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Vanuit het bestuur
18 oktober 1945; op deze datum werd 75 jaar geleden gymnastiekvereniging WIK
opgericht; Willen Is Kunnen
We zijn met elkaar trots op al die jaren van ‘gym’ in Groot-Ammers. Bij het zoeken
naar oude foto’s en documenten horen we het regelmatig terug; ‘ik heb vroeger ook
op de gym gezeten….’ De ene kort de ander langer, maar met elkaar was er plezier
en gezelligheid. Door de jaren heen zijn er heel wat dingen veranderd, mensen
komen en gaan, er zijn nieuwe lesgroepen opgezet, toestellen bijgekomen en
activiteiten georganiseerd. Het enthousiasme voor de sport is al die jaren gebleven,
ook nu is dat weer duidelijk zichtbaar. We hebben ons best gedaan om ondanks
Corona voor ieder een veilige sportomgeving te organiseren, passend binnen de
huidige richtlijnen.
Graag hadden we dit jubileum volgens traditie groot willen vieren met een feestelijke
uitvoering door alle leden, maar helaas is dat op dit moment niet mogelijk. Toch
willen we dit bijzondere moment niet onopgemerkt voorbij laten gaan en zoeken we
andere manieren om hierbij stil te staan en te laten zien wat wij als vereniging in
onze mars hebben. Op dit moment, maar ook in alle voorgaande jaren. We zijn in de
archieven gedoken, hebben diverse leden en ook oud-leden gesproken om met
elkaar deze jubileum editie te kunnen vormgeven en jullie een klein inkijkje te geven
van WIK in de afgelopen 75 jaar.
We zijn dankbaar voor alle sportieve prestaties en initiatieven die in de afgelopen
jaren mochten plaatsvinden. De wekelijkse sportlessen, maar ook de diverse
clubacties en voorbeelden van een gezellig verenigingsleven.
En die jubileum uitvoering, die gaat er vast nog wel een keer komen!!

Het bestuur van WIK op de
receptie bij het 25 jarig jubileum
Vlnr; dhr. Janse, dhr Witzier, dhr Blonk en
trainer Geurts
Mevr. Schreuder-Ooms, mevr. Den Hartogv/d Grijn, mevr. Slob-Minkema en mevr.
v/d Graaf-v/d Grijn

Naast diverse oude foto’s, ook enkele persoonlijke verhalen van (oud) WIKKERS
Op 14 april 2020 ontvingen we via onze Facebook pagina het volgende berichtje;
Ik was aan het googelen op Groot-Ammers.
Daarin kwam ik W.I.K. tegen.
Heel lang geleden was ik lid van W.I.K. Vanaf het
allereerste begin. In een wit turnbroekje gemaakt van een
rijstzakje. De oorlog had net zijn laatste adem uitgeblazen.
De uitvoeringen waren in de oude garage van de firma
Mourik aan het Kerkplein. We oefenden in het gebouw
van IJsclub De Telegraaf.

Een enkele keer gingen we met een bus van Janse voor een
uitvoering in de openlucht aan de Vuilendam. Bestaat
overigens die benaming ook nog?

De Vereniging zorgde er ook voor dat ik heel jong mijn
voortanden brak: Op de rekstok ging ik door mijn armen
heen en viel met mijn mond op de rekstok. Een martelgang
om weer niet voor paal te lopen.
In die tijd waren camera’s heel schaars. Fotootjes dus ook.
Elke foto moest je laten afdrukken om te weten of hij geslaagd was of mislukt. Tastbare
herinneringen aan W.I.K. heb ik verder niet. Hierbij stuur ik u het enige fotootje dat

ik heb van mijn W.I.K.-periode. Ik schat dat ik toen een jaar of dertien was. Ik
weet niet wanneer de vereniging het logo kreeg op de gymkleding.
Het doet mij deugd dat de vereniging nog steeds bestaat.
Het ga jullie ( bestuur en leden) en de vereniging goed. Juist in deze barre tijd.
Met hartelijke groet,
C. (Kees) de Kovel
Nunspeet

