Klompenrace gaat ondanks kredietcrisis: “Mit gaank langs de baank!”

7e nachtelijk gekostumeerde atletiekwedstrijd op klompen
ROUVEEN – Waar wordt in het
holst
van
de
nacht
een
gekostumeerde atletiekwedstrijd
op klompen gehouden waarbij
een
enorme
knal
uit
een
carbidbus het startschot is? Voor
de meeste Nederlanders is alleen
de gedachte al te zot voor
woorden, maar in Rouveen is de
Klompenrace
inmiddels
een
traditie rond de jaarwisseling.
En uniek. Want nergens wordt op
zo’n manier de houten schoen in
nagedachtenis gehouden. Rouveen
gaat weer ‘kleppen’ en ‘klossen’ om
nostalgie en weemoed vanwege de
‘klompe’.
Op dinsdagavond 30 december
organiseert comité Zonuendan voor
de zevende keer de Klompenrace.
De klompenrace, een nachtelijke
atletiekwedstrijd op klompen die
traditiegetrouw tussen kerst en oud
& nieuw wordt georganiseerd, heeft
ieder jaar een ander thema. Tijdens
eerdere edities zijn de ‘verdwenen’
Elfstedentocht en het gemeentelijke
ketenbeleid op ludieke wijze nog
eens extra onder de aandacht
gebracht.
“Mit gaank langs de Baank!”
De Klompenrace heeft dit jaar als
thema “Mit gaank langs de baank”.
In een tijd waarin de kredietcrisis
het hele land in zijn greep lijkt te
hebben, heeft de organisatie het
woelige bankwezen aangegrepen
voor de komende editie.
Deelnemers van de klompenrace
passeren tijdens de wedstrijd zeven
banken op de ‘Bankroute’ in
Rouveen.
Ook
de
voedselbank
(bekend van “Effe geen cent te
makken”) zal een prominente plaats
langs het parcours krijgen.

Bankdirecteuren.
Omdat een bank - door de bank
genomen – nu eenmaal niet zonder
directeur kan, zijn er, bij elke ‘bank’
langs de bankroute, directeuren
aangesteld.
Deze directeuren hebben er de
afgelopen periode voor gezorgd dat
hún bank de schrijnende crisis wél
hebben doorstaan. En waarschijnlijk
zullen ze na deze nacht naar huis
gaan met een royale afkoopregeling.
Toch zullen ze nog éénmaal diep in
de buidel moeten tasten, want
iedere klompenatleet zal bij elke
bank de rente in ontvangst mogen
nemen van zijn of haar gespaarde
centjes.

De ‘oude’ sok.
Iedereen heeft ze en komt
ze
regelmatig
tegen.
Sommigen hebben nog de
echte oude gebreide grijze
sok. Ooit had hij een
zusje maar die is allang
in
de
voddenzak
verdwenen.
Lees verder op
pagina 2.
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Thema
Hoewel misschien gesuggereerd,
zal de route niet langs het
voormalige bankgebouw gaan.
Want die is al jaren niet meer in
bedrijf. De bank bevindt zich
vandaag de dag in de huiskamer,
via de computer en het internet.
Zelfs vanaf de luie bank kan de
Rouvener tegenwoordig zijn inen uitgaven controleren en de
koersval volgen. Zo zal ook op
menig Rouveens bankstel verhitte
gesprekken plaatsvinden of de
noodzaak bestaat om de virtuele
bankrekening te verzilveren voor
de vertrouwde gevulde oude sok.
De bank en de oude sok worden
de symbolen van de Klompenrace
2008. Alles met een knipoog.
Rouveners langs de route worden
verzocht hun oude bankstel
buiten te zetten. Deelnemers
ontvangen bij de start een nieuwe
sok die langs de route, bij het
passeren van de zeven
bankfilialen, moet worden gevuld.
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Vervolg hoofdartikel pagina 1:
Ze
dateren
uit
de
echte
‘geitenwollensokkentijd’. De tijd dat
er nog strenge winters waren en
verregende zomers op de camping.
Toen je met wollen sokken aan in je
slaapzak kroop, want als je maar
warme voeten hield overleefde je
het wel.
De sokken worden voor van alles en
nog wat gebruikt:
Als
pannenlap
voor
de
campingpannetjes en - met twee
knopen als ogen erop genaaid - als
poppenkastpop voor de kleintjes. Of
om waardevolle spullen in te
bewaren zoals een kostbare ring,
documenten of geld. En vooral dat
laatste is een zeer bekend gebruik.
Maar de uitdrukking ‘oude sok’ heeft
sinds kort weer een nieuwe inhoud
gekregen. Sinds de geldcrisis wordt
de sok weer als alternatief genoemd
voor 'omvallende' banken. Het
spaargeld dus maar weer in een sok
in de linnenkast?

