JAARVERSLAG 2009
VOLLENHOOFSE VERENIGING VOOR VOLKSVERMAKEN
Kenmerk:

__________________________________________________________________________
Het jaar 2009 is voor de 4 V's een jaar geweest waarbij alle evenementen weer tot volle
tevredenheid zijn verlopen me als hoogtepunt het schitterende corso.
Bestuur
Op 22 januari 2009 was de Algemene Ledenvergadering in de Burght te Vollenhove.
Aanwezig waren 41 leden, waarvan 7 bestuursleden.
Reglementair aftredend, maar gaan nog 1 jaar door: Jan Winter en Wim Schrijver.
Aftredend en niet herkiesbaar Willem-Jan Kleene.
Voordracht nieuw bestuurslid Theo Winter. De vergadering gaat akkoord.
Het bestuur is op zoek naar een kandidaat met PR kwaliteiten. Tot op heden niet gelukt.
Het bestuur kwam 11 keer voor een bestuursvergadering bijeen.
Verder was er geregeld overleg met onder ander de wagenbouwgroepen, bloemencommissie
Stichting de Kop van Overijssel en Wetland Wonen Groep.
Bij het secretariaat kwamen dit jaar 81 poststukken binnen.

Evenementen 2009
13 april zoektocht met de Paashaas
Paashazen van de 4V's zeer tevreden.
Met een opkomst van 119 kinderen en de nodige ouders en grootouders kijken de paashazen
terug op een geslaagde zoektocht. Alle 400 gekookte en gekleurde eieren zijn gevonden en
meegenomen door de aanwezige zoekers.
Al met al duurde de zoektocht die begon om twee uur tot ongeveer kwart voor vier.
Na afloop kreeg iedere deelnemer nog de kans om een keer in de grabbelton te duiken, en
hiervan werd dan ook graag gebruik gemaakt met als gevolg dat er op een succesvolle dag
kan worden terug gekeken.
Ook werden uit de ingeleverde tekeningen de 16 mooiste door een onafhankelijke jury
uitgekozen. De prijswinnaars kregen alle een mooie prijs mee naar huis.
De winnaars waren in willekeurige volgorde:
Rob Glazenborg, Lotte Roskam, Sanne van Dalen, Christel Winters, Bas Glazenborg, Laura
de Wilde, Jetse Suiker, Bente Klaver, Evie Roskam, Emma Suiker, Hannah de Lange, Milan
de Jonge, Fabian Beld, Sander Ijspeert, Marnick Lassche en Emiel van de Linde.
Allemaal gefeliciteerd.
Pinksterrijden 13 juni
17 met ballonnen en slingers versierde boerenwagens. Zeker 350 kinderen en begeleiders
hebben op 2 juni j.l. weer een prachtige rit door en rondom Vollenhove gemaakt.
Onder de chauffeurs was dit jaar weer een jubilaris te feliciteren. Jaap Voerman werd door de
voorzitter van de 4V’s gehuldigd. 30 Jaar al rijdt hij mee op tweede pinksterdag. Jaap kreeg
uit handen van Henk Veldkamp een mooie oorkonde en een bosje bloemen.
Om 10.00 uur vertrok de hele karavaan richting Kadoelen. Hier word altijd de eerste stop
gemaakt en worden de chauffeurs voorzien van een kopje koffie. De kinderen krijgen hier
een snoepje in de vorm van een minimarsje. Na Kadoelen vertrekt de stoet richting de
Poepershoek. Hier is er voor de kinderen en begeleiders een beker ranja. Na deze stop gaan
ze weer richting “de Burght” in Vollenhove. Als alle wagens stil staan worden er ijsjes
uitgedeeld voor iedereen.
Zowel de opkomst als het weer was dit jaar weer geweldig. Het bestuur van de 4V’s is dan
ook zeer blij dat alles zonder problemen is verlopen en kijkt terug op een geslaagde
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ochtend. Voor volgend jaar hopen wij dat er weer een mooie opkomst is, en dat het weer ons
tussen 10.0 en 12.00 uur gunstig gezind is.
