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Het jaar 2013 is voor de 4 V's een jaar geweest waarbij alle evenementen weer tot
tevredenheid zijn verlopen me als hoogtepunt het schitterende corso, die dit jaar door
een record aantal bezoekers bezocht is.
Bestuur
Op 26 maart 2013 was de Algemene Ledenvergadering in de Burght te Vollenhove.
Aanwezig waren 28 leden, 9 bestuursleden, en 2 aspirant-leden.
Reglementair aftredend,
Reglementair aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar: Lubbert Roskam
Reglementair aftredend en herkiesbaar: Peter Baars (wordt algemeen bestuurslid)
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Wilma Visscher
Het bestuur stelt voor als bestuurslid/penningmeester: Wieteke Numan
Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Elina van Benthem

De vergadering gaat akkoord met herkiesbare en nieuwe leden.
Het bestuur blijft op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Het bestuur kwam 12 keer voor een bestuursvergadering bijeen.
Ook in 2013 is er geregeld overleg met onder ander de wagenbouwgroepen,
bloemencommissie, Gemeente Steenwijkerland, onze collegae van COV
St.Jansklooster, en is er twee keer per jaar overleg tussen de 3 gondelvaarten en 2
corso’s tezamen.
Bij het secretariaat kwamen dit jaar 213 poststukken binnen.
Evenementen 2013
Paaseieren zoeken 1 april (2e paasdag)
Met een opkomst van bijna 70 kinderen en de nodige ouders en grootouders kijken
de paashazen terug op een geslaagde zoektocht. Alle 600 gekookte en gekleurde
eieren zijn uiteraard 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 de Dahlia Koningin en de jury uitgekozen.
De prijswinnaars kregen allen een mooie prijs mee naar huis.
Pinksterrijden 20 mei
13 met ballonnen en slingers versierde boerenwagens, ruim 200 kinderen en ca. 65
begeleiders hebben op 20 mei jl. weer een prachtige rit door en rondom Vollenhove
gemaakt.
De wagens zijn op veiligheid aangepast. E.e.a. naar aanleiding van de aangescherpte
eisen van de verzekering.

Om 10:00 uur vertrok de hele karavaan richting Kadoelen. Op het land bij de
camping van Jan Winters in Kadoelen was er een stop waar gegeten en gedronken
werd. In de Poepershoek werd zoals te doen gebruikelijk gestopt voor een paar
rondjes ranja. Na deze stop gingen ze weer richting de Burght in Vollenhove. Toen
alle wagens stil stonden werden er ijsjes uitgedeeld voor iedereen. Zowel de opkomst
als het weer was dit jaar 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.
Het Pinksterrijden voor de jeugd wordt elk jaar mede mogelijk gemaakt door het
Hervormd Groot Burger Weeshuis.
Toetreding lijst van het Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed
Op vrijdag 31 mei werd officieel bekend gemaakt dat het corso Vollenhove op deze
lijst is geplaatst. Deze erkenning werd uitgereikt door mevr. Ineke Strouken, directeur
van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed in het bijzijn
van afgevaardigden van alle wagenbouwgroepen, het bestuur van de VVVV,
wethouder Luc Greve en de pers.
Daarnaast hadden bijna alle wagenbouwgroepen een presentatie meegenomen van
hun ontwerpen voor 2013. E.e.a werd gepresenteerd in de Oranjerie.
Vrijmarkt Vollenhove
Zaterdag ochtend 29 juni 06:00 uur. De eerste verkopers hebben hun favoriete stekje
op het grasvelden en parkeerplaats 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 115
opgaven voor deze vrijmarkt binnen gekregen, en gezien de weersomstandigheden
kwamen ze niet allemaal opdagen.
Ondanks het druilige begin van de dag 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. Ook de kaartverkoop voor het Corso was niet voor
niets opgezet. Enigste minpuntje was het ontbreken van de programmaboekjes, maar
dat zal in 2014 beter geregeld worden.
Waterspeldag
13 juli is de waterspeldag gehouden, en dit was echt een succes.
Goed en gezellig verlopen. 50 enthousiaste kinderen hebben meegedaan. Er was o.a.
spijkerbroek hangen, snel naar de bel, boegsprietlopen en een kussengevecht spel.
Leveranciers hadden uitstekend materiaal geleverd en vooral van de
suikerspinmachine werd goed gebruik gemaakt. Al met al een doorslaand succes en zal
er komend jaar op tijd en meer PR aandacht aan dit evenement besteed worden.

