JAARVERSLAG 2010
VOLLENHOOFSE VERENIGING VOOR VOLKSVERMAKEN
Kenmerk:

__________________________________________________________________________
Het jaar 2010 is voor de 4 V's een jaar geweest, waarbij alle evenementen weer tot volle
tevredenheid zijn verlopen met als hoogtepunt het schitterende corso. Helaas speelde het
weer ons parten en kwamen er behoorlijk wat minder toeschouwers, dan we gewend zijn.
Bestuur
Op 25 maart 2010 was de Algemene Ledenvergadering in de Burght te Vollenhove.
Aanwezig waren 27 leden, waarvan 7 bestuursleden.
Reglementair aftredend, maar gaan nog 1 jaar door: Jan Winter en Piet Triou.
Aftredend en niet herkiesbaar: Marc Kwast en Wim Schrijver.
Voordracht nieuw bestuurslid Peter Baars. Peter wordt tevens penningmeester.
De vergadering gaat akkoord.
Het bestuur is op zoek naar een kandidaat met PR kwaliteiten. Tot op heden is dit niet gelukt.
Het bestuur kwam 11 keer voor een bestuursvergadering bijeen.
Verder was er geregeld overleg met onder ander de wagenbouwgroepen, gemeente, bloemencommissie, vlasschuurcommisie, Stichting de Kop van Overijssel en Wetland Wonen Groep.
Bij het secretariaat kwamen dit jaar 101 poststukken binnen.

Evenementen 2010
Paaseierenzoeken 2e paasdag 10.00
Met een opkomst van 113 kinderen en de nodige ouders en grootouders kijken de paashazen
terug op een geslaagde zoektocht. Alle 600 gekookte en gekleurde eieren zijn gevonden en
meegenomen door de aanwezige zoekers.
Het was dit jaar niet mogelijk het bos in te gaan, dus zijn de velden aan de Bentstraat,
Groenestraat en het grasveld bij Nieuw Clarenberg vol gelegd met gekleurde eieren.
Na afloop om half 12 kregen alle kinderen nog een klein presentje. Ook werden uit de
ingeleverde tekeningen de 16 mooiste door een jury uitgekozen. De prijswinnaars kregen
allen een mooie prijs mee naar huis.
Pinksterrijden 24 mei
Hieraan deden 17 met ballonnen en slingers versierde boerenwagens mee. Zeker 345
kinderen en begeleiders hebben op 24 mei jl. weer een prachtige rit door en rondom
Vollenhove gemaakt. Onder de chauffeurs was dit jaar weer een jubilaris te feliciteren. Gert
de Jonge werd door de voorzitter van de 4V’s gehuldigd. 40 jaar al rijdt hij mee op tweede
pinksterdag. Gert kreeg uit handen van Henk Veldkamp een mooie oorkonde en een bosje
bloemen. Ook was het voor het eerst, dat er drie generaties “Spans” meereden. Om 10:00
vertrok de hele karavaan richting Kadoelen om vervolgens via Poepershoek weer terug te
keren naar de Burght. Onderweg kregen de kinderen wat te snoepen en ranja en de chauffeurs
werden voorzien van koffie. Bij de Burght werden er ijsjes uitgedeeld. 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 ochtend.
Pinksterrijden voor de jeugd wordt elk jaar mede mogelijk gemaakt door het Hervormd Groot
Burger Weeshuis.
Lascursus
Er is dit jaar voor de 2e keer met succes een lascursus georganiseerd en in totaal zijn er nu
door goed gevolg 10 lascertificaten door cursusleider Theo Winter uitgedeeld.
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Warme vrijmarkt Vollenhove
Zaterdag ochtend 26 juni 05.00 uur. De eerste verkopers (03.15 uur) hadden hun favoriete
stekje op het grasveld al ingenomen. Bij de ingang van het terrein bij het oude gemeentehuis
stonden de auto’s al in de rij en ook de bestuursleden van de 4V’s waren er al en hielpen
iedereen naar een plekje op het grasveld. Vooraf had de organisatie 130 opgaven voor deze
vrijmarkt binnen gekregen, maar op het hoogtepunt van de markt stonden er zeker 150
verkopers van jong tot oud.
In de ochtend was het gezellig druk, maar na de middag werd het te warm. Dit zorgde ervoor
dat de markt dit jaar eerder afgelopen was dan normaal. Al met al was het een geslaagde dag.
Waterspeldag zaterdag 14 augustus
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.
