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Brigitta Nieuwenhuis 

 

 

Waarom korfbal? 
Mijn vader werkte samen met de vader van Astrid Poelen en via haar maakte ik kennis met korfbal. 
Toen zij ongeveer 16 jaar was gaf zij training aan de kinderen in het Deventerwegkwartier bij de Jan 
Ligthartschool . Daar ben ik begonnen met korfballen toen ik 7 jaar was. Ik vond het leuk en ben het 
altijd leuk blijven vinden. Tot 4 jaar geleden heb ik wedstrijden gespeeld. Daarna heb ik nog af en toe 
ingevallen, maar daar ben ik inmiddels ook mee gestopt. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
De gezelligheid en de dynamiek binnen KVZ is leuk. Ik heb altijd gezien hoe het gemengd sporten 
bijdraagt aan de gezelligheid en de hechtheid in de vereniging. Van jongs af aan trekken de jongens 
en meisjes samen op. Het jaarlijkse Jeugdkamp zorgt ervoor dat de kinderen elkaar kennen en dat 
de jonge en oudere kinderen met elkaar optrekken en gewend zijn elkaar te helpen. Dat zie je terug 
in de rest van het jaar. Het bepaalt de sfeer. Vroeger heb ik veel met de jonge kinderen gedaan. 
Trainen en coachen, maar ook ledenwerving. We hadden bijvoorbeeld eens in de 14 dagen op 
woensdagmiddag Ren je Rot om nieuwe leden te werven. Nu geniet ik er vooral van dat onze eigen 
kinderen alle drie nog korfballend bij KVZ. Niet op hoog niveau, maar wel met veel plezier, 
gezelligheid en vrienden. De dynamiek binnen KVZ is groot. Het nieuwe bestuur doet veel nieuwe 
dingen en slaat nieuwe wegen in. Bijvoorbeeld het realiseren van het  Beachcourt en de actieve 
benadering van sponsoren. Ik vind dat leuk om te zien. 

 

Wat doe ik bij KVZ? 
Vroeger heb ik veel gedaan voor de vereniging. Vanaf mijn zestiende heb ik trainen gegeven en 
gecoacht, heb ik in de activiteiten commissie en in de jeugdtechnische commissie gezeten en ben ik 
een aantal jaren als leiding en in de kookploeg mee geweest op Jeugdkamp. Tot ik 10 jaar geleden 
een stap terug heb gedaan. Nu doe ik alleen nog 2 tot 3 keer per seizoen de jurytafel bij KVZ 1 en af 
en toe een kantinedienst. Vaak samen met onze vriendengroep “Het gevoel van”, ooit ontstaan uit 

Rapiditas 1,  met wie we al 35 jaar lang met Hemelvaartsdag kamperen. 
 
Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik werk in het Gelre Ziekenhuis in het laboratorium voor klinische pathologie. In mijn vrije tijd ben ik 
met veel plezier bezig met roeien en met zingen. 
 


