
Loopplank nercr het Zuiden g'elegrd
Chr. Gyrnnastiekvereniging in Nijmegen

opgericht

f,fa gedurig gehouden besprekingen door de heer
lI Balke, gewest-propagandist van het G.O.G., met
het bestuur van de Gymn.vereniging ,,De Hazekamp"
te Nijmegen is het niet gelukt deze gehele vereniging
of alleen de afdeling' Gymnastiek te doen aansluiten bij
het N.C.G.V.
De oorzaak was dat men ondanks het Chr. levensprin-
cipe, verschillende sportaÍdelingen van de vereniging
op Zondag sport liet beoefenen. Hiertegen werd onzer-
,zijds ernstig bezwaar gemaakt. Hoe gaarne hadden wij
I .et anders oewild.
' Muu, wi' wisten, dat in Nijmegen zich volbloed
1\.C.G.V.-ers hadden gevestigd, n.l. mej. WilnhoÍ, oud-
Ldd van de Chr. Gymn.ver. ,,D.I.O." te Dordrecht, de
hèer Tiesihèffer, oud-lid van de Chr. Gymn.ver. ,,Ex-
celsior" te Groningen en de heer Slothouber, erelid van
de Chr. Gymn.ver. ,,A.C.G.V." te Arnhem, ons nog
q-elbekend als secretaris voor de org'anisatie van de
IUBO rr.
Deze personen gingen op stap, aangevuld met de heer
H. A. de Bruin uit Arnhem, die zich reeds bij voorbaat
als leider beschikbaar had gesteld. Zti hrelden bespre-
kiogen en mochten medewerking ontvangen. De heer
Balke en ondergetekende reisden naar Nijmegen, om zo
mogelijk regelingen te trefÍen. Wij trofÍen er keer op
keer enthousiaste N.C.G.V.-ers aan die zich geheel in-
stelden om te komen tot een positief Chr. vereniging
voor de lichamelijke opvoeding. En het resultaat was
llat op 1 Maart 1956 werd opgericht een aÍdeling Gy*-
hastiek onder de naam: ,,Nijmeegse Christelijke Gy*"
,nastiek Vereniging" (N.C.G.V.), als onderafdeling van
lrle Chr. Sportclub ,,Oranje Blauw" te Nijmegen.-De 

heer Slothouber schrijft ons het volgende;
,,Nieuws uit Nijmegen heeÍt naar ons weten nog nim-
,,mer in ,,H.C.T." gestaan, af.gezíen van een korte aan-
,,tekening in een verslag, dat er contacten gelegd waren
,,om te komen tot oprichting of aanmelding van een
,,vereniging, die de gelederen van het N.C.G.V. zou
,,kunnen versterken. Alleen insiders weten hoe de toe-
,,standen in Nijmegen zijn en dat op aanmelding niet
,,meer gerekend behoefde te worden.
,,En zie daar, zo ver is het thans, a1 is het dan geen
,,vereniging, maar een afdeling van de Chr. Sportver-
,,eniging ,,Oranje Blauw". Dank zij enkele import
,,Nijmeg'enaren kon, na veel voorbereidende besprekin-
,,gen op I Maart j.l. overgegaan worden (in alle stilte)
,,tot oprichting van een afdeling gymnastiek en tot vor-
,,ming van een voorlopig bestuur dezer af.deling. Een
,,gediplomeerd N.C.G.V.-leider staat borg voor een
,,snelle aanwas van leden, daarbij gesteund door de
,,leden van het voorlopig bestuur. Na veel moeite kon
,,mede de beschikking worden verkreg'en over een gym-
,,nastieklokaal, zodat de weg openligt voor vestiging

,,van een hopelijk stevig N.C.G.V. bolwerk in Nijme-
,,gen een bruggehoofd naar het Zuiden.
,,Maar......, en daar wringt de gymnastiekschoen, er
,,zijn nog geen toestellen en geen materialen, en die
,,moeten er beslist op korte termijn zijn, wil er terrein
,,gerÀ/onnen, en aanvallen van buiten afgeslag'en wor-
,,den, Geld tot aanschaffing ontbreekt voorshands. Wij
,,starten'met nul, komma nul, gelden in kas.
,,Zo klinkt er thans uit Nijmegen een schuchtere over,
,winningskreet maar tevens een roep om hulp en
,,bijstand.
,,Welke vereniging kan ons tijdelijk van grote dienst
,,zijn door het in bruikleen afstaan van overtollige maar
,,bruikbare toestellen en/of turnmaterialen, als paard,
,,bok, brug, springkast, evenwichtsbalk, matten, knot-
,,sen, hoepels, eflz, enz.
,,Aanbiedingen worden gaarne ingewacht maar dan
,,liefst zo spoedig mogelilk, bi; de secretaris van het
,,voorlopig bestuur, de heer M. A. Slothouber, Tussen-
,,weg 21, te Nijmegen.
,,Turnvrienden, helpt ons en stelt een daad.
,,van ons uit Nijmegen, maar van de hele
,,staÍ zult U de dank oogsten."

*f
N.C.G.V.-ers in Nederland, deze roep om hulp wil ik
gaarne onderstrepen. Wil kennen de situaties in Nijme-
gen maar al te goed. Hier moet spoedig en afdoende
geho_lpen worden. Wellicht zijn er toch verenigingen in
ons Verbond, die met een saldo in kas zitten, làten deze
nu eens tonen van zessen klaar te zijn. Dit bruggehoofd
mag niet verloren gaan door gebrek aan samenwerking.
Kom bondsvrienden uit Noord en Zuid, Oost en West,
zie wat ge missen kunt. Na mijn zwerftochten door
Nederland weet ik dat er geholpen kan worden, alleen
je moet het los weten te peuteren.
Het sterke N.C.G.V. kome op voor kleine kracht.

Bondspropagandist

Arnhem, Maart t956. 
M' H' vAN DER BURG'

Niet alleen
N.C.G.V.-

Kwart eeuw .,Robur" (Scheveningen)
Alles wat in het 25-jarlg verenigingsleven van,,Robur" (Schevenin-
gen) gebeurd is op papier te zellen is niet mogelijk, daarom maar
in vogelvlucht.
Het begon zo: Enige jonge mannen dienden bij het bestuur der
C.J.M.V. een voorstel in om tot oprichting van een gymnastiek-
aÍdeling te komen. Het voorstel werd aangenomen en de afdeling
opgericht. Het bestuur werd samengesteld: G. Visser (voorz.), D. A.
den Dulk (secr.), N. Ruinaard (penningm.). De eerste leider was
de heer Reinhard; hii werd na enige tijd opgevolgd door de heer
Plooi. Het bestuur was in die tijd gewijzigd. Visser werd opge.r
volgd door |. v, Druten en den Dulk door D. de Rooi, In die tijd
kwam er een grote verandering in de afdeling. Er werden n.1., nadat
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