De geschiedenis van WGV in een notedop
geschreven door Henk Spijkerman
Het ontstaan
In de jaren 20 van de vorige eeuw signaleerde men onder de bevolking de behoefte aan
sportbeoefening in verenigingsverband. Op 1 maart 1930 was het zover en werd de WSV (Wijker
Sport Vereniging) opgericht, mede op initiatief van de Vereniging Voor Volksvermaken. Het doel van
deze vereniging was vele soorten sport te stimuleren en activeren voor de inwoners van De Wijk en
IJhorst, zoals voetbal, tennis, hockey, korfbal en natuurlijk de gymnastiek.
Uit de WSV zijn vrij kort na de oprichting vele sportverenigingen verzelfstandigd, waaronder de
WGV. 18 februari 1933 was de oprichtingsdatum van deze vereniging met als eerste bestuur H.
Venema (voorzitter), A.J. Biemold (secretaris), G. Onstee (penningmeester) en verder de heren H.
Hazelaar, F. Waninge en J. van Goor. Dames kwamen er toen blijkbaar nog niet aan te pas.
Er werd gestart met 92 actieve leden, die een contributie betaalden van 10 cent voor de jeugd en
15 cent voor de ouderen. Als leider, toen directeur genoemd, werd de heer Loos uit Meppel
aangesteld. Het bestuur spaarde zelf 25 cent per week om een jaarlijks uitstapje mogelijk te
maken. Deze regel werd gehandhaafd tot 1955 en werd in 1987 weer opgepakt.
Uitbreiding van activiteiten
Het ledental is aan vele schommelingen onderhevig geweest. Zo zakte dat in 1940 (begin van de
oorlog) tot 37 om twee jaar later uit te lopen tot 214. In oktober 1942 werd toegetreden tot het
Nederlands Gymnastiek Verbond, later met het predikaat Koninklijk gelauwerd. Hierdoor kon men
de activiteiten die tot dan toe tot de regio beperkt waren, uitbreiden tot landelijke contacten.
Er werden regelmatig zogenaamde toogdagen bezocht, o.a. in Hattem, Gieten, Assen, Arnhem,
Ommen, Stadskanaal en ook zelf bleef men in het organiseren van zo’n dag niet achter. Het vervoer
naar die wedstrijd- en demonstratiedagen werd verzorgd door het toenmalige touringcarbedrijf
Berendsen, wellicht dat oudere leden zich deze dagen nog herinneren.
Succesvolle tijden
De wekelijkse oefeningen vonden binnen plaats, in een leslokaal van de oude lagere school,
tegenwoordig appartementencomplex “de Holwortel’ en buiten op stukken land die van
particulieren werden gepacht. In 1971 kreeg men de beschikking over een echt gymnastieklokaal
(dat er nu nog is) aan de Briëtweg. In mei 1945 ontstonden problemen met de heer Loos, hij
beschikte namelijk niet meer over zijn vervoermiddel, de fiets. Hij werd opgevolgd door de heer
B. Schakelaar uit Wapenveld. Hij zou de vereniging 24 jaar trouw blijven. Van 1971 tot 1981 was
Tieme van Goor gymleider. Inmiddels was van 1965 de vereniging uitgebreid met een
volleybalafdeling. Een paar jaar geleden is deze afdeling een zelfstandig leven gaan leiden.
Ook in de jaren zeventig al behaalden leden van de WGV diverse successen. Zo werd Janet Boverhof
Drents Kampioen op vier onderdelen turnen en namen Evelien Kist en Barbera Witteveen deel aan
deze wedstrijden van de Nederlandse Kampioenschappen. Successen die in de jaren tachtig door de
jongens van WGV onder leiding van Marcel Wevers overvleugeld zouden worden.
wordt vervolgd…

