“De nacht van de dracht”

Oplage: 1500 st.

Een spectaculaire race in klederdracht door de kern van Rouveen.

Klompenrace 2018 met als thema:
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In deze editie van de Rouvener:
- Interview met Jacco Hooikammer
- Parcours Klompenrace 2018
Rouveen maakt zich weer op voor stormachtige race!

Ieder jaar, tussen kerst en oud & nieuw,
worden in Rouveen de klompen weer van
zolder gehaald voor de Klompenrace. Vrijwel
iedereen heeft wel een paar van de houten exemplaren thuis en een grote groep loopt zelfs
nog regelmatig op dit traditionele schoeisel.
Daarentegen is de traditionele bovenkleding
vrijwel volledig uit ons straatbeeld verdwenen.
De kenmerkende klederdracht, waar het dorp
bekend om staat. Je ziet het nauwelijks meer.
Hoogste tijd dus om ze weer eens in vol ornaat en massaal te tonen aan het publiek.
En wat is een beter moment, dan tijdens de
Klompenrace! Het thema voor dit jaar is
dan ook ‘Nacht van de dracht!’. De nachtelijke atletiekwedstrijd op klompen staat dit
jaar geheel in het teken van klederdracht.
Haal alles uit de kast. Borstrok, kraplap
en omslagdoek voor de dames. Een oorijzer op het hoofd. Of juist een aerodynamische, met stipwerk versierde, muts voor
de snelle deelnemers. En de heren in boezeroen, hemdrok en wijde broek, mét klep aan
de voorgevel. Vergeet niet de bretels, om
onaangename verrassingen en struikelpartijen tijdens het rennen te voorkomen!

Ga langs bij beppe en besse (opa en oma) voor een
greep uit de weelderige garderobe. Dress to impress!
Klaar voor de start op vrijdag 28 december. Om
klokslag 00.00 uur zal het dorp dan weer luidruchtig
worden gewekt door het startschot met de carbidbus en de massaal klepperende klompenlopers.
De Klompenrace is voor alle leeftijden en er zijn
prijzen te behalen voor de snelste deelnemers in
verschillende leeftijdsgroepen. Gaat jou dat allemaal veel te snel, wees dan creatief, want er zijn
eveneens prijzen voor de meest originele deelnemers. De deelnemers wordt verzocht om een
eigen, creatieve invulling aan het thema te geven.

- Wedstrijdreglement
- Kortingsbonnen
- Geschiedenisles stipwerk

Startschot:

Iedereen in het bezit van houten schoeisel kan
zich vanaf 22.00 uur inschrijven bij café Korterink
te Rouveen. Voorafgaand, tijdens en na afloop van
de Klompenrace is er feest bij café Korterink met
muziek en natuurlijk de nodige versnaperingen
om na de inspanning weer op krachten te komen.
Comité Zonuendan bestaat uit een groep dorpsgenoten, die de lokale plattelandscultuur wil promoten en cultureel erfgoed wil behouden. Meer
informatie is te vinden op: www.zonuendan.com
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Uit den oude

Aanvankelijk was een oorijzer niet meer dan een verend gebogen ijzeren draad, die om het achterhoofd heen liep en de
hoofdbedekking van een vrouw op de gewenste plaats moest
houden. Aan het eind van de 16de eeuw kreeg het oorijzer,
dat elders in den lande eveneens werd gedragen, ook een
sierende functie. Na verloop van tijd gingen vrouwen uit de
sociale bovenlaag van de bevolking over op andere hoofddrachten. arbeidsters en boerinnen bleven het oorijzer trouw.
Standsverschillen konden tot uitdrukking worden gebracht
door de krullen onderaan het oorijzer.
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Bij inlevering van deze waardecoupon:

V.O.F. Crediet
ETCENTER
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VAN ROUVE

de ongelofelijke korting van:

€ 1,00

Deze actie geldt alleen voor klompen, en is geldig van
24 t/m 31 december
Let op: Buiten openingstijden gesloten!

