‘Meest gestelde vraag tussen kerst en oud&nieuw: Woarumme?!

Oplage: 1500 st.

Zullen de Rouveners ooit antwoord krijgen?

Klompenrace 2019, met als
thema ‘Deurumme!’.
De Klompenrace staat weer voor de deur.

Het rustieke boerendorp Rouveen staat
bekend om zijn lintbebouwing met
boerderijen langs de Diek, met de
kenmerkende groene 'veurdeure' met
de levensboom in het bovenlicht en de
grote baanderdeuren.
Maar eens per jaar gaat de deur om
twaalf uur op slot. Dan verzamelen de
sportievelingen op klompen zich in het
centrum van het dorp en rennen ze
'deur de stroaten', langs de deuren.

dorp renden: "Waarom op houten
klompen rennen?" en "Waarom
midden in de nacht?" Het antwoord op
deze vragen zal altijd in nevelen
gehuld blijven. De deelnemers maakt
het niets uit, dat zijn geen
‘deurdrammers’ en ze zijn zeker niet
‘deurgedraaid‘, maar absolute
‘deurdouwers’ die als eerste de finish
willen halen.

Velen hebben zich verwonderd
afgevraagd, vanaf het eerste moment
waarop de klompenlopers door het

Het thema voor dit jaar is daarom niet
“woarumme”, maar simpelweg:
“Deurumme!”

Spectaculaire deurstart!
ROUVEEN – Op vrijdagavond 27
december gaat Rouveen weer massaal
op de klompen door het dorp.
Comité Zonuendan organiseert dan
voor de achttiende keer de
Klompenrace.
Deze nachtelijke atletiekwedstrijd op
klompen, die traditiegetrouw rond de
jaarwisseling wordt georganiseerd,
heeft ieder jaar een ander, maar telkens
actueel of ludiek thema.

Dus op vrijdagnacht 27 december
iedereen ‘de deur uut!’ Klaar voor de
start om klokslag 00.00 uur. Dan zal het
dorp weer luidruchtig worden gewekt
door het startschot met de carbidbus en
de massaal klepperende klompenlopers.

In deze speciale editie onder
andere de volgende
onderwerpen:
- Interview met de winnaar van
vorig jaar en iemand anders.
- In iedere deur zit een roete, de
roete dit jaar gaat voor het eerst
met de klok mee, Deurumme!
- Kortingsbonnen voor een paar
klompen.
- Voor personen (tot en met 122
jaar) is op de achterzijde een
prijsvraag te vinden.
- En nog veel meer…..

De Klompenrace is voor alle leeftijden,
grote mensen en onderdeurtjes. 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.
Ter afsluiting is er voor de ‘deurzakkers’
feest binnen én buiten in de verwarmde
tent bij Café Korterink.
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Wedstrijdreglement

Interview winnaar Klompenrace 2018

- Alleen houten schoeisel toegestaan.

Naam: Elrik Schra
Leeftijd: 20
Werk: Student
Woonplaats: Rouveen
Burgerlijke staat: Ongehuwd maar wel
gereserveerd
Klompmaat: 44

- Bij gladheid wordt gestrooid.
- Geen stimulerende middelen.
- 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.

Dit jaar strijd men ook weer voor de
felbegeerde wisselbokaal.
Bij de heren is deze op dit moment
in handen van Elrik Schra.
Wisselbokaal bij de dames staat bij
Michelle Tiemes op de
schoorsteenmantel

Ummedraaide ‘roete’
Net zoals in veel voordeuren heeft de
Klompenrace ook een ‘roete’.
Dit jaar is de ‘roete’(voor het eerst sinds
mensenheugenis) ‘ummedraaid’ oftewel er
wordt in tegengestelde richting gelopen.
Om de race eerlijk te laten verlopen wordt er
naast de vakjury gebruik gemaakt van een
professionele tijdwaarneming.

