
Overlast van fietsen op de camper-
parkeerplaats bij de sporthal tijdens 
de kermis zorgt voor frustratie bij 
kamperende toeristen. Onze verslag-
gever was ter plaatse. 

“Het is een schande!” aldus een lid 
van de Nederlandse Kampeerauto 
Club. “Deze plek staat goed aan-
geschreven in het NKC boekje. Nu 
staat het vol met fietsen. Als we de 
mensen vragen om hun fiets weg te 
halen reageren ze niet eens. Ze lij-
ken wel dronken” zegt zijn vrouw 
aangeslagen. AOV heeft laten 
weten hier niets te kunnen doen en 
heeft de kampeerders een alterna-
tieve plek aangeboden bij het Hof-
shuus, maar de campereigenaar 
houdt voet bij stuk. Het echtpaar 
heeft een verzoek ingediend bij de 
gemeente Oude IJsselstreek om 
toestemming om te parkeren tus-
sen de kermisattracties.

“Wij hebben net zoveel recht om 
hier te staan als de rest. Ik laat mijn 
vakantie niet bederven door die 
fietsen” aldus de boze campereige-
naar. Namens de redactie van Het 
Dienblad wensen wij de kampeer-
ders een hele fijne kermis toe.

• door Pjotr Veldhaas

Tijdens het vogelschieten op Sport-
park Oberink hedenochtend, heeft 
een vertegenwoordiger van ISIS 
talent gescout, uitsluitend onder 
mannelijke deelnemers. 

Ook een voormalig schuttersko-
ning die vandaag mee deed voor 
de keizerlijke titel is benaderd. 
“Een vrendelijken kearl met een 
boord vroeg mi-j of ik wol helpen 

• door Bo Ouderling

Eric Jacobs gaat het roer rigoureus 
omgooien. Op de persconferentie na 
zijn aanstelling kondigde hij aan dat 
hij een fors aantal veranderingen 
gaat doorvoeren ten opzichte van het 
beleid van zijn voorganger, Koning 
Herry I.
 
Eric Jacobs benadrukte dat hij veel 
waardering heeft voor de inzet 
van Herry, maar dat hij niettemin 
andere keuzes zal maken. Zo wil 
hij af van de centrale rol van de 
houten vogel om op die manier 
ook ander materiaal een kans te 
geven. “Ik ben nooit voorstander 
geweest van een houten vogel. Een 
ander materiaal ligt veel meer voor 
de hand, ik denk momenteel aan 
het 3D-printen van een levensechte 
Paalwulp. Herry en zijn voor-
gangers hebben altijd alleen oog 
gehad voor abstracte, nondescripte 
vogelvormen, dat kan anders en 
dat moet anders.”

Eric Jacobs hamert bovendien op 
het belang van de doorstroming 
van de jeugd: “Trouw blijven aan 
je vaste kern is sympathiek, maar 
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Nieuwe koning gooit roer om
Eric Jacobs: ‘Ik ga het compleet anders doen dan Herry’

Conflict tussen 
camperclub NKC 
en AOV lijkt uit de 
hand te lopen

Ronselpraktijktijken tijdens vogelschieten op Oberink

het staat de talentontwikkeling in 
de weg. Voor mij tellen geoefende 
schuttersnamen niet. Op een gege-
ven moment is het tijd om plaats te 
maken.”

Oud-koning Herry Bruyns toonde 
zich in een eerste reactie licht 
geïrriteerd door de uitspraken van 
Eric Jacobs: “Als hij dit eerder had 
gezegd, hadden we erover kunnen 
praten. Nu heb ik het afgesloten. 
Met iemand die zo tegen de Volks-
feestornithologie aankijkt, kan ik 

• Juicht nieuwe koning Eric Jacobs te vroeg? foto: DB

niet samenwerken. Vanwaar toch 
al die herrie? Die vogel krijgt nog 
een staartje.”
 
De afgetreden koningin Caroline 
van Braak kan zich wel vinden in 
de stellingnamen van Eric Jacobs. 
“Wellicht dat de dames dan beter 
op kunnen schieten met de heren, 
om eh ... meer sychroniteit in het 
geheel te kunnen bewerkstel-
ligen.”

meer op: www.hetdienblad.com

met de oprichting van een kalifaat. 
Now is ‘t mien daor in die wearld 
toch al völ te dorre, maor de belo-
ning, twee kamelen en een schaop, 
von ik ôk wel wat minnetjes. Daor 
kan de schosteen niet van roken! 
Hie zei d’r nog bi-j dat ‘t een hele 
ere was en dat ‘t zo goed as zeker 
was da-k in ‘t bezit ‘esteld wiere 
van umsgeveer 72 maagden.”

Andere gekende deelnemers, 
waaronder Bernd V. en Karel ten B. 

zijn ook benaderd. Zij onthielden 
zich van commentaar, met de uit-
drukkelijke wens niet met name 
genoemd te willen worden.

Inmiddels heeft wijkagent Van 
der Wal op verzoek van AOV 
een whatsappje gestuurd naar de 
afdeling terrorisme van de AIVD. 
In het huishoudelijk reglement 
van de AOV staat namelijk dat 
werving voor ideologische doel-
einden tijdens de volksfeesten 

niet is toegestaan, indien er beta-
ling in natura tegenoverstaat.

