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Waarom korfbal? 
Net na de oorlog, toen ik 10 jaar was, ging ik korfballen bij Rapiditas, toen nog in Warnsveld. Het was 
eigenlijk vanzelfsprekend, omdat mijn zussen daar al korfbalden. We hebben met 6 zussen 
gekorfbald: 5 bij Rapiditas en 1 bij ZKC. In de buurt waar wij woonden, een echt ZKC-buurt, werd ik 
gepest omdat ik bij Rapiditas speelde. Dat vond ik vervelend, maar ik werd er ook strijdlustig van. Ik 
stond bekend als een harde speelster die mentaal sterk was. Van al die zussen ben ik enige die lang 
is doorgegaan met korfballen. Toen ik 15 jaar was waren er geen junioren en kwam ik al in het 1e bij 
de senioren. Daar heb ik 23 jaar in gespeeld. Ik heb daar al die tijd enorm van genoten. Eerst in de 
1e klasse, later afwisselend in de overgangsklasse en hoofdklasse. Dat ging op en af. Mijn man was 
‘de manager’: hij ving thuis heel veel op om mij te laten korfballen. Na elke bevalling stond ik na 6 
weken alweer in het 1e. Ik heb regelmatig in Oost gespeeld en toen ik 17 jaar was ben ik met 2 
Nederlandse ploegen naar Denemarken geweest. Ik ben zelfs een keer reserve bij het Nederlands 
team geweest. Tot mijn 55e heb ik gespeeld, ook in lagere teams dus. Tot mijn 70e heb ik training 
gegeven, de laatste periode met veel plezier de welpen en de beginnende jonge kinderen. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Op de eerste plaats vind ik het heerlijk dat het korfballen nog steeds in onze familie zit. Vol trots ga ik 
nog vaak bij de kleindochters kijken. Yvette, Rianne, Amber en Milou korfballen allemaal bij KVZ. Op 
mijn kleinzoons ben ik trouwens net zo trots hoor: Dylan en Julian voetballen in de Hoven en ook bij 
hen kijk ik met veel plezier. Met de fusie heb ik het best moeilijk gehad, waarschijnlijk ook door dat 
pesten van vroeger, maar ik vond het wel belangrijk voor de korfbalsport in Zutphen en heb er dus 
wel altijd achter gestaan. Toch kon ik wel huilen toen ze voor het eerst in de onbekende KVZ-shirts 
moesten spelen. Al met al is KVZ ook weer een gezellige korfbalvereniging geworden. Ik heb het 
altijd zo fijn gevonden om veel leuke dingen met elkaar te doen, om het korfballen heen. Vroeger 
deden we dat vooral met elkaar, met de ploeg. Nu worden er veel activiteiten voor en door de hele 
vereniging georganiseerd. Ik heb genoten van de reünie en veel oude bekenden gezien en 
gesproken. Het mooie is dat ze mij allemaal herkennen: ze vinden mij niet veel veranderd. Dat zie ik 
maar als compliment. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Ik geniet nu vooral nog van de wedstrijden van de kleindochters en het eerste. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik wordt bijna 82 en wandel veel. Zo kom ik toch nog overal waar ik wezen wil in Zutphen. Fietsen 
lukt helaas niet meer, maar het wandelen is prima. 
 