- Geen sportkleding toegestaan.
- Er worden foto- en video-opnames gemaakt
die gebruikt kunnen worden voor
promotionele doeleinden
Deelname is op eigen risico

Je had de gang er flink in afgelopen
jaar, doe je veel aan hardlopen?
Nee juist niet. Wel trap ik graag een
balletje bij de plaatselijke sportclub, dus
dat is ook wel goed voor de conditie.
Hoe voelt het om een jaar lang de
snelste Rouvener op klompen te zijn?
Dat voelt natuurlijk wel goed. Niet veel
mensen kunnen zeggen dat ze een
jaar lang de snelste op klompen waren.
Hoe vaak heb deelgenomen aan de
Klompenrace?
Vanaf jongs af aan deed ik al mee aan
dit evenement. Ik denk dat ik vanaf
mijn tiende al ieder jaar de klompen uit
de kast trek om een mooi rondje te
maken.
Heb je naast hard lopen op klompen
nog meer hobby’s?
Naast hardlopen op klompen trap ik
graag tegen een bal op het
voetbalveld. Een goede derde helft
mag hierbij niet ontbreken.
Waar heeft de wisseltrofee het
afgelopen jaar gestaan?
Bovenop de kledingkast, goed in het
zicht.
Wanneer geef jij als antwoord
'Deurumme!‘ ?
Deurumme is het antwoord op alles!
Heb je nog tips voor de andere
deelnemers?
3 Paar kousen, goede klompen en je
bent klaar voor vertrek.

Bedankt voor het interview en
succes!

Programma.
21:00
22:00
23:50
00:00
00:30
00:30

Baaninspectie
Inschrijving Café Korterink
Opstellen voor de start
Startschot deur ‘n Klomp
Prijsuitreiking
Start feest Café Korterink

Comité Zonuendan - 18e editie Klompenrace - www.zonuendan.com - Comité Zonuendan - 18e editie Klompenrace

De Klompenrace van 2019 is mede mogelijk
gemaakt door de volgende bedrijven en/of
personen:
Aannemersbedrijf Henk Troost
Acom Bouw
Ballenkar.nl
Beautysalon Pura
Bloemenatelier Rianne
De Haan Autoschade en Spuiterij
Harry Brakke – Bouw & Advies
Kapsalon Ilona
Klaas Mulder Verhuur
Klus- en montagebedrijf Kuiper
LMB Tuin en Park Gebr. Knoll
MC Designs
Meesters Tweewielers
Miba's Verhuur
Peter Mulder RMO en Tanktransport
Timmerman Transport
Via Flora Bloemen
Autobedrijf Hengsteboer
B+B Personeelsdiensten
Dubbelgaaf.nl
G&A computers
HennieTroost Sport en Ontspanningsmassage
Johan Huisman Kaas & Notenhandel
Kuiers en Dunnink montage
Vee- en Vleeshandel Johan Knoll
Visscher Bouw
Autobedrijf Huls
Bakkerij Ubak
Bestratingsbedrijf H. Dunnink
Bouwbedrijf H.J. Kuiers
Buitenhuis Reclame
Car Correctie uit de Fles
DC Grafimedia
Gerard Brakke Bestratingen
Lindenholz Rijwielen Schaatsen en Skeelers
R&S Kaas- en worstspecialiteiten
Restaurant Stien
Boomkwekerij Mussche
Buitenhuis Internationaal Transport
Cateringservice Patrijs en Zaal d'Olde Skoele
Domein Installatiebedrijf Rouveen
Hilboezen Auto & Caravan
Inter Grass
Loonbedrijf H.J. Trompetter
Poiesz Supermarkt Staphorst
Schoenmaker Jan Portiek
Slager Industriele Dienstverlening
Total Tankstation Krale
Uw Slager Buitenhuis
Autoservice Timmer
Bloemert Melkveetechniek
Brakke Techniek
Cafetaria Korterink
CZ Rouveen Kaasspecialiteiten
De Ongedierte Bestrijder
Duikbedrijf Nederland
Gerbon Bouw
Handelsonderneming K.J. Bouwmeester
Hoeve Advies
Kinderopvang Mathil
Muzikaal Educatief Centrum
Notariaat Ritsma
Poortman Makelaars
RK Projecten
Schra Schilderwerken
Steengoed ID
Stijl476 Interieur - Styling – Advies
Sanne
Stiptwerk Uitzendbureau
Ton Kamp de fietsspecialist
Tim de Vries Hoveniers
Viersprong Prefab Montage
Autosleepdienst Hooikammer