Overigens krijgt deze gebeurte-
nis mogelijk nog een staartje. De 
vrouwelijke deelnemers hebben 
namelijk de Commissie Gelijke 
Behandeling verzocht om een 
onafhankelijk onderzoek in te 
stellen naar deze seksitische 
praktijken. Zodra de uitslag van 
dit onderzoek bekend is, zal deze 
in de doofpot verdwijnen.

BrEkkEnd ni-Js



In navolging van bepaalde hore-
ca tijdens de eerste Koningsdag 
had AOV besloten op het feest-
terrein een scheiding te plaatsen 
om ongewenste vermenging van 
feestelijkheden te voorkomen. 
Onder druk van de publieke 
opinie werd het bouwwerk, een 
met zeilen bekleed bouwhek, 
gisteravond al raps onder de 
voet gelopen. Een honderttal 
AOV-leden vormde daartoe een 
menselijke bulldozer. Tegen die 
massale kracht bleek ‘De Muur’ 
niet bestand. “Er is sprake van 
enige reputatieschade voor de 
vereniging”, aldus de schade-
verzekeraar van AOV. Interim 
voorzitter Gerrie Geessink trok 
schielijk het boetekleed aan: 
“Een uitglijer! Dat zal ons niet 
nog eens overkomen!”

• Door: Daniël Joling 

Het spetterende feest met de daar-
aan bijbehorende receptie staat bij 
een iedereen nog kakelvers in het 
geheugen. 

Dat dit feest een jaar te vroeg is 
gevierd heeft niemand zich kunnen 
bevroeden. Twee weken geleden 
zijn gloeiend nieuwe notulen over 
de oprichting opgedoken tijdens 
het opruimen van de zolder van de 
heer H. Te Beest, eersteuurs vende-
laar en dit jaar geïnterviewd voor 
de AOV-gids. Deze notulen lijken 
terug te dateren vanuit 1965. Het 
nieuws is bij het bestuur als een 
bom toegeslagen. “Er zit niets an-
ders op dan volgend jaar weer een 
feest te organiseren”, aldus Gilbert 
Legters van de AOV geestdriftelijk. 

“Ik dacht laat ik eens kijken wat 
er in die doos zit, voordat ik hem 
bij het oud papier zet”, vertelt de 
schoonmaakster. “Ik ben blij dat 
ik dat gedaan heb. Dit is belang-
rijke informatie”. De heer Te Beest 
lacht er hartelijk om: “Ik heb nooit 
‘ewetten da’k hier zowat op zolder 

•  Het gewraakte document. foto: DB

•   Gilbert Legters oefent voor 
nieuw jubileumfeest. foto: DB
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Jubileum AOV een jaar te vroeg gevierd?

Hans Jansen breekt bekken

Scheiding schielijk weg
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z o e k  d e  v i j f  v e r s c h i l l e n

had staon. Hoe kump dat d’r zo-j 
zeggen? En dat de muuze ‘t niet 
opevret’n hebt mag ôk een wonder 
heiten!” Dat laatste verbazen ook 
de heren Gerards en Hermans, als 
historici verbonden aan het Hofs-
huusinstituut voor plaatselijke ge-
schiedenis. Zij verklaren: “Gezien 
de staat van de doos en de overige 
papieren lijkt het document van 
jonger datum”. Typografiekenners 
vermoeden zelfs dat hier een com-
puter werd gebruikt die in 1965 
nog niet in de handel was.

Als objectieve journalistiek vermogen wij ons hierin niet te vermengen, 
maar toch lijkt het ons toe dat er in deze zaak een schrijnend geval van 
feestvierfraude in de lucht hangt. Wij houden u op de hoogte.

Upload (www.hetdienblad.com/sel-
fie-actie) een selfie met een Dienblad 
tijdens het Varssevelds Volksfeest en 
maak kans op prachtige prijzen! 

De winnaars worden gekozen door 
een zeer partijdige jury. Test met 
meters bier of wijn haar omkoop-
baarheid. Medewerkers van uit-
geverij ‘De Leesportemonnee’ zijn 
niet uitgesloten van deelname.

Hans Jansen, bij een ieder in Vars-
seveld en verre fietsbare omgeving 
bekend als groot muziekliefhebber 
en onmisbare schakel in de ritme-
sectie van Jubal, heeft zijn bekken 
gebroken.

Ga voor eeuwige lokale 
roem en duik vandaag nog 
in de dienblad selfie-actie

“Het is verschrikkelijk”, zegt Jan 
Klanderman, 2e voorzitter en 
instrumentbeheerder. Dit heb ik 
in heel mijn Jubalcarrière nog niet 
eerder meegemaakt.” Hans staat 
voor een raadsel. “Ik wet ôk niet 

hoe ‘t kwam. Ik denk da’k te hard 
heb ‘eslagen. Opens was ‘ebrok-
ken,” zegt hij zichtbaar ontdaan.
Voorzitter Mark Jansen heeft 
tevergeefs geprobeerd om contact 
te leggen met drumband Heelsum 

voor een leenbekken. “‘t ontbrek-
ken van Hans is een groot gemis”, 
aldus Jansen. De redactie hoopt 
voor Jubal, maar vooral voor Hans 
dat het probleem snel zal worden 
opgelost.


