
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 
  

      Portret #40 

Koen ter Horst 

 

Waarom korfbal? 
Het hele Deventerwegkwartier, waar ik als kind ben opgegroeid, ademde korfbal uit. Wim en Hennie 
Hoevers waren onze buren. Mijn zus en haar vriendin speelden al korfbal. Ik ging wel eens mee naar 
het veld en van het één kwam het ander. Ik ben het altijd blijven doen, omdat ik het een mooie sport 
vond. Destijds had Rapiditas de velden nog achter het Jachthuis, later aan de Deventerweg. Ik heb 
altijd in de hoogste teams gespeeld. Wim Hoevers was trainer/coach toen ik met het eerste in de 
hoofdklasse speelde. In 1979 ben ik, na 17 jaar in het eerste te hebben gespeeld, gestopt met de 
selectie. Gelukkig kan ik, samen met Wil, nog steeds genieten van het kijken naar korfbal. Zowel 
naar de wedstrijden van de selectie, als naar de wedstrijden van onze kleinkinderen. We zijn een 
echte korfbalfamilie. Wil en ik hebben elkaar bij Rapiditas leren kennen. Na een aantal jaar kregen 
we verkering. Onze twee zoons zijn gaan korfballen en hebben ook allebei een korfbalhuwelijk 
gesloten. Bij Rimme en Jeanette is het zelfs een fusie-huwelijk: hij van Rapiditas en zij van ZKC. 
Beide zoons hebben twee kinderen en onze vier kleinkinderen korfballen ook allemaal bij KVZ.  
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Ik vind het mooi dat ik mede aan de wieg van KVZ heb gestaan. In totaal ben ik 13 jaar voorzitter 
geweest. Eerst 9 jaar van Rapiditas en toen 4 jaar van KVZ. De fusiejaren waren tropenjaren, maar 
ik heb altijd geloofd in de fusie en er nooit één moment spijt van gehad. Zutphen verdiende wat mij 
betreft één groot korfbalcentrum en dat is gelukt, doordat de clubs vanuit krachtige posities zijn 
gefuseerd. Samen hebben ZKC en Rapiditas de kans die zich voordeed gegrepen. Zeker toen we 
ons, ter overbrugging, tijdelijk moesten terugtrekken op het Rapiditas-terrein en ZKC haar locatie al 
moest opgeven, was dat spannend. Inmiddels heeft KVZ een prachtige accommodatie op Zuidveen. 
Mijn grootste wens is dat er een eigen hal bij komt, liefst met twee speelvelden. Maar misschien wel 
het belangrijkst: Met de fusie heb ik er een groep vrienden bij gekregen. Het elkaar aftroeven werd 
de dingen samen gaan doen.  

 

Wat doe ik bij KVZ? 
Ik ben vertrouwenspersoon, samen met Hanna de Jong. Ik help met oud papier ophalen, ik zit in de 
VUT-ploeg en ik zit in de vrijwilligerscommissie. Het is mooi dat de know-how die ik in de loop der 
jaren heb opgebouwd af en toe nog wordt benut door de mensen die nu aan het roer staan. 

 
Wat doe ik in het dagelijks leven? 

Inmiddels ben ik zo’n 7 jaar met pensioen en daarvoor heb ik altijd in de weg- en waterbouw gewerkt 
bij Rijkswaterstaat. Met veel plezier passen we nu op de kleinkinderen en help ik met klussen bij de 
kinderen en bij KVZ. Verder zijn Wil en ik dol op fietsvakanties. We zijn bijvoorbeeld al op de fiets 
naar Praag en naar Berlijn geweest. 


