75 jaar Wijker Gymnastiek Vereniging (deel 2)
Het vorige stuk eindigde ik met de opmerking dat de jaren 80 heel succesvolle jaren zouden worden
voor WGV. In 1981 werd leider Tieme van Goor opgevolgd door Gemma Tenniglo. In het bestuur
konden we heel goed iemand gebruiken die de technische aangelegenheden voor zijn rekening kon
nemen en wie zou dat beter kunnen invullen dan Tieme. Aldus werd besloten. De vereniging groeide
in al zijn geledingen. Er kwam een afdeling Jazz gymnastiek en Aerobic bij, die in eerste instantie
onder leiding stonden van Josephien Demmer, later opgevolgd door Hesselien Krol.
Volleybal
De afdeling volleybal groeide uit tot zo’n 70 leden, die werden getraind door Henk Haze, later door
Peter Mulder. Met 5 teams werd deelgenomen aan de stadsvolleybal competitie in Meppel.
De belangstelling voor het volleybal kwam mede doordat wij in 1981 een stratenvolleybaltoernooi in
het leven riepen met deelname van teams uit een straat of buurt maar ook van bedrijven en
verenigingen. Dit toernooi werd gehouden op het voorterrein van Wacker in de derde week van juni
op vier avonden met als top een deelname van 48 teams, waar zo’n 350 wedstrijden moesten
worden afgewerkt. Het ging er soms fanatiek aan toe maar altijd gemoedelijk, sportief en reuze
gezellig met veel publieke belangstelling. Avonden dat er vier- á vijfhonderd mensen op het veld
aanwezig waren, waren geen uitzondering.
Selectie
Bij de gymnastiek hadden we in tegenstelling tot veel andere gymverenigingen heel veel
jongensleden. Gemma kwam bij het bestuur met het idee een stel jongens en meisjes uit de grote
groepen te selecteren. Zij vond dat er talenten tussen liepen die bovengemiddeld presteerden.
Wanneer zij daar wat extra uren mee zou trainen zouden daar best leuke dingen uit voort kunnen
komen. Zo ontstonden de selectiegroepen. Het al aanwezige contact met de collega verenigingen,
TOVOS uit Ruinerwold en DOO uit Ruinen werd uitgebreid, de trainingsuren op elkaar afgestemd,
zodat wij een gezamenlijke gymleiding aan konden trekken die we een volledige baan konden
bieden. De loonadministratie werd verzorgd door het STK (Sport Technisch Kader) in Beilen.
Ook hadden wij met die verenigingen samen een jaarlijkse sportdag met als afsluiting de estafette,
waarin alle deelnemende groepen vertegenwoordigd waren. Na optelling van de die dag behaalde
punten per onderdeel kon de winnende vereniging de wisselbeker meenemen.
In 1983 hadden wij samen met vijf andere verenigingen onze jubileumviering gebundeld in “Jubilea
‘83” wat een feestweek werd waar elke vereniging een dag voor haar rekening moest nemen. WGV
nodigde bij die gelegenheid de verenigingen uit Hasselt en IJsselmuiden uit voor het houden van
demonstraties. De hele week werd zo’n succes dat die vijf jaar later, mede op verzoek van het
gemeentebestuur, herhaald zou worden. Daarover straks meer. Gemma had inmiddels aangegeven
belangstelling te hebben voor een baan in Friesland waar haar vriend ook werkzaam was, maar ze
had wel een alternatief, haar zwager, Marcel Wevers, werkzaam op een zeilschool. Voormalig
wedstrijd turner en ook in bezit van de nodige diploma’s was geïnteresseerd en bereid haar op te
volgen. Naast de reguliere lessen besteedde hij nog meer aandacht, met veel extra trainingsuren,
aan de selectiegroepen wat uiteindelijk zou leiden tot voor onze vereniging ongekende successen.
Successen
Terwijl de meisjes Jo-An Venema, Gerja Dolsma en Roelina Mulder derde werden bij de Drentse
Kampioenschappen, stevenden de jongens Jurre Koning, Mirko Vrielink, Remco Stadman, Henri
Batterink, Matthijs de Noord, Frank Johnson, Wijnand Zaagman, Gerbrand Smit, René Rooze, Wessel
Doldersum, Hans Peter Sloots en Theo Koster na de regionale kampioenschappen door naar de
Nederlandse Kampioenschappen.