Iedereen in het bezit van houten
schoeisel kan zich vanaf 22.00 uur
inschrijven bij café Korterink te
Rouveen, waar tevens start en finish
zijn. Voorafgaand, tijdens en na
afloop van de Klompenrace is er
feest bij café Korterink met drive-in
en diverse optredens.
‘Toer de Baank’
Er zal deze hele avond/nacht een
gratis ‘Toer de Baank’ geregeld
worden. Iedereen kan zo, via
diverse opstapplaatsen, het gehele
bankstelsel bezichtigen.

Jury.
Zoals elk jaar wordt een ieder, zowel
klompenloper als ‘bank’ langs de
route,
beoordeeld
door
onze
deskundige jury, dit jaar bestaande
uit de volgende personen:
-

Bert Laan
Rutger Knoll
Wille-Anne van de Struys
Karin Slager

Tijdens deze klompenrace is het dan
ook de bedoeling dat men met de door de organisatie beschikbaar
gestelde - sok langs de verschillende
banken op de ‘Bankroute’ gaat om
bij elke bank een duit in het sokje te
laten doen.

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.

De
Klompenrace
is
voor
alle
leeftijden. Er zijn prijzen te behalen
voor de drie snelste mannen, drie
snelste
vrouwen,
drie
snelste
meisjes, de drie snelste jongens, de
meest originele deelnemer(s) en
natuurlijk de meest originele bank
langs de route.

Aan de origineelste bank langs de
route mag de jury een tegoedbon
uitreiken welke verzilverbaar is bij
Topslagerij Buitenhuis. Zodat deze
‘bank’, tijdens deze recessie, toch
een behoorlijke buurtbarbecue kan
houden.

Winnaars voorgaande edities:

2001:
Originaliteit: Jan Schra
Snelste loper: Maurits Korterink

2002:
Originaliteit: Visscher,
Bouwmeester, Kuiper, Lassche
Mooiste locatie: Fam. Veerman
Snelste loper: Harmen Veerman

2004:
Originaliteit: Douma,
Bouwmeester
Mooiste locatie: Fam. Wobben
Snelste loper: Harm Kooiker
Snelste loopster: Carina de
Vries
Jeugd: Jeanine Schra

2005:
Originaliteit: Annemiek Mussche
en Jenneke Russcher
Mooiste locatie: Jan Korterink
Snelste loper: Klaas Brakke
Snelste loopster: Geja
Kisteman
Jeugd j: Mark Kooiker
Jeugd m: Jeanine Schra

2006:
Originaliteit: Jolanda Douma en
Sigrid Harink
Mooiste locatie: Stavoren
Snelste loper: Klaas Brakke
Snelste loopster: Carina de
Vries
Jeugd j: Dennis Klomp
Jeugd m: Cherine de Boer

2007:
Originaliteit: Gerben Bouwhuis,
Martin Knoll, Klaas Kisteman en
Henri Veerman
Snelste loper: Klaas Brakke
Snelste loopster: Jeanine Schra
Jeugd j: Dennis Klomp
Jeugd m: Cherine de Boer