Dit Pinksterrijden voor de jeugd wordt elk jaar mede mogelijk gemaakt door het Hervormd
Groot Burger Weeshuis.
Nieuw logo nieuwe borden
Zaterdag 13 juni 14.00 uur was het zover, de nieuwe promotie doeken van het corso
Vollenhove werden onthuld door de dahliakoningin van 2008, Carmijn Bakker en
ontwerpster Christiane Gathman.
"Het bestuur van de V.V.V.V. is erg trots op de prachtige nieuwe doeken, komend jaar zullen
er zeker nog een aantal worden aangeschaft", aldus voorzitter Veldkamp.
Deze doeken zijn gesponsord door wetland Wonen groep.
Lascursus
Zoals enkele weken geleden al vermeld, is de V.V.V.V. voor het eerst begonnen met het
geven van een korte lascursus voor de jeugd.
Helaas is deze cursus alweer bijna ten einde, maar gelukkig lijkt het een groot succes te zijn
gezien de enorme vooruitgang van de deelnemers.
Druk bezochte vrijmarkt Vollenhove
Zaterdagochtend 27 juni 05.30 uur. De eerste verkopers hebben hun favoriete stekje op het
grasveld al ingenomen.
Bij de ingang van het terrein bij het oude gemeentehuis staan de auto’s al in de rij, en ook de
verantwoordelijke bestuursleden van de 4V’s zijn al ter plaatse. De daaropvolgende uren is
het een komen en gaan van auto’s met volgepakte karretjes.
Op de grasvelden naast en achter het oude gemeentehuis heeft iedereen zijn spullen op een
kleedje uitgestald, of ergens netjes opgezet.
Vollenhove en omstreken wordt langzaam wakker. Er komen steeds meer bezoekers die een
kijkje gaan nemen bij alle kraampjes.
Waterspeldag 25 juli
Zaterdag 25 juli stond de Watermarkt rond de haven en richting Kerkplein op het programma.
Jong en oud vermaakte zich prima met de vele waterspelletjes en ook de braderie had over
belangstelling niet te klagen.
Met het onderdeel sprietlopen boven het water van de haven in het pittoreske stadje werd
vooral de jeugd aangenaam bezig gehouden. Voor de jongens en meisjes viel het nog niet
mee voor het aantikken van de bel aan het eind van de tien meter lange spriet niet in het water
te geraken. Drie duikers hielden in het water een oogje in het zeil.
Ook het kussengevecht in een waterbak zorgde voor veel hilariteit. Het was zaterdag
duidelijk dat Vollenhove zich als een vis in het water voelt.
Open dag wagenbouwers 8 augustus
Tijdens de laatste weekmarkt in Vollenhove, heeft ook de organisatie van de 4V's dit jaar een
marktkraampje ingericht. Voorzitter Henk Veldkamp, dahliakoningin Carmijn Bakker en
bestuurslid Henny Lassche attendeerde de voorbij trekkende mensen op de open dag. De
meeste van hen wisten het al, maar vooral voor de dagjesmensen waren er folders met de
exacte bouwlocaties. Ook de bekende ledenkaarten waren hier te koop.
Tijdens de opendag kunnen de bezoekers met eigen ogen zien wat er allemaal onder
de dahlia's van zo'n prachtige praalwagen schuilgaat. Ook kunnen ze zien dat de wagens
technisch zeer goed in elkaar zitten. De wagenbouwers uit Vollenhove bouwen hun creaties
professioneel op, en dat is ook te merken tijdens de rondgang in Vollenhove op de laatste
zaterdag van augustus. Alle corsowagens gaan veilig door de straten van Vollenhove.
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Feestweek
Opening Feestweek met muzikale rondgang
Dinsdag 25 augustus de traditionele rondgang met drie muziekkorpsen door verschillende
straten van Vollenhove: Soli Deo Gloria uit St. Jansklooster, Vollenhoofsche Fanfare en het
jeugdkorps van Vollenhoofsch fanfare.