Prijzen

Planning

Klompenrace 2018 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:

21.00 - Baaninspectie
22.00 - Inschrijving café Korterink
22.30 - Hans van Dongen met band

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+

23.45 - Opstellen voor de start
00.00 - Start Klompenrace
00.30 - Prijsuitreiking

Jury
De jury zal dit jaar bestaan uit de onderstaande personen. De heren zullen
te vinden op de start / finish van de Klompenrace:

			
- Klaas Mijnheer
			- Henk Vos
			- Arjen Dunnink
			- Jan Dunnink
Originaliteit is dit jaar extra belangrijk voor zowel deelnemers als posten.
Comité Zonuendan wil iedereen oproepen zich zoveel als mogelijk in
klederdracht aan de start te verschijnen. Deelnemers en posten zullen
worden beoordeeld door deze, door de wol geverfde dames:
			- Alie

Stegeman
			- Mattie Stegeman

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

Dit jaar zijn er ook weer prachtige prijzen te verdienen in de categorie originaliteit. Mooie uitdossingen worden met onderstaande beloond:
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: Jacco Hooikammer
Leeftijd: 38 jaar
Werk: Documentalist bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem
Woonplaats: Rouveen
Klompmaat: 44,5
Hoe lang zal de dracht nog in het dagelijkse
leven te zien zijn?
Als dagelijkse dracht zal de streekdracht over
een paar decennia uit het straatbeeld verdwenen zijn. Als dracht voor bijzondere gelegenheden zal de dracht nog wel een tijdje langer
blijven voortbestaan, maar die krijgt dan wel
andere betekenissen. Dat zie je nu bijvoorbeeld
al bij Prinsjesdag. Dan dragen sommigen combinaties die vroeger ondenkbaar waren. Als het
een gelegenheidsdracht wordt gelden andere
mores, men gaat er anders mee om. Dat zag
je eerder ook al bij andere klederdrachten gebeuren, dus dat is niets nieuws.
Hoe kijk jij aan tegen de nieuwerwetse dracht?
Ik heb er zelf geen moeite mee dat kledingstukken worden hergebruikt, want dat gebeurt in de dracht zelf ook. Aan de andere kant kan ik me wel voorstellen dat draagsters
er zelf wat moeite mee hebben. Zij zien het als ‘hun’ dracht, die door ‘anderen’ wordt
gebruikt (of misbruikt). Dat is een interessante discussie: van wie is de klederdracht
eigenlijk?
Wat is de betekenis van de verschillende kleuren kraplappen en omslagdoeken?
Aan de verschillende soorten kraplappen en schouderdoeken zit een breed scala aan
betekenissen. Bijvoorbeeld de verschillende vormen van rouw, alledaagse of juist speciale gelegenheden, seizoenen, leeftijdsfasen, welstand noem maar op. Het zit hem
niet alleen in de kleur, maar ook in het materiaal of uitvoering. En het gaat soms over
heel kleine nuances. Dat maakt de dracht ook zo boeiend. Het is een beetje als met
taal, hoe meer je er van leert hoe beter je hem begrijpt.
Worden er nog nieuwe oorijzers gemaakt?
Er zijn in Nederland ongetwijfeld vakmensen te vinden die in staat zijn een oorijzer te
maken. Maar doordat het dan iets incidenteels is, zal zo iemand niet de feeling krijgen
als een goud- of zilversmid uit het verleden die de hele dag bij wijze van spreken niets
anders deed dan oorijzers maken.
Overweeg je nog mee te doen aan de Klompenrace?
Elk jaar heb ik nog een goede smoes gevonden om niet mee te hoeven doen. Weet niet
of mee-racen wat gaat worden, maar wellicht kom ik nog even langs om van de sfeer
en de (hopelijke vele in klederdracht gehulde) deelnemers te genieten.
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Sponsore