Het weer:
Elk jaar is het weer afwachten
wat ‘het weer’ gaat doen tijdens
de klompenrace.
Een telefoontje met Marjon de
Hond leverde de volgende
verwachting op:

Winnaars originaliteitprijs 2007

80-90 % kans op aanhoudend
droog en koud winterweer met
lichte tot matige vorst in de nacht
en overdag temperaturen rond of
iets onder het vriespunt. Maar, als
de weervrouw loog, bedenk dan:
'tussen de druppels door was het
droog'.

www.zonuendan.com
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De ‘Bankroute’.
De ‘Mit gaank langs de Baank’-route
2008 is als volgt:
Start Scholenland, vervolgens langs
de gracht en linksaf de Rozenlaan in.
Dan rechtsaf de Wilgenlaan in en
vervolgens links de Populierenlaan
in. Dan rechtsaf de Iepenlaan in.
Dan linksaf de Beukenlaan in. Deze
volgen tot aan de Mispellaan, hier
linksafslaan. Na 30 meter linksaf
slaan, je blijft (vreemd genoeg) op
de Mispellaan. Vervolgens rechtsaf
de Plataanlaan in. Aan het eind van
de Plataanlaan volgt een snelle
links-recht-manouvre om de lange
Esdoornlaan in te slaan. Tot slot nog
linksaf de Meidoornlaan in en dan is
de finish alweer bijna in zicht.
In totaal zullen er zeven banken
gepasseerd
zijn,
waarvan
de
volgende personen bankdirecteur
zijn (in volgorde van passeren):
-

René Harink
Benny Compagner
Johan Balder
Jan Albert Tietsma
Arjan Troost
Comité Zonuendan (Voedselbank)
Henri Hofstede

De bankroute is met een goede 1,5
kilometer bijna identiek aan die van
de vorig jaar gehouden ‘Ketenrace’.

Interview winnaar 2007
(Klaas Brakke).

Klaas, Namens de
‘’Bedankt en succes’’!

organisatie,

Dag Klaas, hoe is het ermee?
Ja, prima.
Doe je dit jaar
weer mee?
Dat was wel de
bedoeling ja.
Al druk in training?
Het begin is er weer. Op reis
geweest en tijdens m'n reis niet echt
aan hardlopen toegekomen. En ja,
de race der racen zat natuurlijk wel
in m'n achterhoofd en daar ben ik de
laatste weken toch wel actief mee
bezig.
Vorig
jaar
was
een
nipte
overwinning, lukt het je dit jaar
weer denk je?
Ja, toen moest ik flink aan de bak en
werd het pas in de laatste paar
honderd meter beslist. Of het weer
lukt? Ik ga er in ieder geval m'n best
voor doen.

Klaas Brakke aan de start in 2007

Grootste concurrent dit jaar?
De nummer 2 van vorig jaar, Hugo
Jonkers, als hij geen andere
verplichtingen heeft tenminste. Ook
is hoogstwaarschijnlijk de nummer
3, Snelle Rijk, van vorig jaar weer
van de partij. Hij is aardig in vorm
en zal z’n uiterste best doen. Maar
goed, er kan er zo weer iemand 'uit
het niets' aan komen klepperen.
Misschien
krijgt
Rouvener
en
loopmaat 'good oldie' Harm Kooiker
de 'kop olderwets verkeerd'.
Ook al last van de kredietcrisis?
Jazeker,
maar
voornamelijk
in
positieve zin. Ik heb net een auto
aangeschaft en het autorijden is de
laatste maanden zowaar goedkoper
geworden.

www.zonuendan.com

De nieuwe wisselbokaal
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De klompenrace 2008 wordt mede mogelijk
gemaakt door de volgende bedrijven en/of
personen:
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’.
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,
ooit-actieve
en -regelmatig weer
nieuwe leden.
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
bezetting
van
"Comité
Zonuendan" tijdens dit evenement:
Theo Bolks
Jan Bisschop
Martin Compagner
Robbert Harink
Klaas Huisman
Klaas-Jan Kisteman
Roel Kisteman
Rudy Klomp
Geertjan Lassche
Jan Petter
Jarnold Slager
Jan Trompetter

