
Identiteit van mysterieuze dier uit Olde maten eindelijk bekend.   

ROUVEEN - Het jaar is bijna weer om en dus 
is het in Rouveen traditiegetrouw weer tijd 
voor de Klompenrace. Op woensdag 28 de-
cember 2016 zal het dorp, rond het nachte-
lijke uur, weer luidruchtig gewekt worden 
door de massaal klepperende klompenlopers.

Dit  jaar staat de nachtelijke atletiekwed-
strijd op klompen geheel in het teken van 
de jacht. Tegenwoordig moeten we ei-
genlijk spreken over wildbeheer, want 
de jacht is hier bedoeld om de wildstand 
op een aanvaardbaar niveau te houden.
Het dorp Rouveen is van oudsher een boer-
endorp en bij menigeen bekend vanwege 
het kenmerkende slagenlandschap. Dit 
prachtige landschap wordt, met name in de 
zomermaanden, voor een groot deel ‘bevolkt’ 
door vee, maar naast de koeien, paarden en 
schapen, lopen er nog veel meer diersoorten 
in de vrije natuur rond. Sommigen zijn in grote 
getale te bewonderen, zoals eenden, ganzen 
en zwanen en anderen verstopt en nauwelijks 
zichtbaar, zoals vossen en reeën. En, niet te 
vergeten, de weidevogels, zoals de kievit en de 
grutto zijn hier in het veld vertegenwoordigd.

Binnen de dorpsgrenzen zijn zo’n 30 jagers actief, 
die gezamenlijk de lokale wild beheren. De ja-
gers hebben onder andere de taak, om schadelijk 
wild, dat een bedreiging voor de weidevogels 
vormt, in toom houden. Maar ook bij overpopu-
latie van bepaalde diersoorten, moet soms worden 
ingegrepen, om de biodiversiteit te behouden.

Het organiserend comité speelt hierop in met het 
thema ‘Op de loop!!!’, een dubbelzinnige verwijzing 
naar de loop op het jachtgeweer en de ‘Klompenloop’ 
door het dorp. De klompenlopers nemen het hazen-
pad dwars door de dorpskern van Rouveen, waar-
bij zij onderweg diverse jagersposten passeren en 
maken jacht op de titel ‘snelste klompenloper 2016’ 

De Klompenrace is voor alle leeftijden en er zijn 
prijzen te behalen voor de snelste deelnemers in 
verschillende leeftijdsgroepen. Gaat jou dat alle-
maal veel te snel, wees dan creatief, want er  zijn 
eveneens prijzen voor de meest originele deelne-
mers. De deelnemers wordt verzocht om een ei-
gen, creatieve invulling aan het thema te geven.
Na de  race  zal het goed vertoeven zijn in de 
tent bij de start-fi nish van de Klompenrace! 

In deze editie van de Rouvener:

- Interview met Jan Schra

- Route Klompenrace 2016

- Cocktailrecept

- Wedstrijdreglementen

- Kortingsbonnen

- Boerenlogica

Jagen is een van de oudste manieren om aan voed-
sel te komen. In de middeleeuwen werd er door vele 
groepen van de samenleving gejaagd. De adel ge-
noot vaak vele privileges op dit terrein. Zo hadden ze 
het alleenrecht op jacht in vele gebieden. Wanneer 
anderen dan gingen jagen in deze terreinen, konden 
ze worden bestraft wegens stroperij. Ook werd in de 
middeleeuwen het vuurwapen uitgevonden, waarvan 
de handzame varianten toegepast worden in de 
jacht. Dit heeft de effectiviteit van de jacht vergroot. 

Startschot:

Klompenrace 2016 met als thema:

Rouveen valt wederom ten prooi aan pijlsnelle tocht op klompen!

Uit den ouden doosch

“Op de loop”
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Klompenrace 2016 met als thema:

“Op de loop!” 

Oplage: 1250 st.



Prijzen

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.

€ 1,00

Bij inlevering van deze waardecoupon:

de knallende korting van:

Deze actie geldt alleen voor klompen, en is geldig van 
24 t/m 31 december

Niet goed = slechte aankoop

V.O.F. Crediet: “Als wij het niet hebben, bent u het niet nodig!”

Knip u rijk!
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Bij inlevering van deze waardecoupon:

V.O.F.  Crediet

Jagerskost!