In een goed gevulde feesttent is dinsdagavond Janine Renes gekroond tot de nieuwe Dahlia
koningin van het corso Vollenhove 2009. De strijd ging dit jaar tussen Melissa Bloemberg 21
jaar uit Staphorst, Marianne de Wilde 18 jaar uit Emmeloord, Dominique Schurink 16 jaar uit
Vollenhove, Sharon van Dijk 18 jaar uit Paasloo en Janine Renes 18 jaar uit Vollenhove.
De dames moesten in drie rondes het publiek en de jury laten zien waarom juist zij de nieuwe
Dahlia koningin moesten worden. De eerste ronde was een “zaal ronde”. Hierbij kregen de
dames van presentator Oene Loonstra, bekend van RTV Oost, 4 opdrachten.
Dit is een actief spel waarbij de zaal betrokken wordt om de dames te helpen. De tweede
ronde heette “mijn talent”. In deze ronde konden de dames hun eigen talent laten zien en/of
horen. De derde en laatste ronde was de “Gala en vragenronde”. De dames, gekleed in
galajurken, kregen van Oene Loonstra verschillende vragen over Vollenhove en het
bloemencorso.
Tussen de verschillende rondes door, was er muziek verzorgd door DJ Hessel van Radio NL.
Samen met A3aan Drost, Erik DiekeB en Tamara Tol zorgde zij voor de muzikale omlijsting
van de avond.
Omstreeks 23.00 uur was de jury eruit en werd Janine Renes gekroond tot nieuwe Dahlia
koningin 2009. Dahlia koningin 2008 Carmijn Bakker feliciteerde haar opvolgster. Zelf kreeg
ze naast een bloemetje ook een oorkonde en werd bedankt voor haar inzet in het afgelopen
jaar.
Janine Renes straalde op het podium, uitgedost met kroontje, sjerp en bloemen. Haar eerste
officiële optreden is donderdagmiddag. RTV Oost bezoekt dan Vollenhove met de “zet ‘m op
11-toer”.
Woensdag 26 augustus Kindermiddag
Op woensdagmiddag 26 augustus mochten wij ± 300 kinderen verwelkomen bij circus
Kristal. De middag werd ingedeeld in 2 leeftijdsgroepen. Hier leerden zij allerlei
circuskunstjes. Iedereen vond het een geslaagde middag. Tussendoor werd er snoep, ranja en
ijsjes uitgedeeld.
Woensdagavond
Om 19.00 uur konden de kinderen, die ’s middags diverse kunstjes hadden geleerd, dit aan
hun ouders, broers, zusters en allen tonen.
Na de Dahlia koningin verkiezing van dinsdagavond was het woensdagavond de beurt aan de
jongere meiden uit Vollenhove. Sanne van Harten, Lisa van der Linde, Romi Dahmen,
Maaike Bakker, Myrthe van Wijk en Hennie Stavensberg, allen uit Vollenhove, kwamen het
podium op, nadat presentator Harry Klein ze aangekondigd had. De prinsessen moesten in
drie rondes hun uiterste best doen.
In de eerste ronde, de “voorstel ronde”, vroeg presentator Harry de meiden een aantal
persoonlijke vragen. Hoe heet je, hoe oud ben je, waarom wil je Dahlia prinses worden, en
nog veel meer.
In de tweede ronde, de “Play back” ronde, kon je zien dat de dames helemaal los gingen. De
zenuwen waren weg, lekker dansen en zingen op de muziek van zangeres “Esmée Denters”
met het liedje “Outta here”.