Vanuit ons eigen
archief een oude
foto uit 1962 met
daarop Bram Blonk
op de
optochtwagen van
WIK met onze vlag
van onze
vereniging

1948 WIK bij de feestelijkheden rondom de kroning van Juliana

24 juni 1950
op de Kerkstraatstoep

Op de Voorstraat

1948
Van links naar rechts;
Andries v/d Berg, Kees
Kortleve, Wim Kars en Wim
Witzier

Tegenwoordig sporten we met elkaar in een grote sporthal, maar ooit is WIK begonnen in
het ijsclubgebouw op de Boezemlanden, bij mooi weer werd er vooral buiten gesport.

Jan Schilt

Teunie Burggraaf,
Aartje en Jannie
v/d Wal en onder
Hans Kars

WIK in 1957
met meneer
Groenewegen

Ons oude Kasboek
Nu niet meer voor te stellen.
Wat een werk!!

Wie kan er op dit moment meer vertellen over WIK dan Jan Blonk, inmiddels
al 55 jaren lid van de vereniging en nog steeds bijna wekelijks in de zaal te
vinden.

Jan, hoe ben jij in je jonge jaren bij WIK
terechtgekomen?
Toen ik vijf jaar werd mocht ik gaan sporten. Veel
keuze had je in die tijd niet. Het was of de voetbal of de
gymnastiek. Het werd niet de voetbal, maar naar de
gymnastiek, want mijn vader was nl. voorzitter van WIK.
Ik moest wel wachten tot het nieuwe seizoen startte, dus in
augustus 1965 zette ik mijn eerste voetstappen in de
gymnastiekzaal.

Wat herinner jij je nog van die eerste jaren? Waar hadden jullie les? Hoe vaak?
Deden er jongens en meiden mee? Hoe was dat toen, tegenwoordig zitten er niet
veel jongens op de ‘gym’, was dat in die tijd anders?
Wat ik mij kan herinneren is dat ik startte in het gymnastiekzaaltje van de oude school aan de
Beatrixstraat stoep. Kort daarna verhuisden we naar de gymzaal aan de Margrietstraat. We hadden in die
tijd hadden we maar één keer in de week een uurtje les. Van mijn kleuterjaren kan ik mij niet zoveel meer
van herinneren. Wel dat ik les heb gehad van juffrouw Kapoen. Na de kleutergroep kwam je met alleen
maar jongens in een groep. Deze groepen waren best wel groot, want er was niet zoveel te kiezen wat
sporten betreft.
In die tijd deed je mee aan de Bondsvaardigheidsproeven (een soort diploma gym). Hierbij moest je naast de
toesteloefeningen ook nog vragen beantwoorden over de “KNGV” (de voorloper van de KNGU) en moest je
het Bondslied uit je hoofd leren. Ik kan me nog herinneren dat je na het uitvoeren van je toesteloefeningen
alleen naar de kleedkamer moest komen, waar je de vragen moest beantwoorden en het Bondslied moest
zingen. Voor de geïnteresseerden:
Geen zang klinkt zo schoon en geen toon wordt gehoord,
Die meer ons begeestert, die meer ons bekoort,
Geen lied klinkt zo krachtvol, zo innig gemeend,
Als ’t lied der gymnasten, als broeders vereend.
Dan wordt de eendracht en vriendschap gestaald,
Dan wordt de juichtoon vol geestdrift herhaald,
En daverend rolt dan langs velden en vloed,
Het vrank en het vrij en het vroom en het vroed!

Dan drukken we elkander als broeders de hand,
Dan is er geen sprake van rang of van stand,
Van ouden en jongen, van armen of rijk,
In ’t kleed van de turner zijn allen gelijk.
Eén is ons streven en één in gedacht,
Eén is ons doelwit: door oefening kracht!
Bij het vrank en het vrij en het vroom en het vroed!
Ook één in leus en ook één in de groet:
Bij het vrank en het vrij en het vroom en het vroed!

