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Rouveen leeft mee met nood in de wereld:

Klompenrace deels op blote voeten
Aanstaande woensdagnacht zal de traditionele klompenrace in boerendorp
Rouveen plaatsvinden. Een uniek evenement: nergens ter wereld wordt in het
holst van de nacht een gekostumeerde
atletiekwedstrijd op klompen georganiseerd. Vanwege de actualiteit is besloten
dat dit jaar het eerste deel van het parcours op blote voeten wordt gelopen,
ongeacht weersomstandigheden. Hiermee wil de organisatie aangeven dat ze
meeleeft met alle nood in de wereld. Met
hen die niets meer hebben en letterlijk of
figuurlijk op blote voeten lopen.
Tegelijk willen de organisatoren duidelijk
maken dat Rouveen geen gesloten
gemeenschap is maar openstaat naar de
buitenwereld, wat er het afgelopen jaar ook
is gebeurd. En daarom worden dit jaar voor
het eerst van oorsprong buitenlanders
[voorheen allochtonen, nu medelanders]
uitgenodigd om deel te nemen aan de
'kleppertocht', zoals De Klompenrace in de
volksmond ook wordt genoemd. Voor deze
medelanders, die deelnemen aan de race,
wordt een speciale prijs uitgeloofd. De
klompen zelf krijgen deze deelnemers van
de organisatie, die overigens maar een
handjevol medelanders aan de start
verwacht. “Maar of het er nu veel zijn of

weinig, dat maakt ons niet zoveel uit. Door
de traditionele klompenrace deels op blote
voeten te laten plaatsvinden, wordt onze
boodschap in ieder geval
gecommuniceerd”, aldus één van de
organisatoren.
Grootste huiskamer
Omdat De Klompenrace deels op blote
voeten wordt gelopen, wordt het eerste deel
van de route belegd met tapijt. Met man en
macht wordt nu de benodigde 1100 meter
vloerbedekking verzameld op een
boerenerf in Rouveen. Ook het publiek
krijgt dit jaar een opdracht. Gevraagd
wordt om een deel van hun huisraad uit te
stallen langs de route, zodat Rouveen
woensdagnacht 'de grootste huiskamer van
Nederland wordt'.
Nacht van de Klomp
De Klompenrace maakt deel uit van “De
Nacht van de Klomp”. Een evenement in
boerendorp Rouveen met als achterliggende gedachte de klomp in ere te herstellen.
Vroeger liep iedereen op 'de houten
pantoffel' maar inmiddels heeft dit culture
erfgoed - dat zo beeldbepalend was voor
het dorp - plaats gemaakt voor de schoen
van leder of kunststof.

Programma ‘Nacht van de Klomp’
Dinsdag 28 december 2004:
19.00 uur Langs de route wordt door de organisatie vloerbedekking
uitgedeeld en, indien gewenst, toelichting gegeven naar
aanleiding van vragen
Woensdag 29 december 2004:
22.45 uur Start inschrijving bij sportclub Rouveen en café Korterink
23.00 uur Accordeonist Johan Boers treedt op bij WisselPost
23.00 uur Afrikaanse trommelgroep Tamafri treedt op bij 'Start en Finish'
23.30 uur Opening evenement
23.45 uur Spectaculaire verrassing
00.00 uur Startschot Klompenrace door Berend Klomp
00.30 uur - Prijsuitreiking
- Entertainer Willem Spans zingt 'apres ski' in café Korterink
- Demonstratie klompenmaken in overkapping Scholenland
- Accordeonist Johan Boers in overkapping Scholenland

Woensdag 29 december is het zover, de
inmiddels traditionele Klomperace zal weer
gehouden worden in de Rouveense kern.
Voor zover bekend wordt nergens in de
wereld in het holst van de nacht een
atletiekwedstrijd op klompen
georganiseerd. En daarom is de Rouveense
klompenrace uniek, dus een traditie waard.
Dit jaar wordt het startschot gegeven door
Rouvener Berend Klomp, traditiegetrouw
met een carbidbus.
‘Ode aan de Klomp’
De Nacht van de Klomp begint woensdag
om 23.30 uur met een spectaculair maar
nog geheim programmaonderdeel waarmee
de organisatie het bestaansrecht van 'de
klomp' voor de komende eeuwen hoopt te
waarborgen. Wel is alvast bekend gemaakt
dat onder andere 'Ode aan de Klomp', een
nieuw gedicht van de bekende schrijver
Koos Geerds, ten gehore wordt gebracht.
Het startschot van de klompenrace klinkt
om 00.00 uur, traditiegetrouw middels een
melkbus waarin carbid en een voetbal. De
organisatie heeft Rouvener Berend Klomp,
refererend naar het in Rouveen zo
populaire houten schoeisel, gevraagd om
het startschot te verrichten.