Open dag wagenbouwers 17 augustus
Mede dankzij het goede weer waren er bij de meeste wagenbouwgroepen veel
bezoekers aanwezig.
Bij elke wagenbouwgroep lagen de tekeningen, maquette, dahliabloemen en de
gewonnen prijzen uit het verleden uitgestald. Voor vragen of uitleg over het ontwerp
of wat dan ook werd 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.
Wij hopen dat de toeristen en alle andere bezoekers die gekomen zijn een leuke
middag hebben gehad. De open dag krijgt in 2014 zeker een vervolg.
Feestweek
Opening Feestweek met muzikale rondgang /verkiezing Dahliakoningin
Dinsdag 20 augustus werd de feestweek met de traditionele rondgang
door Vollenhoofsch Fanfare en Soli Deo Gloria geopend. De publieke belangstelling
was zoals gewoonlijk goed te noemen.
Kirsten Holster is dinsdagavond uitgeroepen tot Dahliakoningin 2013.
Ze werd gekroond door haar voorgangster Tessa Renes en gaat komende zaterdag
tijdens het middag- en avondcorso in Vollenhove voorop in de stoet, in een prachtig
met bloemstukken versierde Kever cabriolet.
De drie kandidates, Kirsten Holster, Melisa van Epen en Janick v.d.Wetering hebben
er samen met presentator Oene Loonstra van RTV Oost en het in grote getale
aanwezige publiek een leuke show van gemaakt. De drie dames moesten zich in een
drietal rondes presenteren en laten zien waarom nou juist zij de opvolgster van Tessa
Renes, dahliakoningin 2012, moesten worden.
De eerste ronde was de Queens Party, de tweede ronde Show us the Queen en de
laatste ronde Dress to impress. Nadat de jury zich had beraden, werd Kirsten Holster
uitgeroepen tot koningin 2013
Woensdag 22 augustus Kindermiddag
Op woensdagmiddag 21 augustus mochten wij ± 250 kinderen verwelkomen. Arie
Safari was deze middag te gast en wist de kinderen prima te vermaken met zijn
kindershow. De middag werd ingedeeld in 2 leeftijdsgroepen en voor beide groepen
had hij een aangepaste show.
Iedereen vond het een geslaagde middag. Vooraf werden de kinderen voorzien van
snoep en ranja en na afloop kreeg iedereen een ijsjes.
Woensdagavond 21 augustus verkiezing Dahliaprinses
Natascha de Bruin is verkozen tot Dahliaprinses corso Vollenhove 2013
De presentatie van deze avond was in handen van Henk van den Bos en er waren 10
kandidaat prinsessen nl. Melisse Wilcke, Melissa Spaak, Angelique IJspeerd, Kim
Sterken , Elise Buitelaar, Alissa Smit, Lynn Hoeve, Hetty Overbeek, Kaylaigh
Klompenmaker en Natascha de Bruin allen uit Vollenhove.

De prinsessen moesten in drie rondes hun uiterste best doen.
De eerste ronde is de voorstel ronde, de tweede ronde een dance/playbackronde en
de derde ronde werd een quiz gedaan.
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 maakte
bekend dat Natascha de Bruin werd gekozen tot Dahliaprinses van het corso
Vollenhove 2013. Haar voorgangster Laura Jordens kroonde de nieuwe prinses.
Op zaterdagmorgen mocht Natascha de Bruin om 10.00 uur in de binnenstad van
Vollenhove het kindercorso openen in een mooie Kever cabriolet.
Donderdagavond 22 augustus bezoek aan Nieuw-Clarenberg
Op donderdagavond werd een bezoek gebracht aan de bewoners van NieuwClarenberg, hier hadden ze de primeur om onze nieuwe Dahlia-koningin Kirsten en
Dahlia- prinses Natascha te ontmoeten. Onder het genot van een kopje koffie of thee
met een Venoos meisje genoten vele ouderen van deze gezellige avond.
Donderdagavond 22 augustus 19.30 uur spelletjes-avond voor jong en oud
De hele dag zijn diverse bestuursleden onder supervisie van Roel Sieders bezig geweest
om alle spelletjes klaar te zetten. Het was de hele avond gezellig druk en iedereen,
jong en oud genoten dan ook. Uiteraard was ook het Rad van Avontuur weer
aanwezig.
Op deze avond werden de prijzen bekend gemaakt van de straatversiering. Dit jaar
hadden bewoners van 24 straten zich aangemeld. De eerste prijs ging dit jaar naar de
bewoners van Kerkstraat 76a tot Voorpoort 1 met het onderwerp “Tussen Kerst en
Kitsch”.
Vrijdagavond 23 augustus 20.00 uur Rondgang langs alle bouwlocaties
Samen met de Dahliakoningin, het Kerstraat Dwijlorkest, enkele bestuursleden en
afvaardiging van Burgemeester en Wethouders 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. Tijdens dit bezoek werden door de
Dahlia-koningin ook de startnummers uitgereikt, dit als bewijs dat de wagen werd
toegelaten tot het corso.
Kindercorso zaterdagmorgen 24 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.
9 groepen deden mee bij de grote groepen en er waren 5 versierde
bloemenwagentjes.
Eerste in de categorie "Grote groepen" werd de St. Martinusschool met het onderwerp
Spijkergoed . In de categorie bloemenwagentjes categorie D en E ging de 1e prijs
respectievelijk naar “Het wilde westen” van ’t Jakan Kids en naar “Dromenland” van
de Toppers.
Het kindercorso werd begeleid door maar liefst 4 korpsen:
Vollenhoofsch Fanfare samen met het Jeugdkorps Vollenhoofsch Fanfare, Jong Oranje
IJsselmuiden. Jong Jubal Zwolle, Jeugdkorps Showband Urk, en SDG St. Jansklooster.

