
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

            
  

Portret #29 

 

Sophie Milius 

 

 

Waarom korfbal? 
Papa korfbalde vroeger zelf en is altijd actief gebleven bij KVZ. Als kind ging ik dus al mee kijken en 
dat vond ik leuk. Ik mocht mijn eigen sport kiezen en wilde eigenlijk bij hockey en korfbal gaan kijken. 
Maar na een keertje mee trainen bij korfbal, ben ik dat toch gewoon gaan doen. Ik was toen 6 jaar en 
startte in de F1. Nu speel ik in de C1. Het is echt een leuke sport. Ook het trainen is leuk en we 
hebben een gezellig team. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ?  
Het is net één grote familie. Iedereen kent elkaar. Er is veel te doen, ook buiten de trainingen en 
wedstrijden. Meestal ben ik zaterdag de hele dag op pad. De hele dag in de Hanzehal of op het 
eigen veld. Of na mijn eigen wedstrijd met papa mee met de A1. Dat is altijd leuk. Ze zijn allemaal 
aardig tegen me, al zijn ze een paar jaar ouder. Eefje en Tabita geven me zelfs af en toe bijles voor 
wiskunde: echt fijn want dan snap ik het ineens veel beter. Na de wedstrijden van het eerste is het 
ook leuk om te blijven, vooral op het veld. Dat is altijd een gezellig feestje. Verder is natuurlijk het 
Jeugdkamp elk jaar superleuk en ook aan het Schutterstoernooi doe ik altijd mee. 
Afgelopen zaterdag (12 maart) was een hele mooie dag met een belangrijke wedstrijd voor de C1. 
Als wij die zouden winnen en als Wageningen later op de dag tegen de koploper Invicta zou 
verliezen, dan zouden wij naar het NK in Papendracht mogen. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig 
geweest. We begonnen met 2-0 achterstand, dus we moesten allemaal eventjes omschakelen. Dat 
kwam goed en we gingen de rust in met 3-6. Uiteindelijk gewonnen met 11-13! Daarna iedereen de 
hele middag in spanning om af te wachten of Wageningen zou verliezen. Ik was bij de A1 op de bank 
de stand aan het bijhouden en ineens hoor ik vanaf de tribune Ilonka en Patricia roepen: JA! Sophie! 
Dat was het teken dat wij naar het NK in Papendracht mochten. Ik wist niet hoe blij ik was en 
niemand kon mijn dag meer verpesten. Dit wordt mijn 3e NK en ik heb er super veel zin in. Ik ben 
trots op de C1! 

 

Wat doe ik bij KVZ? 
Ik speel in de C1. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik zit op het Isendoorn, in 2 havo/vwo. 