In de derde ronde, de “vragen ronde”, kregen de meiden wat algemene vragen over het
bloemencorso. De zaal mocht hen hier natuurlijk bij helpen. Hierna was het laatste woord aan
de jury. Tijdens en na afloop van de rondes waren en leuke optredens van dansschool
Artistique, muzikaal gesteund door Dance Fever. Om 21.15 uur brak het spannende moment
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voor de meiden aan. De jury was eruit en de winnares werd bekend gemaakt. Romi Dahmen
werd gekozen tot dahlia prinses van het corso Vollenhove 2009. Haar voorgangster, Amber
Spoelstra kroonde de nieuwe prinses. Evenals de dahlia koningin gaat ook de
prinses donderdag mee naar de opnames van RTV Oost, de “zet ‘m op 11 tour”. Aanstaande
zaterdag zal Romi aan het hoofd van het kindercorso rijden, dat begint om 10.00 uur in de
binnenstad van Vollenhove.
Donderdagavond 27 augustus bezoek aan Nieuw-Clarenberg
Vanaf 19.00 uur speelde het Kerkstraat Dwijlorkest mooie swingende nummers en kregen de
bewoners van Nieuw-Clarenberg de primeur van onze nieuwe dahlia-koningin Janine en
prinses Romi. Onder het genot van een kopje koffie of thee genoten vele ouderen van deze
gezellige avond.
Donderdagavond 27 augustus 19.30 uur spelletjes-avond voor jong en oud
De hele dag zijn diverse bestuursleden bezig geweest om alle spelletjes klaar te zetten.
Het was de hele avond gezellig druk en iedereen, jong en oud genoten dan ook. Ook het Rad
van Avontuur was weer aanwezig.
Op deze avond werden de prijzen bekend gemaakt van de straatversiering. Dit jaar hadden
bewoners van 27 straten zich aangemeld. De eerste prijs ging dit jaar weer naar de bewoners
van de Visscherstraat met als onderwerp ‘Geëmmer in de Visscherstraat".
Verder werd onder de eerste 10 prijswinnaars een aanmoedigingsprijs verloot ter waarde van
€ 100,-- Deze prijs ging naar de Kerkstraat 76a t/m Voorpoort 1 met “Op zien Ollands”.
Nora Apeldoorn heeft de fiets gewonnen. Zij werd getrokken uit de honderden andere loten.
Vrijdagavond 28 augustus 20.00 uur Rondgang langs alle bouwlocaties
Samen met de Dahliakoningin, het Kerstraatdwijlorkest, enkele raadsleden, Marcel
Timmerman van hoofdsponsor Wetland Wonen Groep en enkele bestuursleden werd een
bliksem bezoek gebracht aan alle 15 wagenbouwgroepen. Zeer gastvrij werden wij door
iedereen ontvangen en zo als elk jaar duurde het weer tot in de kleine uurtjes. Bijzonder was
wel de uitreiking van de startnummers op deze avond als bewijs, dat de wagen wordt
toegelaten tot het corso.
Kindercorso zaterdagmorgen 29 augustus
Een perfecte dag voor een kindercorso. Rond de 400 kinderen van de verschillende scholen
trokken door de straten van de binnenstad waar vele toeschouwers hun creaties bewonderden.
10 groepen deden mee bij de grote groepen en er waren 4 versierde bloemenwagentjes.
Eerste in de categorie "Grote groepen" werd de groep met het onderwerp “Het loopt hier in
de soep”. In de categorie bloemenwagentjes categorie D en E ging de 1e prijs respectievelijk
naar “Babyboom”en Suiker - spinnen”.
Het kindercorso werd begeleid door maar liefst 5 korpsen:
Jeugdkorps Urk, Vollenhoofsch fanfare, Jeugdkorps Vollenhoofsch fanfare, Jong Kampen en
Jong Jubal.
