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Waarom korfbal? 
Het kon eigenlijk niet anders. Vanaf 3 maanden stond ik al in de wieg of de wagen langs de zijlijn en 
speelde mijn moeder alweer wedstrijden. De hele familie zat toen al op korfbal. En iedereen lette op 
mij. Zelf heb ik het ook altijd leuk gevonden. Het is nooit ‘moeten’ geweest. Ik heb eerst bij ZKC 
gespeeld en nu is KVZ echt mijn ‘kluppie’. Dat blijft het ook: sinds anderhalf jaar woon ik in 
Apeldoorn, maar ik blijf hier korfballen. Ik speel nu voor het 8e seizoen in de selectie. Vaak in het 

tweede team, nu in het eerste. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ?  
Het is een gezellige, leuke, familievereniging. En wat voor mij heel belangrijk is: de club staat open 
voor nieuwe dingen en initiatieven. Vier jaar geleden had ik het idee om met de de kangoeroeklup te 
beginnen. Mensen reageerden enthousiast en ik kon aan de slag. Ik ben gek op kleine kinderen. 
Jarenlang heb ik jeugdteams getraind en gecoacht, maar dat werd me te veel. Nu geniet ik elke 
zaterdag van het gek doen met de jonge kinderen en probeer ik laat ik ze met plezier kennismaken 
met korfbalspelletjes.  Vanaf 3 jaar mogen ze komen. Natuurlijk zijn er kindjes van korfballende 
ouders, maar ook kinderen waarvan de ouders niets met korfbal hebben. Elk jaar is er 3x 
vriendjesdag: dan mogen ze allemaal vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Ik hoop dat KVZ blijft 
groeien en dat er niet alleen jonge kinderen bij komen, maar dat het ook lukt om de jongeren bij de 

club te houden. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Ik speel dus zelf in het eerste en doe de kangoeroeklub.  Verder zit ik in de feestcommissie. Ik ben 
vanaf baby mee op kamp geweest. Als kind en later als leiding. Daar ben ik nu mee gestopt. Ik mis 
het wel, maar het is lastig om er een hele week vrij voor te krijgen. 

 
Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik werk als bedrijfsleider en in de bediening in een eethuisje in Vaassen. Binnenkort openen we een 
locatie in Epe die ik zelf vanaf het begin heb opgebouwd. 