Open dag wagenbouwers 7 augustus
Ondanks de regen, die geregeld met bakken naar beneden viel, waren er bij de meeste
wagenbouwgroepen toch nog wel wat bezoekers geweest. Ingepakt in regenkleding lieten de
toeristen uit de omgeving zich gelukkig niet afschrikken. Bij de meeste wagenbouwgroepen
lagen o.a. tekeningen, maquettes, dahliabloemen en de gewonnen prijzen uit het verleden
uitgestald. Voor vragen of uitleg over het ontwerp werd ruim de tijd genomen. De open dag
werd gesponsord door Steegro agrarisch advies, bemiddeling en vastgoed.
Feestweek
Opening Feestweek met muzikale rondgang
Dinsdag 24 augustus de traditionele rondgang met drie muziekkorpsen door verschillende
straten van Vollenhove werd door het zeer slechte weer afgelast.
Kethuli Bleumink uit Kampen werd dinsdagavond uitgeroepen tot dahliakoningin 2010.
Er waren vier kandidates afkomstig uit Vollenhove, Marknesse en Kampen. Melissa
Veenstra, Linda Voorhorst, Roos Vogel en Kethuli Bleumink hadden er samen met
presentator Oene Loonstra en het in grote getale aanwezige publiek er een leuke show van
gemaakt. De vier dames moesten zich in een viertal rondes presenteren en laten zien. Het
geheel werd muzikaal ondersteund door de band Butterfly met als thema de seventies.
Daarnaast verzorgde Discotheek Dance Fever de hele week het geluid in de tent.
Woensdag 25 augustus Kindermiddag
Op woensdagmiddag 25 augustus mochten wij ± 300 kinderen verwelkomen. De middag
werd ingedeeld in 2 leeftijdsgroepen. Tussendoor werd er snoep, ranja en ijsjes uitgedeeld.
Woensdagmiddag hadden de kinderen een "overdekte speeltuin", waar ze vrij mochten spelen
met luchtkussens, verschillende fietsen, en behendigheidsspelletjes..
Woensdagavond
’s Avonds werd de avond gepresenteerd door Clown Noni en deed tussendoor goochel-acts
met de kandidatens van de prinsesverkiezing. Trisanna Hofman werd dahliaprinses corso
Vollenhove 2010. Aan de prinsesverkiezing deden mee: Beau Spoelstra, Trisanna Hofman,
Kimberly Komen, Josefien van Kampen, Charme Edelenbos, Eefke Wouters, en Sanne van
Harten. Ricardo Jongman heeft de fiets gewonnen. Hij werd getrokken uit de honderden
andere loten.
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Donderdagavond 26 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 Kethuli en
prinses Trisanna. Onder het genot van een kopje koffie of thee genoten vele ouderen van deze
gezellige avond.
Donderdagavond 26 augustus 19.30 uur spelletjes-avond voor jong en oud
Het was wederom 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 23
straten zich aangemeld. Helaas is dit 4 straten minder dan vorig jaar. De eerste prijs ging dit
jaar naar de bewoners van de Aak 4 t/m 18 en 3 t/m 19 met als onderwerp ‘Meer blauw op
straat". Verder werd onder de eerste 10 prijswinnaars een aanmoedigingsprijs verloot ter
waarde van € 100,-- Deze prijs ging ook naar de Aak 4 t/m 18 en 3 t/m 19.
Vrijdagavond 27 augustus 20.00 uur Rondgang langs alle bouwlocaties
Samen met de Dahliakoningin, het Kerstraatdwijlorkest, enkele raadsleden 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. Op deze avond werden ook de startnummers uitgereikt aan de wagens.
Kindercorso zaterdagmorgen 28 augustus
Voor aanvang van het kindercorsos viel er nog een dikke bui, maar daarna bleef het droog.
Rond de 400 kinderen van de verschillende scholen trokken door de straten van de
binnenstad, waar vele toeschouwers hun creaties bewonderden. 9 groepen deden mee bij de
grote groepen en er waren 5 bloemenwagen(tjes). Eerste in de categorie "Grote groepen"
werd de groep met het onderwerp “Ratdraaiers”. In de categorie bloemenwagentjes categorie
D en E ging de 1e prijs respectievelijk naar “Pottenkijkers”en Flodder in Veno”.
