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Waarom korfbal? 
In mijn familie is iedereen van de voetbal, bij AZC. Door schoolkorfbal maakte ik kennis met korfbal. 
Ik ben een paar keer gaan trainen en was snel overtuigd dat ik dit wilde. In de E-tjes ben ik begonnen 
en ik doe het nog steeds. Soms is het best moeilijk combineren met school en werk. Maar omdat het 
zo leuk is om te doen, ben ik toch nog steeds blijven korfballen. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ?  
Het leuke aan KVZ is dat er veel verschillende activiteiten worden georganiseerd voor de kinderen, 
de jongeren en de volwassenen. De grootste successen van het jaar vind ik nog altijd het 
Oranjetoernooi en het Jeugdkamp. En het Schutterstoernooi is natuurlijk ook altijd heel leuk en 
gezellig. Eigenlijk doe ik overal wel aan mee. Ik hou wel van gezelligheid. Ook in mijn team, het 
vierde, heb ik het goed naar mijn zin. We spelen al een aantal jaren met een groot deel van dit 
team. Het is een hechte vriendengroep geworden, dus ook buiten de trainingen en wedstrijden 
trekken we met elkaar op. Voor een wedstrijd eten we meestal samen en na de wedstrijd gaan we 
samen wat drinken in de stad. 

 

Wat doe ik bij KVZ? 
Zoals gezegd speel ik in KVZ 4. Eerder heb ik jeugdteams gecoacht, onder andere de F-jes samen 
met Jorrick en de B3 samen met Lean. Maar daar heb ik nu niet genoeg tijd meer voor. Ik fluit wel af 
en toe een wedstrijd en ik help graag bij allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld bij het Winterfestival in de 
binnenstad van Zutphen, waar vrijwilligers van KVZ bij de springkussens hielpen. 

 
Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik heb de opleiding voor onderwijsassistent gedaan en ben net  afgestudeerd. Dus ik ga een baan 
zoeken in het onderwijs. Daarnaast werk ik nu nog in restaurant Oriental. 


