JAARVERSLAG 2011

VOLLENHOOFSE VERENIGING VOOR VOLKSVERMAKEN
Kenmerk:
___________________________________________________________________
Het jaar 2011 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 maart 2011 was de Algemene Ledenvergadering in de Burght te Vollenhove.
Aanwezig waren 27 leden, waarvan 7 bestuursleden.
Reglementair aftredend, Piet Triou en Hennie Lassche
Voordracht nieuw bestuursleden: Gretha Rook, Egbert Schurink en René Vinke. De
vergadering gaat akkoord.
Het bestuur is op zoek naar een kandidaat met PR kwaliteiten. Tot op heden niet
gelukt.
Het bestuur kwam 13 keer voor een bestuursvergadering bijeen.
Verder was er geregeld overleg met onder ander de wagenbouwgroepen,
bloemencommissie, Gemeente Steenwijkerland, Stichting de Kop van Overijssel en
Wetland Wonen Groep.
Bij het secretariaat kwamen dit jaar 83 poststukken binnen.
Evenementen 2011
Paaseieren zoeken 25 april (2e paasdag)
Met een opkomst van ruim 100 kinderen en de nodige ouders en grootouders kijken
de paashazen terug op een geslaagde en erg warme zoektocht. Alle 600 gekookte en
gekleurde eieren zijn gevonden en meegenomen door de aanwezige zoekers.
Dit jaar zijn de velden aan de Bentstraat, Groenestraat en het grasveld bij de Ruïne
gebruikt om de gekleurde eieren te verstoppen. Al met al duurde de zoektocht die dit
jaar begon om 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.
Na afloop kregen alle kinderen nog een klein presentje. Ook werden uit de
ingeleverde tekeningen de 16 mooiste door een jury uitgekozen. De prijswinnaars
kregen alle een mooie prijs mee naar huis.
Pinksterrijden 13 juni
17 met ballonnen en slingers versierde boerenwagens, ruim 350 kinderen en ca. 80
begeleiders hebben op 24 mei jl. weer een prachtige rit door en rondom Vollenhove
gemaakt. Onder de chauffeurs was dit jaar twee jubilarissen te feliciteren. Gijs
Wouters en Gerard Zelhorst werden door de voorzitter van de 4V’s gehuldigd. Gijs
rijdt al 25 jaar mee op tweede pinksterdag. Gerard Zelhorst rijd zelfs dit jaar voor de
45e keer mee. Beide heren kregen 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
marsje. 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 ( op een paar kleine buitjes na ) 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. Voor volgend jaar
hopen wij dat er weer een mooie opkomst is, en dat het weer ons tussen 10:00 en
12:00 uur gunstig gezind is. Tot ziens in 2012.
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Het Pinksterrijden voor de jeugd wordt elk jaar mede mogelijk gemaakt door het
Hervormd Groot Burger Weeshuis.

Lascursus
Er is dit jaar geen lascursus georganiseerd. De reden hiervoor: geen opgave van
deelnemers. Ook geen reacties op advertentie en bekendmaking op onze website.
Vrijmarkt Vollenhove
Zaterdag ochtend 25 juni 05:00 uur. De eerste verkopers hebben hun favoriete stekje
op het grasveld al ingenomen.
Bij de ingang van het terrein bij het oude gemeentehuis komen de deelnemers beetje
bij beetje binnen en ook de verantwoordelijke bestuursleden van de 4V’s zijn er al en
helpen iedereen naar een plekje op het grasveld. 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. Alles behalve nieuwe spullen en
dieren mag verkocht worden, en dat was ook te zien. Vooraf had de organisatie al
120 opgaven voor deze vrijmarkt binnen gekregen, maar de weersomstandigheden
waren van dien aard dat lang niet alle deelnemers aanwezig waren.
In de ochtend was het wel gezellig druk, maar na de middag werd het te nat en
werden veel kramen ingepakt. Dit zorgde ervoor dat de markt dit jaar wat eerder
afgelopen was dan normaal. Toch mogen we het een geslaagde dag noemen. De 4V’s
hopen dat alle verkopers en bezoekers het naar hun zin hebben gehad en volgend
jaar weer terugkomen.
Waterspeldag
Deze is dat jaar niet gehouden.
Open dag wagenbouwers 20 augustus
Mede dankzij het goede weer waren er bij de meeste wagenbouwgroepen veel
bezoekers aanwezig.
Bij elke wagenbouwgroep liggen de tekeningen, maquette, dahliabloemen en de
gewonnen prijzen uit het verleden uitgestald. Voor vragen of uitleg over het ontwerp
of wat dan ook wordt ruim de tijd genomen. De toeristen werden meegenomen rond
de wagen en alle opzetstukken die op de laatste dag met behulp van kranen opgezet
worden. Op de tafels waren de dames van de groepen bezig aan de meest
fantastische zaadborden, figuren van klei en piepschuim of figuren bezet met kraaltjes.
Ongelofelijk om te zien dat elk kraaltje of zaadje één voor één met behulp van een
tandenstoker op het voorbeeld geplakt wordt. De Noordoostpolder is een gewilde
bouwlocatie voor veel wagenbouwgroepen geworden.
Veel wagenbouwgroepen uit Vollenhove bouwen hun praalwagen in de polder. De
Voorsterweg is het best vertegenwoordigd. Ook hoofdsponsor Steegro komt uit de
polder. Steegro agrarisch advies, bemiddeling en vastgoed uit Emmeloord sponsort de
open dag al enkele jaren. Dit tot grote tevredenheid van de wagenbouwers en de
organisatie. Wij hopen dat de toeristen en alle andere bezoekers die gekomen zijn een
leuke middag hebben gehad. De open dag krijgt in 2012 zeker een vervolg.