Middag- en avondcorso
Als gevolg van een ongeval op de bouwlocatie van de groep Kiek Oans Nou een week voor
het corso overleed Christiaan Siepel aan de gevolgen hiervan. Voor aanvang van het corso
werd een indrukwekkende 1 minuut stilte gehouden, waarbij je een speld kon horen vallen in
de straten van Vollenhove. De wagenbouwgroep Stark Wark heeft opnieuw het corso van
Vollenhove gewonnen met 'Strijdmacht'. Wagenbouwgroep 't Jakan kwam terug aan de top
met een tweede plaats en nieuwkomer in de top was Venomenaal met een derde plaats. Na
afloop van het avondcorso kon iedereen in een bomvolle tent feestvieren met Hooked On
Red. Voordat de middag en avondoptocht van start ging, werden toeschouwers vermaakt door
verschillende dweilorkesten. Voor de begeleiding van het corso had de muziekcie weer
geweldige korpsen aangetrokken en wel het Jachthoornkorps Kampen (’s avonds showkorps
Urk), Jubal Zwolle, Kamper trompetterkorps, Takostu Stiens, Biltse Harmonie en St Martinus
Oordigem (België) en Vollenhoofs fanfare (’s avond SDG uit St. Jansklooster)
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Net zoals vorig jaar was de catering in handen van Tent & Catering bedrijf van Kammen uit
Oosternijkerk.
Wel waren er dit jaar minder toeschouwers bij het middag- en avondcorso als gevolg van het
weer.
Zaterdag 3 oktober Uitreiking publiek-, figuratie-, verlichtings- en innovatie- en
pechprijs
Prijzen uitgereikt tijdens wagenbouwersfeest
Zaterdag 3 oktober jl. is er in de Burght in Vollenhove weer het jaarlijkse wagenbouwersfeest
geweest. Op deze avond werden nog een aantal prijzen uitgereikt die te maken hadden met
het bloemencorso Vollenhove van afgelopen augustus. Zo worden er op die avond
de”Mondria Bouw verlichtingsprijs”, de “Saantjes publieksprijs” de “Heetebrij’s
innovatieprijs” en de “Wetland Wonen figuratieprijs” bekend gemaakt. De muzikale
omlijsting van de avond werd verzorgd door de band “Vital Sign” samen met zangeres Ellen,
finaliste van Idols 4.
De winnaars waren als volgt:
Verlichtingsprijs: 1) Stark Wark 2) Nameless 3) Excellent
Publieksprijs: 1) Stark Wark 2) De Vereniging 3) Nameless
Innovatieprijs:
Deze prijs is dit jaar niet uitgereikt. Er waren te weinig innovatieve elementen om de prijs uit
te reiken. In overleg met de sponsor van de geldprijs “slagerij Heetebrij”, is besloten deze
prijs dit jaar onder de wagenbouwers te verdelen.
Figuratieprijs: 1) De Vereniging 2) Stark Wark 3) ‘t Jakan
Evaluatie en juryoverleg woensdag 4 november in de Burght.
Van de 15 wagenbouwgroepen waren 4 niet op komen dagen.
Op deze avond werd het juryrapport toegelicht door de juryleden:
mevr. Laarman, mevr. van Hoogdalen, mevr. Leijenaar-Veldkamp en dhr Bastiaansen.
Er waren deze avond niet veel vragen en alle gestelde vragen werden tot volle tevredenheid
beantwoord.
De juryleden vonden het een hoogstaand corso dit jaar.
Daarna werd met z’n allen corso 2009 geëvalueerd.
Sint-Maarten 11 november
Op 11 november werd St. Maarten gevierd. Het was een frisse avond.
Massaal werden we toegezongen door plaatselijke kinderen. Velen hadden de moeite
genomen om thuis of op school de meest vrolijke en kleurrijke lampions te maken.
Zij werden door de 4 V’s getrakteerd op een zakje chips.
Dankwoord
Het bestuur van de 4 V’s heeft ook dit jaar beslist niet stilgezeten. Gezien de vele activiteiten
kan het bestuur niet zonder de vele vrijwilligers. Hierbij willen wij dan ook graag alle
betrokkenen bedanken, die aan het slagen van de evenementen een steentje hebben
bijgedragen.
2e secretaris, P.G. Triou
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