Op latere leeftijd werden de groepen steeds kleiner. Dit werd veroorzaakt door het grotere aanbod van sport
in Groot-Ammers. Uiteindelijk bestond de groep waren in ik turnde nog maar uit vier turners.

Zijn er bij jou nog verhalen bekend via bijvoorbeeld je vader over
de tijd voordat jij zelf lid was? Misschien iets over de oprichting
in 1945?
Er is een verhaal wat bij mij is blijven hangen. In de begin jaren van W.I.K.
werd er o.a. geturnd in het ijsclub gebouw. Een van de toestellen waar vroeger veel aan
werd gedaan was het ringzwaaien. Niet alleen door de dames, maar ook door de heren.
Mijn vader vertelde mij dat je tijdens het maken van een vooropzet gebruik kon maken
van de muur van de zaal. Je kon als het waren al lopend gemakkelijk de oefening
uitvoeren.
En in de zomermaanden werden de toestellen naar buiten verplaatst en turnde je op het
boezemland tussen de koeienvlaaien.

Heb je altijd bij WIK geturnd of ook bij andere verenigingen? Zo
ja, waarom ook elders?
Ik heb naast het turnen bij W.I.K. ook bij O.K.K. in Hardinxveld-Giessendam geturnd. Toen de
groep turners steeds kleiner werd en ik meer wedstrijd ervaring op wilde doen werd ik uitgenodigd om bij
O.K.K. te komen turnen. Dus op de dinsdagavonden vertrok ik richting Hardinxveld en trainde daar van
21:00 tot 22:30 uur.
Later ging ik daar ook mee training geven, als assistent van Rob Stout. Zo stond ik op de dinsdagavond
van 19:00 tot 22:30 uur in de zaal en heb ik veel ervaring op kunnen doen.

Naast het turnen werd je later ook actief als trainer en
nam je ook bestuurlijke taken op je, kun je hier kort iets
meer over vertellen?
Ik ben op mijn 14e begonnen met de assistenten opleiding. Eerst werd
je opgeleid tot “voorturnen” en daarna volgde de opleiding tot assistent 1
en assistent 2.
Op mijn 17e startte ik met de cursus Algemene Basis Opleiding in de sport.
Deze opleiding had je nodig om toelating te krijgen tot een opleiding voor
sporttechnisch kader en een opleiding voor jeugdsportleider. Daarna ben ik
gestart met de VLG opleiding (Vereniging Leider Gymnastiek). De
opleiding duurde in die tijd 240 uur. Op de zaterdagochtend reisde ik af
richting Dordrecht om daar vier uur lang theorie en praktijk lessen te
volgen. Daarna volgde nog een stageperiode van zo’n 40 uur.
Tijdens deze opleiding ging ik ook steeds meer lesgeven gaan geven bij WIK.
Ook werd ik voorzitter van de Technische Commissie bij WIK.
Na het afsluiten van de opleiding ben ik ook les gaan geven bij S.G.V. in
Schelluinen en bij Kracht en Vriendschap in Nieuw Lekkerland en stond
zo’n 15 uur per week in de zaal.
In 1983 was er een bestuurlijke crisis. Veel bestuursleden besloten te stoppen. Hierdoor zou de vereniging
niet meer beschikken over een bestuur. Samen met Hetty Kooy heb ik toen besloten om toe te treden tot het
bestuur en werd ik op die avond gekozen tot voorzitter.

Naast de bestuurlijke functies bij WIK ben ik nog 11 jaar actief geweest bij de commissie Turnen van de
Dordtse Turn Kring, waar we het nu zo populaire Rayon Turn Toernooi introduceerden.