Feestweek

Opening Feestweek met muzikale rondgang
Dinsdag 23 augustus werd de feestweek met de traditionele rondgang
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door Vollenhoofsch Fanferre, jeugdkorps Vollenhoofsch Fanfare en Soli Deo Gloria
met majorettes geopend. De publieke belangstelling was groter dan andere jaren.
Marlous Holster is dinsdagavond uitgeroepen tot dahliakoningin 2011.
Ze werd om 22:30 gekroond door haar voorgangster Kethuli Bleumink en gaat
komende zaterdag tijdens het middag- en avondcorso in Vollenhove voorop in de
stoet, in een prachtig met bloemstukken versierde cabriolet.
De vijf kandidates, Tessa Pander, Marlous Holster, Elzelina Hoogeveen, Melissa
Dultman en Yvonne de Ruiter, hebben er samen met presentator Oene Loonstra van
RTV Oost en het in grote getale aanwezige publiek een leuke show van gemaakt. De
vijf dames moesten zich in een viertal rondes presenteren en laten zien waarom nou
juist zij de opvolgster van Kethuli Bleumink, dahliakoningin 2010, moesten worden.
De eerste ronde was de “voorstel ronde”. Hierin konden de dames vertellen wie ze
zijn, wat ze doen en waar ze vandaan komen. De tweede ronde was de “zaal ronde”.
Een grappig en actief spel waarbij de dames door het publiek geholpen mochten
worden bij de opdrachten die ze kregen. Vervolgens ging het verder met de “mijn
talent” ronde. Hierbij was het de bedoeling dat de dames iets van zichzelf lieten zien.
Dansen, zingen, instrument bespelen, het maakte niet uit. De dames mochten hun
eigen talent zelf uitkiezen en laten zien. Als laatste ronde was er de “gala ronde”.
Gehuld in prachtige avondkleding presenteerde de vier dames zich nogmaals aan het
publiek en de jury. Nadat de jury zich had beraden, werd Marlous Holster
uitgeroepen tot koningin 2011.

Woensdag 24 augustus Kindermiddag
Op woensdagmiddag 25 augustus mochten wij ± 300 kinderen verwelkomen. De
middag werd ingedeeld in 2 leeftijdsgroepen en de organisatie was in handen van
Super Kidz Party en muzikale ondersteuning van Dance Fever. Iedereen vond het een
geslaagde middag. Tussendoor werd er snoep, ranja en ijsjes uitgedeeld.

Woensdagavond 24 augustus verkiezing Dahliaprinses
Rosanne Jongman is verkozen tot Dahliaprinses corso Vollenhove 2011
Na de Dahlia koningin verkiezing van dinsdagavond was het woensdagavond de
beurt aan de jongere meiden uit Vollenhove. Deli Winter, Angelique IJspeert,
Rossane Jongman, en Samantha Poot, alen uit Vollenhove, kwamen het podium op,
nadat clown NONI ze aangekondigd had.
De prinsessen moesten in drie rondes hun uiterste best doen.
In de eerste ronde, de “voorstel ronde”, vroeg DJ van Super Kidz 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. In de derde
ronde, de “goochel ronde”, moesten de kandidates samen met de DJ verschillende
goocheltrucs laten zien.
Tijdens en na afloop van de rondes verzorgde Dance Fever de muzikale omlijsting.
Om 21:30 brak het spannende moment voor de kandidates aan. De jury was eruit en
de winnares werd bekend gemaakt. Rosanne Jongman werd gekozen tot
Dahliaprinses van het corso Vollenhove 2011. Haar voorgangster Trisanne Hofman
kroonde de nieuwe prinses.
Aanstaande zaterdag zal Rosanne aan het hoofd van het kindercorso rijden, dat
begint om 10.00 uur in de binnenstad van Vollenhove.

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-3-

Koningin Marlous en prinses Rosanne. Onder het genot van een kopje koffie of thee
met een venoos meisje genoten vele ouderen van deze gezellige avond.

Donderdagavond 25 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 25 straten zich aangemeld. De eerste prijs ging dit jaar naar de
bewoners van de Pluut, Punter, Zwaard, Anker, Mast, en Kade 39 t/m 45 met het
onderwerp ’Kliek ons nou’
Verder werd onder de eerste 10 prijswinnaars een aanmoedigingsprijs verloot ter
waarde van € 100,00 De straat Aak 4 t/m 18 en 3 t/m 19 was de gelukkige winnaar.
José Bos heeft de fiets gewonnen, gesponsord door Bike Total. Hij werd getrokken uit
de honderden andere loten.

