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Waarom korfbal? 
Ik woonde aan het korfbalveld van ZKC en mijn moeder korfbalde. Ik kon niet wachten tot ik ook 
mocht. Eigenlijk was dat pas met 10 jaar, maar op mijn achtste was ik niet meer te houden. Ik heb in 
het Nederlandse jeugd- en juniorenteam gespeeld. Op mijn 16e speelde ik al in het 1e van ZKC in de 
hoofdklasse.  Op mijn 29e moest ik stoppen met korfballen, omdat mijn knieën niet meer wilden. Na 
5 knie-operaties heb ik weer gekorfbald in lagere teams van KVZ.  
Met korfbal heb ik twee keer het Guinness book of records gehaald. Eerst met de grootste nederlaag 
ooit in een hoofdklasse-wedstrijd, namelijk met 29-3 tegen Ons Eibernest toen we nog in 3 vakken 
speelden. De tweede keer was positief: in aanwezigheid van Harry Vermeegen heb ik samen met 
Rinus Post, Fré Wendt en Inge Oosterhof het record paalschieten verbroken. In 1977 schoten we in 

12 uur 7265 keer raak. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ?  
KVZ is echt één club geworden. Het houdt mij jong om met al die jongelui op te trekken.  Ik zit in de 
kookploeg van het jeugdkamp. We worden gekscherend de ‘keuken-fossielen’ genoemd.  KVZ is een 
belangrijk deel van mijn leven. Ik ben op bijna alle feestjes van de partij. Maar niet alleen dat: we zijn er 
voor elkaar in goede en in slechte tijden. Natuurlijk zou het leuk zijn als het KVZ lukt om hoofdklasse te 
spelen. Maar hoe dan ook blijf ik KVZ altijd steunen en blijf ik het heerlijk vinden om naar de wedstrijden te 

kijken. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Wat doe ik niet is misschien een betere vraag? Ik heb 22 jaar in het bestuur van ZKC gezeten en 
daarna nog 2 jaar in het eerste bestuur van KVZ. Ik heb al mijn korfbaltrainers-diploma’s gehaald en 
veel training gegeven. Waar ik nodig ben, doe ik dat incidenteel nog steeds. Zoals gezegd zit in de 
kookploeg van het jeugdkamp. Ik zit in de net weer opgerichte technische commissie. Ik bak 
oliebollen met oud en nieuw. En in 2016 sluit ik mij aan bij de VUT-ters. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Tot 1 juni 2016 werk ik nog als analist bij de onderwijs inspectie en dan ga ik met vervroegd 
pensioen.         


