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Waarom korfbal? 
Mijn zus kreeg een plastic fototoestel als ze iemand zou opgeven bij de korfbal. Dat werd ik. 
Inmiddels is dat 12 jaar geleden, ik was toen 6 jaar. Anderhalf jaar geleden ben ik een half jaar 
gestopt, maar ik miste de gezelligheid en het geouwehoer. Dus ik ben weer lid geworden. Ik vind het 
fijn dat ik hier echt mezelf kan zijn. De sport zelf interesseert mij eerlijk gezegd minder, al vind ik het 
erg leuk dat korfbal een gemengde sport is.  
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Zoals gezegd houd ik veel van gezelligheid. Het zal dus niet verbazen dat ik de feestjes bij KVZ erg 
leuk vind. Het is dan net een dorp waar je iedereen kent en waar je lekker ongeremd los kan gaan. 
Het mooiste feest van het jaar is het Oranjetoernooi. Het meest bijzonder moment is het samen 
ontbijten: dan zie je iedereen op zijn brakst. Maar het echte hoogtepunt van het jaar is natuurlijk het 
Jeugdkamp. Zodra we wegfietsen bij het veld, is er het gevoel van vrijheid. Tijdens het fietsen 
bouwt de spanning op en bij aankomst op de Langenberg voelt het als thuis komen. Natuurlijk haal 
ik graag gekkigheid op kamp. Een paar voorbeelden: Freek op Safari, Sjoerd stangen door te 
dreigen met zand in zijn bed, de volgspot meepikken naar onze kamer, een confettikanon 
afschieten op onze slaapzaal, mijn haar in laten vlechten door een paar meisjes, de carwash als de 
ouders op bezoek komen. Dat laatste uiteraard om te vieren dat we onze ouders weer zien na een 
weekje kamp. 

 

Wat doe ik bij KVZ? 
Ik speel in de A2. Op feestjes treed ik wel eens op met mijn band ‘Room for the Third’. 

 
Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik doe dit jaar eindexamen VWO op het Isendoorn. Volgend jaar ga ik naar de toneelschool in 
Utrecht.   


