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Waarom korfbal? 
Eigenlijk wilde ik vroeger op voetbal, maar dat mocht niet van mijn moeder. Ze vond het te fysiek en 
te agressief. Op de basisschool werd ik vrienden met Niels en Sam. Zij zaten allebei op korfbal. Mijn 
moeder kende Gerha en samen hebben ze mij overgehaald ook eens mee te doen met korfbal. Ik 
ben in de W3 begonnen en vanuit de D2 mocht ik steeds vaker wissel zijn bij de D1. Vanaf de C heb 
ik altijd in het eerste team gespeeld. Nu zit ik in de A1. Ik ben het steeds leuker gaan vinden en ik 
kan mij niet meer voorstellen dat ik er ooit mee ga stoppen. Het is goed voor me:  Het houdt mij een 
beetje van de straat. 

 
Wat is er zo leuk aan KVZ?  
De club-band bij KVZ is echt fantastisch. Het is een thuis voor me, een echte korfbalfamilie. Ik kan er 
met alles terecht, iedereen staat voor je klaar, je hoeft je nergens voor te schamen. Buiten de 
trainingen en de wedstrijden is er van alles te doen. Eén jaarlijks hoogtepunt vind ik het Oranje 
Toernooi. Overdag strijden tegen de teams van andere clubs en ’s avonds samen feesten. Dat is 
mooi. Een tweede jaarlijks hoogtepunt is natuurlijk het kamp. Eén keertje kon ik niet mee, maar 
verder ben ik er elk jaar bij geweest. Een week lang genieten van al die fijne mensen om je heen. 
Lekker gek doen met elkaar, daar ben ik namelijk altijd voor in. En op de zaterdag dat we weer naar 
huis gaan iedereen in tranen omdat we het jammer vinden dat het is afgelopen en we elkaar gaan 
missen. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Ik speel zelf in de A1. Verder ben ik trainer en coach van de C3 en fluit ik regelmatig een wedstrijd. 
Als er hulp nodig is, spring ik graag in bij van alles en nog wat. Bijvoorbeeld in de keuken helpen na 
de thuiswedstrijden van het eerste. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Op dit moment heb ik een tussenjaar. Ik doe wat bijbaantjes en help thuis met van alles. Volgend jaar 
ga ik waarschijnlijk voertuigtechniek doen in een BBL traject. Lekker met de handen bezig, want de 
hele dag op een stoel in de klas zitten is niks voor mij. 
 