Bloemert Groep
Bloemhof & Pleiter
Bouwbedrijf Kisteman
Compustore
Drukkerij de Reest
Groenrecycling Rouveen
InShape Fitness & More
Kico Montage
Krale Bestratingen
Spoorwind
Autobedrijven Korterink
Autorijschool Hans Oldeman
Grondverzetbedrijf De Haan
Hydrauliek Service Dunnewind
Kruidhof Veevoeders
Marco Kooiker Bouw
Tegelhome Meppel
Akkerman Konstruktiebedrijf
De Boer Ingenieursbureau
H. Knoll landbouwmechanisatie
Warenhuis Jan Crediet V.O.F.
Bos Bedden Speciaalzaak
Coop de Eendracht / de Welkoop
Rietdekkersbedrijf K. van der Horst
Roo Rubber
Stegeman Textiel
Varkensbedrijf K. Mijnheer
W. Knoll Bouw

Taallesje
Het woord ‘daarom’ is een
voornaamwoordelijk bijwoord.
Voornaamwoordelijke
bijwoorden worden gevormd ter
vervanging van de combinatie
voorzetsel+ voornaamwoord.
Men vervangt het
voornaamwoord door het
overeenkomstig bijwoord van
plaats en zet het voorzetsel in
bijwoordelijke vorm erachter in
dit geval ‘daar’ en ‘om’.
Immers: Aanwijzend: (ver af)
om+dat, om+die: met die reden
Voorbeelden:
-

Vorig jaar deden maar liefst 162
klompenlopers mee aan de Klompenrace.
Voorspel jij het juiste aantal deelnemers
van dit jaar, dan maak je kans op een
mooie prijs.
Mail je voorspelling vóór 27 december
naar info@zonuendan.com. (deelname
t/m 122 jr.)

Deurty play
Zoals elk jaar is er ook dit keer een
deskundige jury,
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, ‘deurty play’ is dan ook niet
toegestaan!
Aan de origineelste deurgang langs de
route mag de jury een tegoedbon uitreiken
welke verzilverbaar is bij Topslagerij
Buitenhuis.

-

Het regende hard en
daarom deed ik het
raam dicht.
Daar deed hij het om.
Hij trok een gek gezicht
en daar moest ik om
lachten.
Toen de lerares geen
antwoord kon geven op
mijn vraag waarom het
Nederlands zo moeilijk is,
gaf ze als antwoord
Deurumme!

Nauw verwante begrip aan het
woord ‘daarom’ is ‘waarom’

Natuurlijk is er dit jaar weer een
overvloed aan prijzen te winnen
in de verschillende catagorieën. Niet
alleen snelheid, maar ook
orginaliteit staat bij het comité en jury
hoog in het vaandel.
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

‘Uit den ouden doosch’
Dikke Deur is een van de hoofdpersonages uit de Nederlandse televisieserie Pipo de
Clown, die liep van 1958 tot 1980.
Dikke Deur is een circusdirecteur, zijn naam is een verbastering van "directeur". Omdat
Dikke Deur al zijn geld aan taart spendeerde en zijn personeel niet uitbetaalde, heeft
Pipo het circus van Dikke Deur verlaten en is voor zichzelf begonnen. Dikke Deur
accepteert dat niet en probeert Pipo sindsdien dwars te zitten. Bekende uitspraken
van Dikke Deur zijn: "Pipo, koeien!" en "Oh, wat heb ik weer een pech...
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‘Deurty playlist’
Voor tijdens en na de Klompenrace
zijn er diverse optredens.
Diverse nummers (waaronder vele
Nederlandstalige) zullen deze avond
live ten gehore gebracht worden,
Lokale entertainer ‘Hans van Dongen’
zal vóór, tijdens en na de
Klompenrace diverse deurzakkers ten
gehore brengen.
Een greep uit zijn repertoire:
-

de Deurzakkers
Het feest kan beginnen
Normaal
Deurdonderen
Clouseau
Deur gaat ze
Def Rhymz
Zak maar lekker deur

Na afloop zal er ook binnen bij Café
Korterink nog flink deurgedraaid
worden.

De bezetting van "Comité
Zonuendan" tijdens dit evenement:
Alwin Compagner
Robbert Harink
Ibrahim Hooikammer
Klaas Huisman
Hein Poolman
Rudy Klomp
Marijn Konterman
Wilrik Kuiper
Jarnold Slager
Jan Trompetter

Vriendelijke verzoek aan deelnemers en publiek om zoveel mogelijk met de
benenwagen te komen. Een eventueel meegenomen voertuig kan tijdelijk gestald
worden op het kerkplein aan de Prunuslaan.

Motto van Comité Zonuendan’ is:
“Veur Rouveen, deur Rouveen.”
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