S.G.V.: Korfballen in Culemborg

Culemborg zoals het was

Al 65 jaar maakt de christelijke korfbalvereniging SGV deel uit van sportief|
Culemborg. Veertig jaar na de introductie van de korfbalsport in Nederland wordt
‘Sport Geeft Vreugde’ op 15 juni 1947 opgericht door onder andere
Conny van der Meer en Joris Weeda.
Het is de eerste korfbalvereniging van de Betuwe. Het eerste team van SGV telt
vijf spelers, waar een jaar later al twaalf korfballers SGV vertegenwoordigen.
Precies het aantal wat nodig is om drievakskorfbal te spelen.
Waar SGV anno 2012 beschikt over grote
kleedkamers en een spiksplinternieuwe

hoog in het vaandel staan. In de tussentijd verhuist SGV van accommodatie

kantine, is het vanaf de oprichting altijd zoeken
geweest naar accommodaties. Lange tijd
speelt SGV aan de overkant van de Lek, waarna de vereniging verhuist naar de Jan van Riebeeckstraat. Wel moeten hier voor elke
wedstrijd de koeien uit het weiland worden
gehaald en grote hoeveelheden stront opgeruimd.

naar accommodatie en na ongeveer 14 keer
verplaatst te zijn, is er uitzicht op eigen velden
op sportpark Ter Weijde. Het veld wat de gemeente dan aanlegt
is een zogeheten korfbalwisselveld, waarbij het
drievakken-veld een vak verschoven kan
worden zodat er weer een ‘schoon’ veld ligt
onder de palen.
Dat de vereniging sinds 2011 de beschikking
heeft over twee nieuwe kunstgrasvelden en
sinds maart 2012 ook over een eigen kantine,
is een droom die uitkomt voor SGV. De stap

Midden jaren vijftig heeft SGV twee seniorenteams en een jeugdteam. De vereniging
presteert goed en weet de hoofdklasse te behalen, waardoor SGV wedstrijden in oud-Ahoy
mag spelen, en er soms een heel team bij gebrek aan vervoer in één auto de weg op moet.
Het is een echte gezelligheidsvereniging waar
goede resultaten ook

naar verdere groei is wederom genomen.
‘Want met een ledental dat schommelt rond de honderd, neemt SGV een belangrijke plaats in
binnen de Culemborgse gemeenschap,’ stelt burgemeester Roland van Schelven tijdens het 60jarig jubileum van de vereniging. Voornamelijk bij de evenementen die SGV al jaren organiseert
zoals de familiedag (sinds 1985) en het schoolkorfbaltoernooi (sinds 2006). Tijdens de oefenlessen op scholen biedt SGV niet korfballers de gelegenheid om kennis te maken met de sport. Elk
jaar houdt de vereniging dan ook wel wat nieuwe leden over aan deze toernooien.
Sport geeft nog altijd vreugde bij de Culemborgse korfbalvereniging SGV en zoals het drievakskorfbal is vervangen door het tweevakskorfbal, de rieten manden door de kunststof manden en
de ‘groene keet’ door een aantal luxe kleedkamers, zo blijft SGV meedeinen op de golven der
tijd. Op naar de 100 jaar.
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