Middag- en avondcorso
Wagenbouwgroep ‘t Jakan is winnaar Corso Vollenhove 2013 geworden.
Met hun creatie “Waterloo” behaalde ‘t Jakan dit jaar met 192,4 punten de “ere”prijs.
Het verschil met de nummer twee “Dirtbuster” van wagenbouwgroep Venomenaal
bedroeg 5,3 punten. Zij kregen 187,1 punten. De nummer 3 “Stark Wark” met “
MijnWerk” kreeg van de jury 187 punten. Gelukkig voor de organisatie en
wagenbouwers was het parcours vol, en dit had hoofzakelijk te maken met goede
weersvooruitzichten die achteraf ook uit kwamen.
Men zag de volgende muziekkorpsen aan hun voorbij komen;
’s Middags: Vollenhoofse Fanfare, Showkorps Avendo Sneek, Pasveerkorps
Leeuwarden, La Vaillante Frankrijk, Showband Marum, en Jubal Zwolle.
Taptoe:
De volgende korpsen gaven hier acte de préséance;
Showkorps Avendo Sneek, Pasveerkorps Leeuwarden, La Vaillante Frankrijk,
Showband Marum.
’s Avonds: AMDG Kampen, Showkorps Avendo Sneek, Pasveerkorps Leeuwarden,
Showband Urk, Showband Marum en Jubal Zwolle.
Ook de Gemeente 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, vonden het niveau als vanouds.
Niet alleen het ontwerp, uitwerking idee en afwerking van de corsowagens maar ook
de figuratie wordt steeds professioneler. De “figuratie jury” die uit drie personen
bestaat, jureren zowel ’s middags als ook ’s avonds. Met zo’n 250 figuranten op en
rond de corsowagens geen gemakkelijke taak. Dit jaar was wederom ook een speciale
jury om de verlichting van de wagens vakkundig te beoordelen.
In de feesttent verzorgde Santa Rosa de muziek.
De prijzen voor de figuratie, verlichting, aanmoediging, de wagenbouwersprijs en de
publieksprijs worden tijdens het wagenbouwersfeest in oktober uitgereikt. De
organisatie en wagenbouwers kunnen terugkijken op een geslaagd corso.
Zaterdag 5 oktober
Uitreiking publiek-, figuratie-, verlichtings-, aanmoedigings-, wagenbouwers
Zaterdag 5 oktober heeft het jaarlijkse wagenbouwersfeest plaats gevonden in de
Burght te Vollenhove. Op deze avond werden bovengenoemde prijzen uitgereikt
Verlichtingsprijs, publieksprijs, en wagenbouwersprijs is dit jaar allemaal voor Stark
Wark.
De figuratieprijs gaat naar ’t Jakan.
De aanmoedigingsprijs is toegekend aan Geniaal.

Evaluatie en juryoverleg zaterdag 12 oktober ( Akkertien op de Voorst ).
Ook dit jaar was er een apart juryoverleg. Dit overleg was op zaterdagmiddag om
15.00 uur met aansluitend een klein buffet.
Op deze middag werd het juryrapport toegelicht door de aanwezige juryleden.
Deze middag gaven de juryleden hun mening over de wagens en het Corso in het
geheel.
Ook werden er deze middag speciale adviezen gegeven m.b.t. de verlichting door de
speciale verlichtingsjury.
Alle aanwezige juryleden deden dit op eigen wijze en de wagenbouwers konden hun
vragen en opmerkingen bij de jury kwijt en op deze manier werd er toch weer veel
van elkaar geleerd,
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