www.klompenrace.tk
Opgave voor de klompenrace kan per
email: klompenrace@hotmail.com
en telefonisch bij:
Martin Compagner (06-10308967) of
Klaasjan Kisteman (06-12498397).

Praktische informatie Klompenrace
Deelname en prijzen

Parcours en WisselPost

Iedereen kan meedoen aan De Klompenrace. Oud of jong, man of vrouw, autochtoon of allochtoon, snel of langzaam,
geoefend of ongeoefend. Er zijn fraaie
prijzen in diverse categorieen. Zoals voor
de snelste drie mannelijke en vrouwelijke
klompenatleten; de snelste medelander; de
origineelste klompenatleet en de mooiste
(huiskamer)locatie langs de route. De
dorpsraad zal het parcours jureren en daaruit de mooiste (huiskamer)locatie kiezen.
Een andere commissie van 'wijze autochtone Rouveners' zal de deelnemers aan de
klompenrace jureren en uiteindelijk de
meest originele klompenatleet benoemen.

Het parcours loopt door een deel van de
dorpskern (zie plattegrond). Ongeveer de
helft van het parcours zal op blote voeten
moeten worden gelopen. De organisatie
zorgt ervoor dat betreffend gedeelte
voorzien wordt van vloerbedekking. Er zal
nauwkeurig worden toegezien op de
veiligheid van de deelnemers. Belangrijk is
wel om te melden dat het gedeelte van de
route dat met vloerbedekking is belegd
smaller wordt gaandeweg het parcours.
Alleen bij zware regen of strenge vorst
worden sokken toegestaan. Deelnemers die
alleen meedoen voor de originaliteitsprijs,
en wegens praktisch ongemak niet op blote
voeten kunnen lopen, worden gevraagd
zich bij de organisatie te melden waarna
deze besluit of een uitzondering op de regel
wordt gemaakt. Op de helft van de route
bevindt zich locatie WisselPost. Daar dienen de klompen te worden aangetrokken.
Deelnemers moeten hun klompen al voor
de wedstrijd daar neerleggen, eventueel
voorzien van een etiket waarop een naam.
Er zijn bankjes geplaatst, voor het gemak
tijdens het aantrekken van de klompen.

Inschrijving
Vanaf 22.45 uur zal worden gestart met de
inschrijving. Mensen die zich al per e-mail
hebben opgegeven, worden gevraagd zich
alsnog officieel in te schrijven. Er zijn geen
inschrijvingskosten. Men kan zich opgeven
bij zowel de kantine van sportclub Rouveen
als bij café Korterink.

Startschot
Het startschot zal in de vorm van een knal
uit een carbidbus zijn. Langzame deelnemers worden vriendelijk gevraagd zich als
laatste op te stellen. Afsnijden leidt tot
diskwalificatie en de nominatie voor ‘Loser
van het jaar'.

www.klompenrace.tk
Opgave voor de klompenrace kan per
email: klompenrace@hotmail.com
en telefonisch bij:
Martin Compagner (06-10308967) of
Klaasjan Kisteman (06-12498397).

