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Ik heb je de laatste week met veel foto’s in de krant gezien bij bezoeken op scholen, hoe was dat? 
Heel leuk, kinderen zijn zo spontaan. 
Was die spontaniteit er ook bij jouw “uitverkorenen”? 

Ik heb slechts één bescheiden persoon aangetroffen, die anderen veel belangrijker vond. We hebben toen een 
deal gesloten. Hij zou mij vijf namen bezorgen en wilde daarna zelf dan ook wel. Klopt hè Marco? (79) 
Deed jij de “uitverkiezing” zelf? 

Ja, voor zover dat mogelijk was. Het blijft natuurlijk moeilijk, want ik ken niet iedereen en vooral bij een 
fusieclub moet je eerlijk delen. In twijfelgevallen vroeg ik advies. 
Heb je, terug kijkend, gesprekken die speciaal zijn blijven hangen? 

Moeilijke vraag, want alle gesprekken waren speciaal … maar drie sprongen er echt uit. Wim Hoevers, (28) die 
ik voordien helemaal niet kende en op de tribune in de Hanzehal heb aangesproken. Prachtig korfbalmens, die 
begon te stralen zodra het over korfbal ging. Daar tegenover staat de jongste, Leon Korte, die mij bij de 
Playbackshow op het toneel ontroerde en eigenlijk één groot dankwoord en compliment is aan de allen die zich 
voor de jeugd inzetten (59). De derde is Gerrie Kramer, die als handbalster de waarde van sport en vereniging 
kende en nu haar dochter in de korfbalwereld heeft gevolgd (81). 
Ik heb je wel eens zien tennissen bij Welgelegen. Nog andere sporten gedaan? 

Ja. Handbal en basketbal. Eénmaal wintersport met de kinderen. Val-angst! 
Hoe is het contact met KVZ ontstaan? 

Mijn man Max (portret 65) komt uit een korfbalfamilie. Speelde bij Vada, EKCA en Rapiditas. Later zijn ook mijn 
zoon en twee dochters bij KVZ gaan spelen. Zijn nu het huis uit en spelen niet meer. 
In het portret van jouw echtgenoot Max (weet bijna niemand) staat een fraaie beschrijving van zijn 
sport(levens)loopbaan. Vanaf wanneer ga jij daarin een rol spelen? 

Haha. We studeerden beide in Wageningen en het was liefde op het eerste gezicht. Ben toen met hem mee 
geweest naar korfballen. Vond het een SUFFE sport. Je mocht de bal niet uit de handen slaan. Later bij EKCA 
werd het voor mij leuker, maar nu begrijp ik van een aantal regels nog steeds niets. 
Is KVZ een ontspannende tegenhanger van de politiek? 

Helemaal!! 
Wat is jullie favoriete vakantieland? 

Spanje. Pyreneeën, NW-kust, Picos en vorig jaar genoten van Madrid. Verder mooie reizen in Zuid Amerika. 
Tijdens studie 6 weken bij Max in Ecuador en ook mooi, tien jaar geleden met gezin 6 weken door Chili. 
Heb je nog een goede tip voor (nog) aarzelende vrijwilligers, die wat voor de vereniging willen gaan doen. 

Neem contact op. Er zijn veel mogelijkheden. Geniet van het beleven van een vereniging, want anders mis je 
wat in je leven. 
Wat gaat er niet goed, of wat kan er beter, bij KVZ? 

Hou het fijn langs de lijn! 


