuurlijk gestreden voor de eer
en glorie en er zijn prijzen te verdienen
voor snelheid, maar ook voor de originaliteit. Dus wees creatief met ﬁets en outﬁt!

- Route “Tour de boer”
- Boerbeque
- Wedstrijdregelementen
- Kortingsbonnen
- Prijzen

Niets van dit alles… De naamborden zijn
onderdeel van zaterdag 14 juli, oftewel quatorze
juillet. De dag waarop de Fransen zich traditioneel
laten gelden in de Tour de France en heel Frankrijk hoopt op een Franse ritwinnaar, pakt comité
Zonuendan uit met haar eigen miniwielerwedstrijd.Rouveen pakt ouderwets de ﬁets
Iedereen in het bezit van een ﬁets zonder verin “Le Tour de Boer”.
snellingen kan zich vanaf 14.00 uur inschrijven
Geen ultra-lichte carbon ﬁetsen, maar het bij start/ﬁnish op het Kerkplein te Rouveen.
oerdegelijke stalen ros met de dikke banden. Rond 15.00 uur zal het peloton van start gaan.
Geen ingewikkelde derailleurs, maar slechts Er een oproep aan de aanwonenden van de
twee tandwielen en een ketting. Zoals de route de weg vrij te houden voor de tourrijders.
boeren van weleer de wegen trotseerden, Na aﬂoop van de rit en is iedereen welkom
zullen de deelnemers het moeten doen met ﬁet- bij de boerbecue op het Kerkplein en staat er
g of
o andere hulpmiddelen.
pmi
nog een leuke activiteit op het programma.
sen zonder versnelling

Klompenrace valt in de prijzen
3 mei is een afvaardiging van het comité afgereisd naar de Uithof in den Haag. Reden waren nominaties in de “Hardloopevenement van het jaar verkiezing”, een landelijke verkiezing welke voor de eerste maal werd georganiseerd. In de catagorie “Hardloopevenement van het jaar” tot 250 deelnemers werd de tweede prijs bemachtigd. Ook waren er prijzen voor het beste hardloopevenement per
provincie, waar de eerste prijs werd in de wacht werd gesleept. Voor de mensen die hebben gestemd
op de speciaal opgezette site, waren er ook prijzen beschikbaar. Roelof Kuiper uit Rouveen heeft een
reis naar de marathon van Athene gewonnen, met daarbij een startbewijs om mee te doen aan de 5
of 10 kilometer. Namens het hele comité willen we iedereen bedanken die op ons heeft gestemd!
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Bij inlevering van deze coupon ontvangt u bij
aanschaf van een binnenband een ventieldopje
gratis.
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Deze actie is geldig t/m 14 juli (Daarna ook)
(Binnenbanden worden zonder lucht geleverd.)

Prijjzen
Speciaal voor Tour de boer heeft comité Zonuendan
weer een aantal prachtige prijzen samengesteld.
In de snelheidcategorie zijn er drie speciaal
ontworpen “Le tour de boer” truien te verdelen.
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Natuurlijk is origineel meedoen belangrijker dan
winnen. Het word zeer op prijs gesteld om zo mooi
mogelijk opgedoft ten tonele te verschijnen om de
etappe te gaan rijden. Niet alleen de deelnemers maar ook hun ﬁetsen kunnen genomineerd
worden. De drie meest in het oog springende
deelnemers zullen beloond worden met een
originaliteitsprijs. Wees creatief, en word een
winnende ﬁetsruiter op je stalen ros!
De prijzen in de originaliteitscategorie zijn beschikbaar gesteld door:

“Fietsweer”

Program
Afsluitend aan de tour is er voor zowel toeschouwers als de mogelijkheid zich te ravitailleren na
de race in de vorm van een Boerbeque. De race
kan worden geëvalueerd onder het genot van een
drankje en een goed stuk vlees met toebehoren.
Om de kinderen hoeft u zich niet te bekommeren, deze zullen te vinden zijn om-en nabij het
springkussen dat beschikbaar gesteld word.
Voor de kleine
toeschouwers zal er stoepkrijt
zijn om elke klinker zijn of haar invulling te geven

activit
Speciale
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Tijdens de tour is er vertier om en nabij de
speciaal opgezette tent. Voor de waaghalzen onder
de ons heeft Zonuendan een vermakelijke activiteit
bedacht, voor zowel deelnemer als toeschouwer.
Op het speciale aangelegde parcours zal er worden
gestreden om een prestigieuze prijs. Deze nog
nooit eerder vertoonde vorm van sport zal zeker tot
de verbeelding spreken. We nodigen iedereen uit
een poging te wagen. Net als bij de tour, is deelname, en het toeschouwen geheel op eigen risico!

twitter.com/zonuendan1

mering

14.00 - Start inschrijving
15.00 - Start etappe
16.00 - Uitreiking
16.15 - Boerbeque

Speciale activiteit is
doorlopend!
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- Fiets zonder versnellingen
- Gelieve traditioneel gekleed
- Doping niet toegestaan
- Geen hometrainers
- Deelname op eigen risico!

facebook.com/comite.zonuendan

zonuendan.hyves.nl
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