Route Klompenrace door kern Rouveen
Vanaf start:
Blote voeten parcours
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Na afloop van De Klompenrace is er
een dorpsfeest. De organisatie wil
graag dat het hele dorp daaraan
deelneemt. En daarom is er niet alleen
aan de jeugd gedacht maar zeker ook
in de wensen van ouderen voorzien.
Er is dus ook feest voor hen die de
voorkeur geven aan 'iets rustiger' in
vergelijking met 'bovengemiddelde
decibels'.
In café Korterink treedt vanaf 00.30 uur
entertainer Willem Spans op, met voornamelijk op zijn repertoire 'apres ski'.
Voor de ouderen is er een speciale
ruimte, namenlijk een verwarmde
overkapping bij Scholenland (naast café
Korterink).
Hier zal een demonstratie 'ambachtelijk
klompenmaken' worden gegeven.
Heeft u altijd al eens willen weten hoe
een klomp gemaakt wordt, u zult het met
eigen ogen zien.
Daarnaast zal accordeonist Johan Boers
in deze overkapping oud-Hollandse
liederen spelen.
Voor de inwendige mens is er snert,
worst en andere winterse versnaperingen.
Alle consumpties dienen te worden
betaald met munten. Een munt kost 1,60
euro. Van iedere munt gaat 0,20 euro
naar het hulpfonds 'Rouveen helpt'.

Klassement Klompenrace 2001
Snelste klompenatleet:
1. Maurits Korterink
2. Benny Compagner
3. Harmen Veerman
Meest originele klompenatleet:
Jan Schra (in klederdracht, met melkemmer
en melkkruk)
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Tot finish: Parcours op klompen

De start van de klompenrace is op het Scholenland (bij Café Korterink), dan via de
Meidoornlaan, Esdoornlaan, Rozenlaan Oost, Wilgenlaan, Populierenlaan en Esdoornlaan
naar de Rozenlaan West, waar de klompen bij de “WisselPost” klaarstaan om aangetrokken
te worden. Dan via de Beukenlaan, Acaciastraat, de Esdoornlaan weer naar de
Meidoornlaan. De finish is weer op het Scholenland bij Café Korterink.

Klassement Klompenrace 2002
Snelste klompenatleet:
1. Harmen Veerman
2. Maurits Korterink
3. Henri Visscher
Meest originele klompenatleet:
Combinatie Visscher-Bouwmeester-KuiperLassche (grote koe op klompen)
Mooiste locatie langs de route:
Gerard en Carla Veerman

Rouveen: de grootste
huiskamer van Nederland!

Op 29 december zal Rouveen in 'de grootste huiskamer van Nederland' moeten
veranderen, het decor van De Klompenrace. De organisatie voorziet grotendeels in de
benodigde vloerbedekking. In totaal is 1100 meter vloerbedekking nodig, dat zijn vele
honderden rollen. En daarom zijn afgelopen woensdag twee boerenkarren met
vloerbedekking opgehaald bij de afvalverwijderingsorganisatie ROVA in Zwolle en
Meppel.

De grootste huiskamer van Nederland
"Wij stellen ons voor: Een parcours dat als
een lappendeken door Rouveen slingert.
Om het parcours gebouwd, langs de route,
tref je huiskamers, grote en kleine, inclusief
schemerlamp, krantenbak en kachel. De
klompenatleten lopen dwars door de
huiskamers, aangemoedigd door de
gezinnen. Op de achtergrond klinkt
accordeonmuziek. Eerst vliegen de atleten
nog op blote voeten voorbij en na het
wisselpunt klepperen ze voort op klompen.
Zo wordt Rouveen 'de grootste huiskamer
van Nederland'. Zo laten we zien hoe
gezellig boerendorp Rouveen kan zijn in de
donkere dagen voor 2005. Niets van een
gesloten gemeenschap waar alles moet en
niets mag. Want Rouveen is een dorp dat
met de tijd meegaat, waar niets moet en
alles wat volgens eigen cultuur
aanvaardbaar en harmonieus is, mag.
Ongedwongen gezelligheid, puur natuur,
iets dat zichzelf verkoopt."
De mooiste huiskamerlocatie wordt
beloond met een fraaie prijs. Iedereen mag
meedoen, ook mensen die niet naast het
parcours wonen. De bekendmaking van de
winnaar(s) is na afloop van De Klompenrace. Op dinsdagavond 28 december wordt
de vloerbedekking langs de route uitgedeeld en kan het dorp met het etaleren
beginnen. Donderdag 30 december, 'the day
after', wordt de vloerbedekking weer
opgehaald.

