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Rolde, 9 september 2015 
 
 
OVVR zet in op behoud van de paardenmarkt tijdens Roldermarkt 
 
Het bestuur van de Oranjevereniging en tevens Vereniging voor Volksvermaken te Rolde 
(OVVR) wil inzetten op het versterken van de paardenhandel tijdens de Roldermarkt. In 
samenspraak met de Boermarke Rolde – die de Roldermarkt 230 jaar geleden in het 
leven riep – alsook met enkele sponsoren wil het bestuur de paardenhandel versterken. 
Doel is behoud van de eeuwenoude traditie die zo kenmerkend is voor Rolde. 
 
De Roldermarkt is uitgegroeid tot een thematische feestweek met een kleine twintig 
evenementen. De feestweek werd dit jaar van 3 tot en met 8 september gehouden en 
kon – ondanks de vele en soms hevige regenbuien – rekenen op grote belangstelling van 
deelnemers en publiek. “In de afgelopen tien jaar hebben we gestaag gebouwd aan de 
nieuwe formule van de Roldermarkt, met evenementen voor jong en oud en veel 
aandacht voor het paard. Maar de paardenhandel op de tweede dinsdag van september 
mag niet verloren gaan.” Dat zegt Tienus Berkepies, bestuurslid van de OVVR en 
voorzitter van de Boermarke Rolde, na afloop van de Roldermarkt. 
 
Minder aanvoer 
Op de Roldermarkt van 2015 werden 48 paarden en een muilezel aangevoerd. Dat is 
minder dan de aanvoer in 2014 (73) en in 2013 (61). Het bestuur van de OVVR wijt dit 
deels aan de regen, vroeg op de ochtend, waardoor de paardenmarkt traag op gang 
kwam. Ook ontbraken dit jaar de grotere paardenhandelaren.  
 
Premies 
Voor de aanvoer van paarden werden ook dit jaar premies beschikbaar gesteld voor de 
aanvoer van de meeste paarden en pony’s, door Café Restaurant Hofsteenge te Rolde. 
Het bestuur van de OVVR denkt voor 2016 onder meer aan het verhogen en waar 
mogelijk vermeerderen van de premies. Daarnaast zal het bestuur goed blijven kijken 
naar de paardenhandel op andere markten in Drenthe, zoals de Zuidlaardermarkt en de 
Rodermarkt. Tienus Berkepies: “De Roldermarkt kent z’n eigen sfeer en dynamiek, maar 
we kunnen altijd leren van andere evenementen. We zullen in de komende maanden 
keuzes maken om volgend jaar tot een stevige aanvoer van paarden te komen.” 
 
Roldermarkt feestweek 
De Roldermarkt feestweek is ondanks de vele regenval goed verlopen. Slechts één 
evenement moest om veiligheidsredenen worden afgelast: het Rabobank Concours 
Hippique op de zondag. Nieuw dit jaar waren de praalwagens in het kader van 230 jaar 
Roldermarkt, de KNWU Jeugd Wielerronde, de Dikke Banden Race en de Stiletto Run. 
 