- Autorijschool Hans Oldeman
- Hydrauliek Service Dunnewind HSD
- Autobedrijven Korterink
- Autobedrijf van der Veen
- Autosleepdienst Hooikammer
- Bos Bedden Speciaalzaak
- Café Restaurant De Roustap
- Kruidhof Veevoeders
- LMB Tuin en Park Gebr. Knoll
- LMB en Installatiebedrijf Kooiker
- Partycentrum de Vijverhoeve
- Rietdekkersbedrijf K. van der Horst
- Stegeman Textiel
- Vee- en Vleeshandel Johan Knoll
- Univé Verzekeringen
- Hilboezen Auto & Caravan
- Houtwaren en Souvenirs Roël
- Piel Groenrecycling Rouveen
- Warenhuis Jan Crediet V.O.F.
- CZ Rouveen Kaasspecialiteiten
- Peter Mulder VOF RMO en Tanktransport
- Glazenwassersbedrijf H. Dunnink
- Rabobank Staphorst-Rouveen
- Drukkerij de Reest
- Timmerbedrijf KiCo
- Interwel Dienstverlening
- Autoservice Timmer
- B&B Personeelsdiensten
- Bestratingsbedrijf H. Dunnink
- Bloemhof en Pleiter auto's
- Car Correctie uit de Fles
- Grondverzetbedrijf de Haan
- Lindenholz rijwielen schaatsen en skeelers
- Slager industriele dienstverlening
- Tegelhome Meppel
- Total tankstation Krale
- Krale bestratingen
- Kuiers en Dunnink montage
- K. Schra tegelzetter
- Menno Kruidhof bestratingen
- G&A computers
- Buitenhuis internationaal transport
- Bouwbedrijf H.J. Kuiers
- Muzikaal Educatief Centrum
- Buitenhuis Montageservice
- Spar en Bakkerij Ubak
- Cateringservice Patrijs/Zaal d'Olde Skoele
- Kapsalon Bernd-Guido
- Loonbedrijf H.J. Trompetter
- Schoenmaker Jan Portiek
- Inter Grass
- Topslagerij Buitenhuis
- Loonbedrijf Dunnink
- Buitenhuis Reclame
- Cafetaria Korterink
- Huisman Bouw
- Kooiker Bedrijfswagenspuiterij
- De Ongedierte Bestrijder
- Handelsonderneming K.J. Bouwmeester

Programma.

21:00
21:45
22:00
23:50
00:00
00:30
00:30

Baaninspectie
Start rondritten bankroute
Inschrijving Café Korterink
Opstellen voor de start
Startschot Berend Klomp
Prijsuitreiking
Start feest Café Korterink

‘Toer de Baank’.
Met deze zevende editie van de
klompenrace
wordt
een
vette
knipoog
gegeven
naar
de
kredietcrisis, welke ons land danig in
de greep houdt. Hoofdmoot is dit
jaar daarom ook weer gewoon de
gezellige klompenrace. Ook dit jaar
wordt het parcours geheel met de
klomp afgelegd en worden de
bewoners
langs
het
parcours
vriendelijk
verzocht
hun
sfeerverlichting buiten te plaats.
Maar
voor
het
eerst
in
de
geschiedenis van de nacht van de
klomp, is het mogelijk om de route
vooraf te bezichtigen met behulp
van mobiele banken.
Kosteloos kan o.a. bij café Korterink
worden opgestapt om de 7 banken
en natuurlijk de rest van het gehele
parcours te ontdekken. Er zullen
diverse mobiele banken ingezet
worden.
Daarom ook de oproep aan een
ieder wonende aan de ‘bankroute’
om de (oude) bank buiten te zetten,
en er om heen een gezellige
huiskamersfeer te creëren. Om zo
de 7e Klompenrace te beleven.

www.zonuendan.com
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