Comité Zonuendan wil graag de
volgende sponsoren bedanken
voor hun onmisbare steun:
Aannemersbedrijf Henk Troost
Akkerman Konstruktiebedrijf
Aluvo
Anno Nu | Woon & Cadeau
Autobedrijf Hengsteboer
Autobedrijven Korterink
Autoservice Timmer
Autosleepdienst Hooikammer
B+B Personeelsdiensten
Bakkerij Ubak
Ballenkar.nl
Beautysalon Pura
Bestratingsbedrijf H. Dunnink
Bloemenatelier Rianne
Bloemert Groep
Bloemert Melkveetechniek
Bloemhof & Pleiter
Boomkwekerij Mussche
Bos Bedden Speciaalzaak
Bouwbedrijf Kisteman
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 Grafimedia
De Boer Ingenieursbureau
De Haan Autoschade en Spuiterij
De Ongedierte Bestrijder
Domein Installatiebedrijf Rouveen
Drukkerij de Reest
Duikbedrijf Nederland
Foto Boessenkool
G&A computers
Gerard Brakke Bestratingen
Gerbon Bouw
Groenrecycling Rouveen
Grondverzetbedrijf De Haan
H. Knoll landbouwmechanisatie
Handelsonderneming K.J. Bouwmeester
Harry Brakke – Bouw & Advies
Hilboezen Auto & Caravan
Hoeve Advies
Huisman Bouw
Huisman Wegrestaurant de Lichtmis
Hydrauliek Service Dunnewind
InShape Fitness & More
Inter Grass
Kico Montage
Kinderopvang Mathil
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tipwerk

Geschiedenis s

Om dure stoffen met ingeweven patronen te imiteren, werden in middeleeuws
Europa stoffen versierd door middel van oliedruk. Pigmenten werden met bijvoorbeeld lijnolie of vernis vermengd tot ‘drukpap’, waarmee op de stof gestempeld
werd met houten blokken. De stoffen waren niet zo geschikt voor kleding, want ze
waren vrij stijf en zwaar en de opdruk verdween snel bij het wassen.
Frans Vloedgraven, eigenaar van een textielwinkel in Staphorst, ging in 1905 handbedrukte stoffen verkopen in Staphorst. Op de markt had hij een boerin gezien
met een zwart jakje met witte stipwerkbloemetjes. Vloedgraven dacht dat dit zou
passen in de Staphorster klederdracht. De nieuwe mode sloeg aan en ook anderen
gingen deze stoffen en stempels verkopen. Toen leverancier Palthe in 1929 stopte
met de verkoop van de stof, ging de zoon van Vloedgraven daar in de leer en hij
kwam terug met kennis over de technieken en met de benodigde materialen. Dat
was het startsein voor de Staphorster productie van met stipwerk bedrukte stoffen. Staphorster vrouwen gingen in diezelfde tijd ook handmatig stoffen voor hun
klederdracht versieren met stipwerk. Zij maakten hun eigen stempels en ontwikkelden hun eigen motieven en patronen.De mensen die nu nog klederdracht dragen, bedrukken vaak nog hun eigen stof.

Klus- en montagebedrijf Kuiper
Krale Bestratingen
Kuiers en Dunnink montage
Lindenholz Rijwielen, schaatsen en skeelers
LMB Tuin en Park Gebr. Knoll
Loonbedrijf H.J. Trompetter
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
Roo Rubber
Schoenmaker Jan Portiek
Schoonheidssalon Aline Hokse
Schra Schilderwerken
Slager Industriele Dienstverlening
Spoorwind
Steengoed ID
Stegeman Textiel
Stijl476 Interieur - Styling - Advies

Comité Zonuendan:
Alwin Compagner
Hein Poolman
Jan Trompetter
Jarnold Slager
Klaas Huisman
Marijn Konterman
Martin Compagner
Robbert Harink
Rudy Klomp
Wilrik Kuiper

De gebruikte kleuren vertellen iets over de drager of draagster. Blauw is bijvoorbeeld de kleur van de rouw. Hoe meer kleur er in de blauwe patronen is verwerkt,
hoe minder zwaar de rouw is. Rood wordt juist alleen buiten de rouwtijd gedragen.
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Wedstrijdreglem

- Alleen houten schoeisel toegestaan.
- Bij gladheid wordt gestrooid.

Tevens wordt Zonuendan gesteund door
vele vrijwilligers.

- Geen stimulerende middelen.
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- 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.
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- Geen sportkleding toegestaan.

Deelname is op eigen risico.
@zonuendan1

facebook.com/comite.zonuendan

www.zonuendan.com
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