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Waarom korfbal? 
Het lag voor de hand dat ik ging korfballen, omdat de hele familie het deed. Mijn vader is ooit 
begonnen bij de voorloper van Rapiditas, gestimuleerd door schoolmeester Broekhuizen die destijds 
startte met de korfbal. Toch ben ik zelf pas gaan korfballen bij Rapiditas toen ik 17 jaar was. 
Daarvoor deed ik aan atletiek, in schoolverband. Ik vond korfbal leuk en had er ook wel talent voor, 
want op mijn 22e speelde ik in het eerste.  Het mooie vind ik dat je niet alleen fysiek sterk moet zijn, 
maar dat je ook je hersens moet gebruiken om te voorkomen dat je gekke dingen doet. Tot mijn 40e 
heb ik gekorfbald en daarna ben ik trainer/coach bij Rapiditas geweest. De hoogste prestatie die ik 

ooit gehaald heb is een gedeelde 3e plek in de hoofdklasse.  
 

Wat is er zo leuk aan KVZ?  
Wat korfbal echt bijzonder maakt is dat het een gemengde sport is en dat heeft effect op de sfeer 
binnen de vereniging. Zeker in mijn jonge jaren, ik ben inmiddels bijna 90 jaar en daarmee het oudste 
lid van KVZ, was het ongewoon om met vrouwen samen te sporten. Daardoor konden wij, 
korfbalmannen, goed met vrouwen omgaan. Dat werd bijvoorbeeld duidelijk als wij met een groep op 
bezoek gingen bij tennisvereniging Welgelegen: dan viel het op dat wij daar veel beter in waren dan 
de tennissers. Ik vind het jammer dat korfballers over het algemeen te weinig aan de weg timmeren. 
Ook de kunst van het verdedigen is namelijk een enorme kwaliteit van de korfbalsport. Goede 
voetbalcoaches zouden korfbal tot voorbeeld moeten stellen voor het verdedigende werk waar 
korfballers echt sterk in zijn. Korfbal  is ook een mooie familiesport, dat zie je ook terug bij KVZ en in 
mijn eigen familie. Na mijn drie dochters, waarvan er eentje – Karin – in het Nederlands juniorenteam 
heeft gespeeld, zijn ook vijf kleinkinderen gaan korfballen. Drie bij KVZ, waarvan nu nog twee actief: 

Elmar en Thari. En twee bij DOS’46, waarvan nu nog eentje actief. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Ik klus nog steeds mee met de VUT-ploeg. Het heeft even op een lager pitje gestaan, omdat mijn 
vrouw eind vorig jaar is overleden. Maar ik pak het nu weer op. En ik kom nog altijd kijken naar de 
thuiswedstrijden van het eerste. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Met mijn bijna 90 jaar ben ik weer redelijk gezond, nadat ik 8 jaar geleden erg ziek ben geweest en 
12 dagen op de intensive care heb gelegen. Ik tennis bijvoorbeeld nog twee keer in de week bij 

Welgelegen, samen met nog wat  andere oud-Rappers. 