Collecte moet fonds
'Rouveen Helpt' spekken
'Het gaat de goede kant op', aldus de
organisatie over het fonds 'Rouveen
helpt' dat recent door hen is opgericht.
De lokale middenstand en andere
organisaties hebben al royale steun
gegeven en ook de eerste giften van
particulieren zijn inmiddels ontvangen.
Bedoeling is dat het totaal aan inkomsten
dat voortvloeit uit 'De nacht van de
klomp' wordt verdeeld onder alle
Rouveners die op dit moment
ontwikkelingswerk doen ergens op de
wereld.
'Met een beetje geluk halen we een mooi
bedrag op, maar we zijn er nog niet...'
En daarom wordt er tijdens en na De Klompenrace ook nog een collecte gehouden.
Daarnaast zal van iedere consumptie die
genuttigd wordt tijdens het dorpsfeest na
afloop van De Klompenrace, 0,20 euro in
het fonds worden gestort.
Alle muzikanten die optreden en mensen
die een bijdrage leveren tijdens het
evenement, hebben hun diensten of gratis
of tegen een gereduceerd tarief aangeboden.

Rouveense hulpverleners
Het totaalbedrag aan ingezameld geld zal
begin volgend jaar worden verdeeld onder
de Rouveense hulpverleners. Waarbij wel
de wens wordt geuit aan deze 'lokale
weldoeners in den vreemde' dat het geld
aan iets tastbaars wordt besteed. Op dit
moment is bij de organisatie bekend dat vijf
Rouveners hulp bieden ergens op de
wereld: Andre Bolks in Brazilie, Jelly
Harink in Bangladesh, Grietje Kooiker in
Kyrgystan, Hilde Timmerman in Rwanda
en Loes Wevers in India. Het
rekeningnummer van het Rouveense
hulpfonds is 3608.52.122 t.n.v. Stichting
IPW te Rouveen o.v.v. 'Rouveen helpt'.

“ROUVEEN HELPT”
3608.52.122 t.n.v. Stichting IPW

ACHT
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LOMP
ROUVEEN - 29-12/23.30h

Speciaal voor De nacht van de Klomp is
een nieuw Rouveens hulpfonds in het leven
geroepen. Alle inkomsten die voortvloeien
uit het evenement zullen worden verdeeld
over het aantal - nu actieve - Rouveense
hulpverleners ergens op de wereld. Zoals
aan Loes Wevers (l.), die kansloze kinderen
helpt in Madras (India). Haar werk is nu
extra actueel geworden omdat het gebied,
waarin zij werkt, op tweede kerstdag is
getroffen door een vloedgolf waarbij
duizenden mensen zijn omgekomen. Loes is
gelukkig lichamelijk ongedeerd.

t
What abou
Jan
Crediet:

Berend Klomp:

Nk “Klompenrace is nuttig

'Mien klomp’n bint de
goedkoopste van Rouvene en
verre omstreek’n. Kiek maar:
Moat 25-36 per paar
€ 6,20
Moat 37-39 per paar
€ 7,20
Moat 40-48 per paar
€ 8,20
Tot 1 januari met 3M-garantie! Erna ook.

Jan Crediet
Oude Rijksweg 451, Rouveen
Telefoon 0522-291347

Met dank aan:
Zonder financiële steun en
extra mankracht is de “Nacht
van de Klomp” niet mogelijk.
We willen de volgende
bedrijven en organisaties
hartelijk bedanken:
Kapsalon Bernd Guido
Bos Bedden
Bloemhof & Pleiter Auto's
Autoservice Timmer
Bouwbedrijf J. Schra
Lindenholz rijwielen-schaatsenskeelers
Slager Industriële Dienstverlening
G&A Computers
Stichting PC&Werk
Autobedrijf v/d Veen
Jan Crediet
Rietdekkersbedrijf K. van der Horst
L.M.B. Gebr. Knoll
Tankstation Krale
Edeltapijt Genemuiden
ROVA Zwolle/Meppel
d' Olde Skoele Zalenverhuur
Groenrecycling Rouveen
Café-zaal “Spoorzicht”
Grondverzetbedrijf De Haan
Johan Huisman Kaas & Noten
CZ Rouveen Kaasspecialiteiten
Heinen Vorm
Dorpsvereniging De Munnikenslag
Dorpsraad Rouveen
en alle andere sponsors, die u vindt
op onze site www.klompenrace.tk

