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Waarom korfbal? 
Van mijn ouders mocht ik niet op voetbal, alleen keeper zijn op school. Hockey leek mij wel een 
leuke sport, maar daar moest ik voor naar Eefde. Hillie Muggen zal bij mijn opa en oma op kamers 
en was  juf op de Jan Ligthartschool. Zij korfbalde bij Rapiditas en zo ben ik daar, toen ik 10 jaar was, 
ook terecht gekomen.  Het beviel zo goed dat ik het altijd ben blijven doen. In de jeugd ben ik een 
paar keer naar het NK geweest en in de senioren speelde ik vooral in het tweede. Op mijn 16e ben ik 
begonnen met fluiten en ook daarin wilde ik hogerop. Met mezelf sprak ik af, dat ik zou stoppen met 
spelen als ik met fluiten hetzelfde niveau had bereikt. Dat punt bereikte ik in 1983. Door een hernia 
was ik helaas een poosje uit de running. Toch fluit ik nu alweer een behoorlijk aantal jaar reserve 
League en overgangsklasse. Nog hogerop lukt op mijn leeftijd helaas niet meer. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
De club is, ook na de fusie, als het ware één grote familie. De eerste paar jaar, met twee locaties, 
was dat best lastig. Maar sinds de nieuwe locatie op Zuidveen is het één hechte club geworden. 
Natuurlijk zijn er mensen met gebruiksaanwijzingen, maar als je samen de dingen doet dan gaat het 
goed. Dat korfbal een gemengde sport is, maakt het extra gezellig en bovendien sociaal en 
opvoedkundig goed en leuk voor kinderen. Het leuke is ook dat iedereen het kan leren, jong maar 
ook oud. Ik ben ooit met een trimgroep begonnen voor ouderen die niet korfbalden, maar toch wat 
wilden doen aan beweging. Langzaam maar zeker ben ik met die groep steeds meer 
korfbaloefeningen gaan doen. Dat is inmiddels de hoofdzaak geworden.  

 

Wat doe ik bij KVZ? 
Ik coach geen ploegen meer, maar geef nog wel training aan de Pupillen en de F-jes. Het is nog 
steeds mooi om kinderen te leren korfballen en hen te zien groeien. Zoals gezegd fluit ik en begeleid 
ik de trimgroep. Al vanaf 1976 ga ik als leiding mee op Jeugdkamp. Na 41 jaar vind ik dat nog steeds 
heerlijk. Zodra we op de fiets zitten, zit ik in een soort roes: een hele week nergens anders mee 
bezig zijn dan met kamp. Af en toe help ik met klussen in het clubhuis of op het terrein. En niet te 
vergeten organiseer ik al jaren met de WAP-NAC feesten en activiteiten voor de jeugd. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 

Ik ben planner bij de afdeling onderhoud van woningstichting Ieder1. 
 


