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Waarom korfbal? 
Een vriendinnetje van mijn zus nam ons een keertje mee naar de korfbal. Het leek mij direct een 
leuke sport, dus ik ben destijds in de welpjes van KVZ begonnen. Tot een paar jaar geleden ben ik 
het altijd blijven doen. In verband met stage voor mijn opleiding ben ik, na een half jaar in het tweede 
gespeeld te hebben, gestopt. Toen ik gevraagd werd om terug te komen om  in het vijfde te spelen, 
heb ik niet lang getwijfeld. Het is een heel gezellig vriendenteam. Omdat we met genoeg spelers zijn, 
de sfeer goed is en we op een recreatief niveau spelen, kan ik wel eens een wedstrijd missen in 
verband met werk. Dat maakt het niet alleen leuk, maar ook praktisch goed te doen. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ?  
Het is bij KVZ ontzettend gezellig met elkaar. Het is veel meer dan alleen korfballen. We hebben een 
hechte vriendenclub die elkaar ook buiten de korfbal veel zien, bijvoorbeeld in het weekend, met 
uitgaan. Bij KVZ worden ook veel leuke dingen georganiseerd. Vroeger ging ik altijd mee op 
jeugdkamp. Ik doe nog steeds mee met het jaarlijkse schutterstoernooi en er zijn regelmatig leuke 
feestjes. Wat op dit moment wel heel leuk is, is dat we met het vijfde kampioen kunnen worden in de 
zaal. En dat zonder coach. En met alleen trainen als we kunnen. Volgend seizoen willen we wel 
graag een coach, dus bij deze nodigen een ervaren coach die ons een beetje kent uit om zich aan te 
bieden. Zelf denken we bijvoorbeeld aan Erwin Ligt. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Ik speel dus met veel plezier in het vijfde. Vroeger heb ik wel jeugdploegen training gegeven en 
begeleid, maar dat is nu moeilijk te combineren met mijn werk. Als ik ingeroosterd sta, doe ik wel 
zaaldiensten en bardiensten enzo. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 

Ik werk bij Landal Miggelenberg als receptioniste. 