Boerenlogica
Een patroon wordt ontstoken doordat de 
slagpin van het wapen tegen het slag-
hoedje van de patroon slaat. In het slag-
hoedje zit het slagsas, een zeer explosief 
chemisch mengsel dat door de lichtste slag 
tot ontploffi ng kan worden gebracht. In mil-
liseconden explodeert de kleine springla-
ding, waarbij de hevige steekvlam in de 
kruitlading in de huls slaat. Hierdoor wordt 
het kruit aangestoken. Het kruit, waarmee 
de patroon geladen is, ontwikkeld tijdens 
de verbranding enorm veel gas. De hagel 
krijgt gedurende korte tijd een versnelling 
mee als gevolg van het expanderende gas. 

De huls van de patroon bestaat meestal uit 
messing, een zacht en elastisch materiaal. 
Omdat de huls tijdens de verbranding van het 
kruit uitzet en tegen de wand van de kamer 
van de loop aangedrukt wordt, wordt het gas 
goed afgedicht. Dat is ook noodzakelijk, want 
alle aanwezige gasdruk moet worden be-
nut om de kogel aan te drijven. De gassen 
die vrijkomen door de enorme verbranding 

Jäger monster mix

1. Doe ijs in een groot glas
2. Voeg een shot (3 cl) Jägermeister toe
3. Vul de rest van het glas met sinaasappelsap
4. Voeg een scheut limonadesiroop toe
5. Eventueel garneren met een sinaasappelschijfje

De Jägermeister is een van oorsprong Duitse drank die dateert uit 1934. Oor-
spronkelijk was de drank bedoeld als geneesmiddel voor van alles; van een 
vervelend kuchje tot problemen met de ingewanden. Dus als je denkt dat deze 
drank, net als vele andere, je ingewanden om zeep helpt, niets is minder waar. 
De drank is ook lekker als je het mengt met sinaasappelsap, cola of energy-
drank (een zogeheten Jägerbomb). Zorg dus dat je fi t blijft deze winter en drink 
Jägermeister. Maar... alleen als ie ijs- en ijskoud is! Jägermeister kan namelijk  
gewoon in de diepvries worden gelegd zonder te bevriezen!

Klompenrace 2016 belooft natuurlijk weer een 
enorm “prijzencircus“ te worden. Niet alleen snel-
heid, maar ook originaliteit staat bij het comité en 
jury hoog in het vaandel. Hieronder een overzicht 
van de categorieën:

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+

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

Omdat je zonder te hoeven jagen ook wel eens 
een goed stuk vlees wilt eten, verdienen de win-
naars in de categorie originaliteit onderstaande 
prijzen: 

 Vleespakketten ter waarde van:

                1e prijs: € 100
                2e prijs: € 75
                3e prijs: € 50

Programma

21.30 – Baaninspectie
22.00 – Inschrijving café Korterink
22.30 – Hans van Dongen + band
23.50 – Opstellen voor de start
00.00 – Start van Klompenrace
00.30 – Prijsuitreiking

ALTIJD EEN SCHOT IN DE ROOS!

van het kruit, ontwikkelen een enorme druk.
Afhankelijk van het soort wapen, het kaliber 
en de kruitlading vliegt de kogel enige hon-
derden of zelfs duizenden meters ver. Door 
deze gasdruk stevent de kogel met een 
enorme snelheid op zijn doel af. De prop in het 
patroon zorgt voor een gelijke drukverdeling 
op de hagel na het verbranden van het kruit.

