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Waarom korfbal? 
Korfbal is gewoon een leuke sport. Mijn vader Marcel en zus Babette doen het ook. Ik doe het al 
vanaf dat ik 4 of 5 jaar was. Ik speel nu in de C3. Het is een gezellige teamsport. Elk jaar wisselt het 
team wel een beetje en dat maakt het juist leuk. Dan leer je steeds weer andere meisjes en jongens 
kennen. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ?  
Het is een gezellige club, waar iedereen het goed kan vinden met elkaar. Het is ook niet ver weg, dus 
je fietst er  zo naar toe. Sommige vriendinnen van korfbal, zoals Inne Boer, zitten nu op dezelfde 
middelbare school. Het jeugdkamp is elk jaar weer leuk. Ook daar kom je vaak weer in een groepje 
waar je nog niet iedereen kent. Zo leer je steeds meer mensen kennen en er is altijd wel iemand met 
wie je goed overweg kan. Het teamuitje aan het eind van het seizoen is ook altijd leuk. We hebben al 
veel verschillende dingen gedaan: naar het klimbos, de Spelerij, het zwembad. Op de basisschool 
heb ik weleens mee gedaan met schoolkorfbal. Het is heel leuk dat andere kinderen uit de klas mee 
willen doen. Het is natuurlijk anders dan met kinderen die op korfbal zitten en dat maakt het juist zo 
leuk. Ik doe ook vaak mee met het schutterstoernooi. Vooral voor de gezelligheid. Ik heb een keertje 
de troostprijs gewonnen. De playbackshow was vroeger ook leuk om mee te doen. Nu is het vooral 
leuk om naar de kleine kinderen te kijken. Maar meedoen met de loterij is nog steeds leuk. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Ik speel in de C3.  
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 

Ik zit in de brugklas op het Isendoorn, in de wereldklas met extra Engels. 


