Stukje geschiedenis G-korfbal
Toen mij gevraagd werd om een stukje te schrijven over het 25 jarig bestaan van
G-korfbal kwam het woord trots in mij op. Trots op het feit dat G-korfbal al 25
jaar een fijne sportieve tak is binnen het korfbal. Hieronder in een notendop het
ontstaan van het G-Korfbal.
In 1990 speelde in een regulier team bij Wion een meisje met Down Syndroom.
Op initiatief van 2 ouders ontstond het idee om meer mensen met een
verstandelijke beperking korfbal te bieden. Op 2 april 1991 was er bij
korfbalvereniging Wion uit Rotterdam, in samenwerking met Sport en Recreatie
een open dag waar 7 kinderen met een verstandelijk beperking aanwezig waren.
Een week later waren dat er 19.
De training werd gegeven op woensdagmiddag omdat Wion kinderen wilde
bereiken in de leeftijd tot en met 18/20 jaar uit het ZMLK onderwijs. Voor deze
groep waren er de minste activiteiten.
De kinderen woonden voornamelijk nog thuis en een deel kwam uit een
kindergezinsvervangendtehuis in Rotterdam-Ommoord.
Het was duidelijk een activiteit die aansloeg en goed werd ontvangen binnen de
vereniging.
In september 1992 is er met een avondgroep gestart om ook volwassen mensen
met een beperking en leden uit de middagploeg die van school af gingen in de
gelegenheid te stellen te (blijven) korfballen.
Omdat we graag tegenstanders wilden (wedstrijden werden tot dan tegen
reguliere teams gespeeld) hebben Wion en Sport en Recreatie Rotterdam een
brochure ontwikkeld en een informatieavond gehouden op 29 maart 1993 voor
alle verenigingen uit Rotterdam en omgeving.
Na deze informatieavond startte 2 verenigingen (Koag en ’t Waterschip) en zijn
we gaan bouwen aan uitbreiding van de teams binnen Nederland. Twee mensen
van Wion zijn enkele jaren regelmatig Nederland in getrokken met voorlichting en
ondersteuning bij het opstarten van teams bij verenigingen en de avondgroep
van Wion heeft overal demonstratiewedstrijden gespeeld.
In dit stadium mochten we nog niet op de steun rekenen van het KNKV.
(onbekendheid) omdat deze groep te weinig ledenwinst zou opleveren, dit was
geen doelgroep waar ze zich op richten.
In oktober 1995 werd door studentenkorfbalvereniging Attila een gesponsord
koppelschiettoernooi gehouden en de opbrengst werd gestort in een fonds om het
G-korfbal te stimuleren en promoten. Dit wilde zij echter alleen besteden als ook
de bond haar steentje zou bijdragen.
25 maart 1996 zijn wij het gesprek aangegaan met Henk Welmers van het KNKV.
Deze was reuze enthousiast en ging zich hard maken voor G-korfbal binnen de
bond. Er is toen een notitie-Gkorfbal gemaakt en naar aanleiding daarvan is op
18 april 1997 de eerste officiële vergadering met het KNKV geweest en is de
Landelijke Werkgroep opgericht.
Inmiddels waren er toen al 19 verenigingen die één of twee teams hadden.
Hierna is alles in een stroomversnelling geraakt. Brochure ontwikkeld van het
geld uit het fonds van Attila, informatiemap gemaakt en veel stukjes in NK en
afdelingsbladen.

Veel hulp hebben we gehad van (toen nog)de NSG (Nederlandse Bond voor
mensen met een verstandelijke beperking) dmv. cursussen.
Er kwam een convenant met de KNKV en NSG tot stand.
In juni 1996 was het eerste officieuze Nederlands Kampioenschap bij CKC
Nieuwerkerk en in juni 1998 het eerste officiële NK bij Atalante in Apeldoorn, dat
werd geopend door een dolenthousiaste Erica Terpstra.
In 1999 is in het district Zuid-West de 1e competitie gestart voor G-korfbal, wat is
uitgegroeid tot 5 poules. Nu worden in alle districten competitie en/of
toernooirondes gespeeld.
G-korfbal is niet meer weg te denken en de sneeuwbal rolt nog steeds Nederland
door.
Het G-korfbal is een (snel)groeiende tak binnen het K.N.K.V. Er zijn momenteel
zeker 650 G-korfballers bij ruim 50 verenigingen.
In juni 2001 zijn de contacten gelegd met België, waar we in december 2001 een
voorlichtingsavond hebben gegeven. Bij Artemis-Schoten is men op 25 september
2002 met een enthousiast team gestart, maar dit heeft geen stand gehouden en
is in 2006 weer opgeheven. In september 2005 richtte Geelse korfbalclub uit
Geel een team op en deze bestaat al jaren uit een ploeg van 25 spelers. Zij doen
mee met de toernooirondes in district Zuid.
Wie weet hebben we ooit een G-interland in Ahoy of het Gelredome.
De LWG (Landelijke Werk Groep) heeft er aan getrokken om alles goed op de
rails te krijgen en in het seizoen 2000-2001 waren we zover dat elk district een
werkgroep G-korfbal had. Het seizoen daarop is de LWG opgeheven en
overgenomen door de voorzitters van de DWG’s (District Werk Groep).
Een goede ontwikkeling. De taak van de pioniers zat erop en alles draait nu
gewoon mee binnen het KNKV.
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