   
  1. Huls
  2. Hagel
  3. Prop
  4. Kruitlading
  5. Slaghoedje
  6. Rand (aanslag)
  7. Messing kop



Weersverwachting

Interview Sponsoren

Parcours
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Sponsoren

Aannemersbedrijf Henk Troost
Akkerman Konstruktiebedrijf
Aluvo
Autobedrijf Hengsteboer
Autobedrijven Korterink
Autorijschool Hans Oldeman
Autosleepdienst Hooikammer
B+B Personeelsdiensten
Bakkerij Ubak
Ballenkar.nl
Beautysalon Pura
Bestratingsbedrijf H. Dunnink
Bloemenatelier Rianne
Bloemert Melkveetechniek
Bloemhof & Pleiter
Bos Bedden Speciaalzaak
Brakke Techniek
Buitenhuis Internationaal Transport
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
DC Grafi media
De Boer Ingenieursbureau
De Haan Autoschade en Spuiterij
De Ongedierte Bestrijder
Domein Installatiebedrijf Rouveen
Drukkerij de Reest
Dubbelgaaf.nl
Duikbedrijf Nederland
Duivensportcentrum Vogelzang
G&A computers
Gerard Brakke Bestratingen
Gerbon Bouw
Groenrecycling Rouveen
Grondverzetbedrijf De Haan
H. Knoll landbouwmechanisatie
Handelsonderneming K.J. Bouwmeester
Hilboezen Auto & Caravan
Hoeve Advies
Houtwaren en Souvenirs Roel
Huisman Bouw
Huisman Wegrestaurant de Lichtmis
Hydrauliek Service Dunnewind
InShape Fitness & More
Inter Grass
J. van der Horst Antiekwinkel
Johan Huisman Kaas & Notenhandel
Kapsalon Bernd-Guido
Kapsalon Ilona
Kinderopvang Mathil
Klaas Mulder Verhuur
Klussenbedrijf Arie Kuiper
Krale Bestratingen
Krale Schietsport
Kruidhof Veevoeders
Kuiers en Dunnink montage
Lindenholz Rijwielen Schaatsen en Skeelers
LMB Tuin en Park Gebr. Knoll
Loonbedrijf Dunnink
Loonbedrijf H.J. Trompetter
Marco Kooiker Bouw
Meesters Tweewielers
Miba’s Verhuur
Muzikaal Educatief Centrum
Notariaat Ritsma
Peter Mulder RMO en Tanktransport
Poiesz Supermarkt Staphorst
Poortman Makelaars
Rietdekkersbedrijf K. van der Horst
Rietdekkersbedrijf Poepe-Veerman
Roo Rubber
Schoenmaker Jan Portiek
Schoonheidssalon Aline Hokse
Schra Schilderwerken
Slager Industriele Dienstverlening
Spoorwind
Steengoed ID
Stegeman Textiel
Tegelhome Meppel
Tim de Vries Hoveniers
Timmerbedrijf KiCo
Timmerman Transport
Total Tankstation Krale
Uw Slager Buitenhuis 
Vee- en Vleeshandel Johan Knoll
Via Flora Bloemen
Viersprong Prefab Montage
Visscher Bouw
Warenhuis Jan Crediet V.O.F.
Weggemans / Anno nu

Comité Zonuendan wil graag de 
volgende sponsoren bedanken 
voor hun onmisbare steun:

“PLAATSELIJKE HAGELREGEN”

Route grote voertuigen

Naam: Jan Schra
Leeftijd: 71
Functie: Secretaris jachtcommisie
Woonplaats: Rouveen
Burgerlijke staat: Getrouwd
Klompmaat: 45

Wat doet de jachtcommissie?:
De jachtcommssie gaat de grondeigenaren bijlangs om een 
goedkeuring voor jacht op hun land en verhuurd dit door aan 
de jagers. Vervolgens word de verdienste hiervan besteed aan 
goede doelen bij voorkeur in de eigen gemeente.

Wanneer ben je een goede jager?:
Een goede jager is een zogenaamd weidelijk jager die de provinciale instructies handhaaft. Ook 
is hij vaak in zijn jachtveld aanwezig en bestrijd het schadelijk wild als vossen en kraaien.

Waarom zijn er zo weinig vrouwelijke jagers?:
Vanouds is de jacht eigenlijk een mannelijke aangelegenheid, maar er komen steeds meer vrou-
welijke jagers, ook in Rouveen heb ik er één gesignaleerd!!

Hoe is het met de stand van de jagers?:
Met de stand van de jagers is het goed, we hebben zelfs een fl inke wachtlijst!

Welke honden worden er bij het jagen gebruikt?:
Hier kan ik een lang verhaal van maken! Als ik jager was zou ik een ‘’goede’’ Duitse staande 
draadhaar nemen, dat is eigenlijk meer een allrounder die van alle markten thuis is! Schiet 
je een haas, eend oid dan zal hij die onbeschadigd bij je brengen, maar loopt hij een verwil-
derde kat tegen het lijf dan zal hij die met hetzelfde gemak molesteren. De Heidewachtel en de 
Engelse springer zijn uitstekend geschikt om het wild (konijnen, fazanten etcetera) uit de lage 
dekking te drijven, zij wurgen zich overal onderdoor. De Labrador is geschikt voor apporteren. Zo 
zijn er nog veel meer rassen bv de Duitse staande langhaar en korthaar, Drentse patrijs, Visla, 
Griffon,Munsterlander, Weimaraner enzovoorts, keuze genoeg.

