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Waarom korfbal? 
Mijn ouders hebben ooit voor mij de keus gemaakt. Zelf wilde ik wel graag voetballen, maar toch heb 
ik er nooit spijt van gehad. Ik ging korfbal ook direct wel leuk vinden. Gemengde teams, een grote 
vereniging waardoor je veel mensen leert kennen in Zutphen. De korfbalsport vraagt veel van je: 
fysiek, technisch en tactisch. Echt een multifunctionele sport dus en dan ook nog de afwisseling 
tussen veld en zaal. Ik ben begonnen in de welpen bij ZKC, met Harald en Joyce als coach. Ik ben 
het altijd blijven doen. Ook toen ik in Groningen studeerde ben ik bij KVZ blijven spelen, ondanks de 
reistijd. Inmiddels speel ik 12 jaar in het eerste (tussendoor 1 jaar in het tweede). In die periode zijn 
we opgeklommen van de 2e klasse naar de overgangsklasse. Dat geeft steeds nieuwe uitdaging. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ?  
KVZ is een grote vereniging met veel actieve  leden. Doordat het veel mensen zijn, zijn er ook altijd 
mensen bij met wie je echt wat hebt. Ik vind het mooi dat de club met zowel de jeugd als de 
senioren-selectie op goed nivo speelt. De betrokkenheid binnen KVZ is heel groot. Dat merk je in 
de selectie heel goed. Bij de wedstrijden hebben we te maken met een kritisch publiek, dat wil zien 
dat we goed presteren. Of je nou goed of slecht speelt, mensen laten het je weten. Ook bij 
uitwedstrijden gaat er altijd veel publiek mee. Voor mij blijkt daar grote betrokkenheid uit. 
Bovendien is het leuk om voor veel publiek te spelen. Zeker op het veld: dan is het nog gezelliger. 

 

Wat doe ik bij KVZ? 
Zoals gezegd ben ik spelend lid. Verder ben ik op dit moment nog voorzitter van de 
vrijwilligerscommissie, doe ik de teamtaken zoals de bar- en zaaldiensten, en fluit ik af en toe een 
wedstrijd. Bij perioden heb ik veel meer gedaan, zoals JTC, organisatie van het Oranjetoernooi, 
website, sociale media, oud papier ophalen, ploegjes trainen en coaches. Soms is het goed om even 
gas terug te nemen. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik ben eindverantwoordelijk voor de zwembaden in Lochem. Het overdekte zwem- en sportcentrum 
de Beemd en de openlucht zwembaden in Almen en Gorssel. 