Het kindercorso werd begeleid door maar liefst 5 korpsen:
Vollenhoofsch fanfare, Jeugdkorps Vollenhoofsch fanfare, Jeugdkorps Urk, Jong Oranje
IJsselmuiden en van Renssenkorps Heerenveen
Middag- en avondcorso
Stark Wark winnaar corso Vollenhove 2010
Met hun creatie “Gekooid” behaalde “Stark Wark” dit jaar 144 punten en pakte daarmee voor
de 7de keer op rij de “ere”prijs. Het verschil met de nummer twee “De Bokkenrijders” van
wagenbouwgroep Nameless bedroeg bijna 5 punten. Zij kregen 139,2 punten.
De nummer 3 “Venomenaal” met “Het oog van de storm” kreeg van de jury 138,6 punten.
Gelukkig voor de organisatie en wagenbouwers was het parcours redelijk vol en ondanks de
slechte weersvooruitzichten bleef het tijdens de rondgang van het kindercorso ‘s morgens en
het middagcorso droog. Tijdens de tweede ronde van het avondcorso begon het dan toch nog
te regenen. Door de weersvoorspelling waren er dit minder toeschouwers.
Ook de gemeente Steenwijkerland draagt het corso een warm hart toe. De gemeente
Steenwijkerland heeft het corso van Vollenhove al bestempeld tot “5 sterren evenement”. Een
benoeming om trots op te zijn. De vakjury, die uit alle windstreken van Nederland komt,
zoals Zundert en Valkenswaard, vond dat het niveau weer omhoog was gegaan.. De “figuratie
jury”, die uit drie zeer kundige dames bestond, jureren zowel ’s middags als ook ’s avonds.
Met zo’n 250 figuranten op en rond de corsowagens geen gemakkelijke taak. De prijzen voor
de figuratie, verlichting, de wagenbouwersprijs en de publieksprijs worden tijdens het
wagenbouwersfeest in oktober uitgereikt. De organisatie en wagenbouwers kunnen
terugkijken op een geslaagd corso. Vollenhoofs fanfare, Showkorps Smalena
Drachten, Showband Irene Ede, Drum- en Bugle Corps Beatrix Hilversum, AMDG Kampen,
Showband Advendo Sneek en Jachtkorps De Bazuin Leerdam. ’s Avonds verving S.D.G. St.
Jansklooster Vollenhoofsch fanfare.
Taptoe: Smalena Drachten, Irene Ede, Beatrix Hilversum en Advendo Sneek. De taptoe
werd ook weer goed bezocht.
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Zaterdag 2 oktober Uitreiking publiek-, figuratie-, verlichtings- en innovatie- en
pechprijs
Feestavond 2 oktober 2010
Zaterdag 2 oktober jl. vond het jaarlijkse wagenbouwersfeest plaats in de Burght te
Vollenhove. De muzikale omlijsting van deze avond werd verzorgd door de band “Xclusive
XL”.
Voor het eerst dit jaar werd de "Heetebrij wagenbouwersprijs" uitgereikt. Deze prijs werd
bepaald door de wagenbouwgroepen. Elke wagenbouwgroep kon één stem uitbrengen. De
"Heetebrij wagenbouwersprijs" ging naar de groep Stark Wark. die in totaal 11 stemmen
ontving. "Saantjes publieksprijs" ging naar De Vereniging. Zij ontvingen de prijs mede door
de geweldige show om de wagen, die door het publiek zeer werd gewaardeerd.
Corsogroep Nameless werd de winnaar van de avond . Zij gingen er met 2 prijzen vandoor,
namelijk: de "Mondria bouw verlichtingsprijs" en de "Wetland Wonen figuratieprijs".
De pechprijs ging naar Excellent en de aanmoedigingsprijs ging naar Fulnaho
Evaluatie en juryoverleg woensdag 27 oktober in de Burght.
Van de 15 wagenbouwgroepen waren 2 niet op komen dagen.
Op deze avond werd het juryrapport toegelicht door de juryleden:
mevr. Laarman, mevr. van Dijk, mevr. Kampman en dhr Bastiaansen.
De gestelde vragen werden tot tevredenheid beantwoord. De juryleden vonden het een
hoogstaand corso dit jaar. Daarna werd het corso 2010 geëvalueerd.
Sint-Maarten 11 november
Op 11 november werd St. Maarten gevierd. Het was een natte avond. Toch hadden vele
kinderen de moeite genomen om ook bij onze stand langs te komen. Massaal werden we
toegezongen door plaatselijke kinderen. 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.
Wel speelt er momenteel een probleem met de Vlasschuur. De gemeente heeft in principe de
huur opgezegd in verband met de bouwkundige staat van de Vlasschuur. De tijd zal leren wat
de gevolgen zullen zijn.
2e secretaris, P.G. Triou
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