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Waarom korfbal? 
Ik ben 3 jaar en zit al bij de Kangoeroes, omdat ik het leuk vind om verstoppertje en tikkertje te 
spelen en ook om met de bal te spelen. Als de grote korf op de grond staat, dan kan ik de bal er in 
gooien. Mijn mama, Heidi, zit op korfbal, dus zo ben ik op het idee gekomen. Jammer genoeg is zij 
met het vriendenteam waar ze in speelt gestopt. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Bij de Kangoeroes vind ik het leuk om met mijn korfbalvriendje Mees te spelen. En soms gaat Mila, 
mijn zus, ook mee naar de Kangoeroes om te helpen. Dat vind ik gezellig. In het feestweekend heb 
ik met de Kangoeroes meegedaan met de playbackshow. We gingen zingen en dansen op 
Hupsakee. De mevrouw met de grote pruik die iedereen aankondigde vond ik heel grappig. En ik 
vond het zo leuk om op het podium te staan, dat ik er ook bij ging staan toen Bernjo op het podium 
wat ging vertellen. Samen waren we toen de grootste en de kleinste op het podium. Bij het 
schutterstoernooi was er een groot springkussen. Daar kon ik heerlijk op spelen en klimmen, terwijl 
papa en mama gingen schieten. Natuurlijk mocht ik tussendoor ook chipjes eten. Door de paprika 
werden mijn vingers helemaal oranje. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 

Ik speel bij de Kangoeroes. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik ga 2 dagen naar een kinderdagverblijf. Ik vind het heel leuk om daar met mijn vriendje Daan te 
spelen. Thuis vind ik kleien en verven leuk en kijk ik graag naar Paw Patrol. Ook speel ik graag 
buiten met de kinderen uit de buurt. Na de zomervakantie mag ik ook naar de “grote” school want 
dan word ik 4. 
 