voor het dorp”
De organisatie heeft Rouvener Berend
Klomp bereid gevonden om het startschot te geven voor De Klompenrace.
Dat startsignaal is traditiegetrouw
middels een schot met een melkbus
waarin carbid en een voetbal.
Geen bobo
Er is bewust gekozen om geen prominent
uit te nodigen voor het startschot maar
zomaar iemand uit de bevolking.
Het motto van De nacht van de Klomp is
immers 'voor Rouveen en door Rouveen'.
Wel is de keus van Berend Klomp een
knipoog naar de achterliggende gedachte
van het evenement, namelijk om middels
het organiseren van activiteiten de klomp in
ere te herstellen.

Deelname lokaal favoriet
Harmen Veerman onzeker
Het is nog onzeker of de lokale favoriet
Harmen Veerman deelneemt aan De
Klompenrace editie 2004. Hij is naar eigen
zeggen 'zwaar verkouden'. Veerman
eindigde drie jaar geleden als derde en een
jaar daarna als eerste. Vorig jaar werd De
Klompenrace op het laatste moment
afgelast vanwege een ernstig ongeval
waarbij twee dorpsgenoten betrokken
raakten. Harmen Veerman behoort al jaren
tot de snelste atleten van het dorp en is
zonder twijfel een kanshebber voor de titel
'snelste klompenatleet van 2004'. Hij was
vast van plan mee te doen aan de 'lokale
kleppertocht' om zijn titel te verdedigen.
Hij had zijn klompen zelfs al klaargelegd.
Maar een griepje lijkt nu roet in het eten te
gooien. 'Ik hoop dat ik er toch bij kan
zijn...', reageerde een optimistische maar
zieke Veerman tegenover de organisatie
afgelopen maandag.

Slecht weer?
Hoe het weer ook toeslaat, de ‘Nacht van
de Klomp’ zal doorgaan. Alleen bij extreem
barre weersomstandigheden zal De
Klompenrace worden afgelast, hoewel het
feest na afloop ook dan zeker doorgaat.
Wanneer de weersomstandigheden niet
extreem bar zijn maar wel erg oncomfortabel kan de organisatie beslissen bepaalde
concessies te doen ten aanzien van 'het
blote voeten-parcours'. In ieder geval kan
het handig zijn, voor zowel deelnemers als
publiek, om een paraplu mee te nemen.

De familienaam Klomp is veelvuldig
vertegenwoordigd in de regio. Toen tijdens
het bewind van Napoleon iedereen een
achternaam moest hebben, is de vondst van
de achternaam 'Klomp' vast en zeker
geïnspireerd op het houten schoeisel dat
bijna iedereen toen droeg. In de loop der
tijd is de houten schoen uit het dorpsbeeld
verdwenen en heeft plaats moeten maken
voor schoeisel van kunststof en leder.
Het verlies van dit culturele erfgoed dat zo
lang beeldbepalend was voor boerendorp
Rouveen motiveert de organisatie om van
De Klompenrace en nu De nacht van de
Klomp een traditioneel evenement te
maken. Berend Klomp is vereerd met de
uitnodiging. Berend Klomp tegenover de
organisatie: "Ik vind het evenement geinig
en hartstikke nuttig voor het dorp."

SNACKBAR
CAFETARIA

KORTERINK
Scholenland 3 - 7954 EN ROUVEEN
Telefoon 0522-291488

Organisatie
‘Nacht van de Klomp’
Derk Compagner
Martin Compagner
Gerrit Heinen
Klaasjan Kisteman
Roel Kisteman
Geertjan Lassche
Erik Petter
Jarnold Slager
Daarnaast wordt door een groot aantal
Rouveners medewerking verleend, met
name Dorpsvereniging “De Munnikenslag” en de “Dorpsraad Rouveen”.
Voor vragen kunt u zich wenden
tot de organisatie.
Telefonisch:
Klaasjan Kisteman (06-12498397) of
Jarnold Slager (06-16138332).
E-mail: klompenrace@hotmail.com
Webpage: www.klompenrace.tk