Vrijdagavond 26 augustus 20.00 uur Rondgang langs alle bouwlocaties
Samen met de Dahliakoningin, het Kerstraat Dwijlorkest, enkele raadsleden, Marcel
Timmerman van hoofdsponsor Wetland Wonen Groep en enkele bestuursleden werd
een bliksem bezoek gebracht aan alle 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 27 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.
8 groepen deden mee bij de grote groepen en er waren 6 versierde
bloemenwagentjes.
Eerste in de categorie "Grote groepen" werd de groep met het onderwerp “St.
Martinus maakt het te bont”. In de categorie bloemenwagentjes categorie D en E ging
de 1e prijs respectievelijk naar “wij zijn in onze nopjes”en “Tour de Flamingo”.
Het kindercorso werd begeleid door maar liefst 5 korpsen:
Vollenhoofsch Fanfare, Jeugdkorps Vollenhoofsch Fanfare, Jong DAP Apeldoorn,
Jeugdkorps Wilhelmina Sleeuwijk, SDG + majorettes St. Jansklooster

Middag- en avondcorso
Wagenbouwgroep Nameless is de winnaar corso Vollenhove 2011 geworden.
Met hun creatie “Vergeten leven aan de Zuiderzee” behaalde Nameless dit jaar met
198,6 punten de “ere”prijs. Het verschil met de nummer twee “Levenslicht” van
wagenbouwgroep Stark Wark bedroeg 7,7 punten. Zij kregen 190,9 punten, en
moeten na 7 jaar met het eremetaal er vandoor te zijn gegaan hun meerder erkennen
in Nameless die veelal als tweede eindigde.
De nummer 3 “Venomenaal” met “Camouflage” kreeg van de jury 188,6 punten.
Gelukkig voor de organisatie en wagenbouwers was het parcours nagenoeg vol, en
ondanks de slechte weersvooruitzichten bleef het tijdens de rondgang van het
kindercorso ‘s morgens en het middagcorso droog. Voor aanvang van het avondcorso
begon het dan toch nog te regenen, maar tijdens de prijsuitreiking klaarde het weer
helemaal op. De organisatie schat dat er toch nog zo’n 40.000 bezoekers Vollenhove
bezocht hebben zaterdag. Ook dit bewijst maar weer dat corso Vollenhove een
geweldig evenement is, voor een heel breed publiek. Ook de Gemeente
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Steenwijkerland draagt het corso een warm hart toe. 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. Niet
alleen het ontwerp, uitwerking idee en afwerking van de corsowagens maar ook de
figuratie wordt steeds professioneler. De “figuratie jury” die uit drie zeer kundige
dames bestaat, 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.
Zaterdag 2 oktober
Uitreiking publiek-, figuratie-, verlichtings- en innovatie- en pechprijs
Zaterdag 2 oktober jl. heeft het jaarlijkse wagenbouwersfeest plaats gevonden in de
Burght te Vollenhove. Op deze avond werden een aantal prijzen uitgereikt die te
maken hadden met het bloemencorso Vollenhove van afgelopen augustus.
Voor het eerst dit jaar werd de "Heetebrij wagenbouwersprijs" uitgereikt. Deze prijs
wordt bepaald doordat alle wagenbouwgroepen onderling bepalen wat zij de beste
corsowagen vinden. Elke wagenbouwgroep kan één stem uitbrengen.
"Heetebrij wagenbouwersprijs" ging naar de wagengroep Nameless evenals "Saantjes
publieksprijs" . De “Wetland Wonen figuratieprijs” ging naar wagenbouwgroep
Fulnaho en de aanmoedigingsprijs naar Rataplan.
De pechprijs werd dit jaar niet uitgereikt.
De muzikale omlijsting van deze avond werd verzorgd door de band “Xclusive XL”.
Evaluatie en juryoverleg woensdag 2 november ( Akkertien op de Voorst ).
Van de 13 wagenbouwgroepen waren 3 niet op komen dagen.
Op deze avond werd het juryrapport toegelicht door de juryleden:
mevr. Laarman, mevr. van Hoogdalen, mevr. Leijenaar-Veldkamp, dhr Bastiaansen,
dhr. Hereijgers, en mevr. Geene.
Deze avond gaven de juryleden hun mening over de wagens en het Corso in het
geheel. Een ieder deed dit op eigenwijze en de wagenbouwers konden hun vragen en
opmerkingen bij de jury kwijt en werd er toch weer veel van elkaar geleerd,
Verzoek uit de jury is om een apart verlichting jury aan te stellen en dit gaat in 2012
ook gebeuren. Na behandeling van alle juryrapporten (22.00 uur) werd samen met
bestuur en wagenbouwers corso 2011 nog geëvalueerd.
Sint-Maarten 11 november
Op 11 november werd St. Maarten gevierd. Het was een frisse maar droge 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, René Vinke
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