Op 20 mei 1989, in Zetten, werd in de 4C lijn Frank Johnson Nederlands kampioen en Remco
Stadman werd dat in de 5C lijn, welke geheel door onze jongens werd beheerst want Matthijs de
Noord werd tweede, Wessel Doldersum derde, Henri Batterink vierde en Hans Peter Sloots 13e.
Op 17 december namen 2 teams deel aan de Ned. kampioenschappen team turnen. Team 1,
bestaande uit Mirko Vrielink, Matthijs de Noord, Henri Batterink en Remco Stadman werden
Nederlands kampioen en team 2 met Gerbrand Smit, René Rooze, Hans Peter Sloots en Theo Kosters
werden 8e van de meer dan 20 teams die daaraan deelnamen.
Het was toen al duidelijk dat wij Marcel Wevers niet voor onze vereniging zouden kunnen behouden.
omdat hij de verenigingen voor het uitzoeken kreeg met voor ons de bijkomende financiële
gevolgen.

Jubilea
De jubileavieringen in 1988 zijn al even aangehaald. Als thema voor de festiviteiten werd gekozen,
“750 jaar dorp de Wijk” omdat uit naspeuringen op het Rijksarchief in Assen was gebleken dat De
Wijk ongeveer 750 jaar oud zou zijn. Het gaat te ver om het tien dagen durende feest met vele
hoogtepunten uit te diepen, maar de dag die door WGV ingevuld moest worden mag niet onvermeld
blijven. In het vorige stukje is al geschreven over toogdagen dan wel gymnastrada’s die in den lande
werden gehouden. Ons zeer actieve en niet voor een kleintje vervaard zijnde bestuur besloot dat
weer in leven te roepen en alle Drentse Gymverenigingen uit te nodigen om daar invulling aan te
geven. Na een voorbereiding van 1,5 jaar kwamen op 12 juni 1988 28 verenigingen naar De Wijk met
ruim 2500 gymnasten, ondermeer Jazzballet, Aerobic, grond- en toestelgym op het Wacker terrein
uit te voeren met als afsluiting een gezamenlijke oefening op levende muziek van Apollo. De muziek
was ruim van te voren toegestuurd naar alle gymverenigingen om deze oefening in te studeren. De
heer Oele, destijds commissaris van de Koningin in Drenthe, was uitgenodigd om de parade af te
nemen en de opening van het evenement te verrichten. Wij kregen bericht van zijn secretariaat dat
hij van 13.00 tot 14.oo uur beschikbaar was om aan één en ander invulling te geven. Hij was zo
onder de indruk van het totaal dat hij ’s avonds bij de afsluiting om 18.00 uur nog aanwezig was,
om naar velen zijn waardering uit te spreken. Wij hadden de medewerking van de legerleiding in
Drenthe om alle deelnemers per vereniging onder te brengen in grote legertenten, die waren
geplaatst op het evenemententerrein achter de korfbalvelden. Al met al een gebeuren waar in
gymkringen maar ook daar buiten nog lang over gesproken zou worden.
Goede basis
Na dat geweldige feestelijke jaar volgden dus de successen die al vermeld zijn, waarna Marcel
Wevers ons ging verlaten en werd opgevold door Johan de Lange. Daarna is Herma Wilps nog een
hele tijd aan onze vereniging verbonden geweest. Om op het beschreven niveau te komen is niet
eenvoudig geweest, maar het is in een relatief kleine gemeenschap als de onze nagenoeg ondoenlijk
om daar te blijven. De jongens en meisjes worden groter, gaan studeren, zoeken andere takken van
sport en de instroom van nieuwe leden blijft achter. Gelukkig zijn er voor de jeugd vele
mogelijkheden om sportief bezig te zijn. Het zal dus voor de toekomst wel erg moeilijk worden om
het record aantal leden van 389 te overtreffen. Maar ik blijf er van overtuigd dat de gymnastiek een
uitstekende basis vormt voor elke tak van sport die men gaat beoefenen.
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