Hoe zou jij WIK als vereniging door de jaren heen omschrijven? Zijn er door de
jaren heen veel zaken veranderd binnen de gymnastiek en het verenigingsleven?
Ik heb W.I.K. altijd een gezellige vereniging gevonden. Een vereniging dit open stond voor steeds
nieuwe ontwikkelingen, die steeds is mee gegaan met nieuwe trends binnen de gymnastiek wereld.
In de begin jaren van de vereniging werd er alleen aan gymnastiek gedaan en werd er deelgenomen aan
wandel evenementen. Ook werd er jaarlijks een uitvoering gehouden. Op een gegeven moment is hier een
einde gekomen. In 1985 hebben we dit weer opgepakt en hebben elk lustrum gevierd met een jubileum
uitvoering. Ook zijn we gestart met het vergroten van het les aanbod. Zo werd er gestart met o.a. een
selectietraining, aerobics, jazzballet, body fit, ouder en kind gym, streetdance, free running.

Wat wens je WIK toe voor de komende jaren?
Wat ik WIK de komende jaren toewens:
- dat er mensen zullen zijn die deze prachtige vereniging willen besturen;
- dat er voldoende leiding en assistenten zijn die al de leden van WIK kunnen laten genieten van deze
fantastisch sport;
- dat er genoeg vrijwilligers zijn die het mogelijk maken activiteiten te organiseren buiten de normale
lessen om;
- dat de vereniging nog heel veel jaren mag blijven bestaan.

Sinds 1985 werd er ieder lustrum een grote uitvoering gegeven door de vereniging;
steeds met een ander thema. De mooiste shows en creaties kwamen op het podium in
de afgelopen jaren. Van een aantal jaren hieronder een korte impressie

1985

2010 Fantasia
….. over dromen,
piraten, flower power,
robots, de onderwater
wereld, walking on the
moon en mysterie ……

Drums, a live party door de aerobicsgroep

Vanaf oktober 2016 is deze papieren turnflits vervangen
door een digitale Nieuwsbrief,
Inmiddels zijn we aangekomen bij nummer 25
Daarnaast is WIK verder online actief geworden
met een eigen website, Facebook en Instagram
In het voorjaar van 2017 is het oude logo
vervangen door een nieuw dynamisch logo:

Club
kampioen
schappen
2018

De 1e winnaar
van de ‘Bram
Blonk’ bokaal

De ‘Bram Blonk Bokaal’ is gewonnen door
2014
2015
2017
2018
2019
2020

Moniek Broer
Britt Verschoor
Britt Verschoor
Indy Ansink
Chiarah Peppelaar
in dit jaar zijn er geen onderlinge
wedstrijden gehouden

Het Kontakt van donderdag 22 oktober 2020

Wat een leuke reacties n.a.v. ons 75 jarig jubileum

Tot slot willen we in deze nieuwsbrief benoemen dat de vereniging niet zou kunnen
bestaan zonder ons geweldige trainersteam. In de loop der jaren zijn er veel
enthousiaste trainers geweest.
We hadden op deze plek graag een mooie groepsfoto geplaatst maar konden dit
door corona niet georganiseerd krijgen.
Ons huidige trainersteam inclusief assistenten bestaat uit:
Iris Mol, Eva Bakker, Irene Mouthaan, Yolande Mouthaan, Anouk van Minnen, Jan
Blonk, Stephanie Gaal, Ilona van Reede, Rianne de Jong, Ilse van der Ham, Rick
Hoogerwaard, Tim Hoogendoorn, Lisanne Liefhebber, Anouk Luiken, Alissa van Luik,
Tamara van Luik, Moniek Broere en Roxan Broer.

En natuurlijk niet te vergeten de donateurs (voor hun trouwe, jaarlijkse bijdrage), de
sponsors (als we weer eens een leuke actie hebben bedacht), en jullie als leden en
ouders van leden voor jullie hulp bij van alles (ophalen donateursgeld,
speculaasverkoop, toestellen op- en afbouwen, begeleiding naar de Springdagen
enz. enz.)

HARTELIJK DANK!!! Een dikke pluim voor jullie allemaal!

Einde Jubileum Nieuwsbrief

Reacties zijn welkom op nieuwsbrief@wik-gym.nl