Wat vind je van het thema: “Op de loop” van de Klompenrace?
Het is een mooi initiatief om de jacht zo op een goede manier onder de aandacht te brengen, 
mochten onder u zijn die er meer van willen weten: Stel gerust vragen aan de jachtcommissie.



@zonuendan1 facebook.com/comite.zonuendan

Organisatie

Het Rouveense Comité Zonuendan is een gemêleerd 
gezelschap dorpsgenoten dat zo nu en dan even-
ementen organiseert ter vermaak van de hele 
bevolking. Achterliggende doelstelling van de organi-
satie is de aandacht vestigen op de tanende boer-
encultuur, 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 fi nanciële steun. De kern van deze 
organisatie bestaat uit de oud-medewerk-
ers van wijlen Radio Rouveen en wordt per 
evenement aangevuld met slapende, ooit-
actieve en - ieder jaar weer nieuwe leden. 

“Comité Zonuendan” is de overkoepelende 
organisatie voor zowel Agrarische Zomerspelen, 
De Klompenrace, op Boeren Toeren / Tour de 
boer en het Slootie Spring’n. De bezetting van 
“Comité Zonuendan”   tijdens dit evenement:

Alwin Compagner
Martin Compagner

Robbert Harink
Klaas Huisman

Marijn Konterman
Hein Poolman
Rudy Klomp
Jan Petter

Wilrik Kuiper
Jarnold Slager
Jan Trompetter

Tevens wordt Zonuendan gesteund door 
vele vrijwilligers.

Hoofdmotto  van Comité Zonuendan is: “Voor Rou-
veen, 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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Wedstrijdreglement

Jachtvormen

Jury

                                  
               

   
                                 

- Alleen houten schoeisel toegestaan.

- Bij gladheid wordt gestrooid.

- Geen vuurwapens.

- 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.

Jagen is een brede term, er kan op verschillende manier worden gejaagd. 
Onderstaande is een overzicht van de meest bekende jachtsoorten:

Jacht voor de voet
Een kleine jacht voor doorgaans één of enkele personen. De jager loopt, al dan niet met een 
hond, door het veld.

Waterwild
Deze jacht is tegenwoordig alleen toegestaan op wilde eenden. Ze kunnen onder meer 
worden bejaagd vanaf een boot, een eendenkooi of vanaf een bedekte omgeving op de 
grond.

Jacht in de ‘aanzit’
Heeft doorgaans plaats bij zwartwild (wilde zwijnen) maar ook bij herten en reeën. De jager 
loopt niet door het veld maar blijft lange tijd op dezelfde plek om het dier voor schot te krij-
gen. Vaak in combinatie met jacht op de hoogzit.

Jagen vanuit een “hut”
Deze vorm van jagen vindt vaak plaats op houtduiven, kraaien en eenden, die dan vaak 
schade veroorzaken aan percelen met erwten of gerst en tarwe. Het jachtveld is beter te 
overzien, wild makkelijker te tellen, het schot beter te maken.

Drijfjacht
De drijfjacht heeft plaats met meer jagers. Behalve door de jagers wordt aan de drijfjacht 
ook door een aantal honden en de nodige ‘drijvers’ deelgenomen. De dieren worden uit een 
bepaald gebied gedreven door hond en mens en ‘opgewacht’ door de jagers. Vergunningen 
zijn niet nodig voor drijfjachten op hazen, fazanten en konijnen. Deze manier van jagen 
wordt vaak gebruikt op grote open vlakten of zeer dicht begroeide bospercelen.

Aardjacht
Aardjacht met gebruikmaking van honden is toegestaan, mits de holen niet worden vernield.

“Altied van streek!” 

www.zonuendan.com

Dit jaar zullen de onderstaande per-
sonen de jury van de Klompenrace 
vormen en het wedstrijdverloop met 
aderlaarsogen aanschouwen:

- Richard van Spijkeren
- Klaas Mulder
- Herman Nijboer


