OVÉRA-gymnastiek van 1958 tot 2000
December 1958; een aantal Almenaren zit bij elkaar en praatte over sportactiviteiten
in Almen. Zij vonden dat er ook een gymnastiekvereniging in Almen moest komen.
Een aantal Almenaren ging al naar een buurtdorp, om daar te gymnastieken.
Dus ging men op zoek naar een zaal en naar een trainer. Een dak boven je hoofd en
een deskundige die je wat kan leren zijn belangrijke zaken.
De tafeltennisvereniging, ATTC, speelde in de bovenzaal van Ons Huis. Deze zaal
was echter niet geschikt voor gymnastiek; samen werd er toen naar een oplossing
gezocht en gevonden. Op de plek waar nu de sportzaal staat, werd een houten
lokaal gebouwd. Ook werd besloten om samen de vereniging te vormen; de naam
ATTV werd afgewezen door de landelijke tafeltennisbond, vandaar dat de naam bleef
zoals die was: ATTC, maar voluit Almense Turn- en Tafeltennis Club.
De gymnasten hebben niet gewacht tot het lokaal klaar was; de eerste
gymnastieklessen zijn gegeven in een lokaal van de lagere school, Julianaschool.
Toestellen werden gekocht in Vorden; de plaatselijke gymnastiekvereniging was toe
aan nieuwe toestellen. Een nieuw wandrek kreeg men van de gemeente Gorssel,
omdat de leerlingen van de lagere school ook in de zaal lichamelijke opvoeding
genoten.
In 1966 was de vloer van het sportlokaal zo slecht, dat de zaal is afgekeurd. Toch is
het lokaal nog tot 1975 gebruikt; in dat jaar is de huidige zaal geopend en, zoals u
onlangs nog hebt kunnen meemaken, in 1999 grondig gerenoveerd.
De nieuwe sportzaal bracht ook een 3e tak bij ATTC: volleybal. Eerst onder dezelfde
naam, later als VC Almen en weer later de omni-naam: OVÉRA.
In de beginjaren bestond de gymnastiek uit een wekelijks uurtje sport:
grondgymnastiek en turnen aan de toestellen. Dit werd zowel door dames als door
heren gedaan, maar wel apart! De huisvrouwen van Almen wilden hun eigen uurtje
houden, maar zijn later toch toegetreden tot ATTC. Er moest dan wel een gordijn
komen voor de ramen tussen kantine en sportzaal. Ook de Almense bejaarden
hadden gymnastiek in de sportzaal. Dat mocht wel, maar dan moesten de schoenen
uit en gymnastiekschoenen aan of hoezen om de schoenen!
In deze periode werd ook voor het eerst het 5-dorpen toernooi georganiseerd; turnen
en spelletjes. Tot op heden een jaarlijks terugkerend festijn.
De nieuwe zaal stimuleerde ook andere activiteiten. Sinds 1980 lopen gymnasten
mee met de Gorsselse Avondvierdaagse, toen en nu nog, onder leiding van Tiny
Koetsier. Spelletjes met koninginnedag: aardappel schillen met als winnaar Derk
Koetsier. Ook een verkiezing van de Almense Sportman van het jaar: Derk Koetsier.
De nieuwe zaal was ook de aanleiding voor de eerste uitvoering: een
gymnastiekgala, waar bijna alle leden aan meedoen en laten zien wat zo zoal doen
in het gymnastiek-uur. Nog steeds organiseert de vereniging om de twee jaar een
uitvoering. In het Almense openluchttheater werd een aantal keren langemat- en
kastspring-demonstraties gegeven in samenwerking met de muziekvereniging
Juliana.
Nadat de vereniging zich in 1988 had aangesloten bij de landelijke bond, hebben we
vaak meegedaan met turnwedstrijden; zowel toestelturnen als springwedstrijden.
Menig keer kwamen we terug in Almen met een naar zweet ruikend turnpak en
meerdere medailles.

Gymnastiek is niet alleen turnen. Op de wekelijkse oefenavond wordt naast
toestelturnen ook aandacht besteed aan spelen als volleybal, basketbal, voetbal,
lijnbal, slagbal, overlooptikkertje, lintenroof, enz. Ook steps, jazz, bewegen op
muziek behoort tot de gymnastieksport; een sport voor jong en oud.
Dit alles onder het motto: gymnastiek is goed, gaaf, geweldig en gezond!
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