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Frenk ten Brinke 

 

 

 

Waarom korfbal? 
De weg van wieg naar korfbalveld verliep vloeiend. Mijn ouders korfbalden bij Rapiditas en ik ben zelf 
ook bij Rap gaan korfballen vanaf mijn 6e jaar. Het korfbalspel is een mooi spel: je gebruikt je hele 
lichaam en alle spieren, gemerkt en ongemerkt. Maar ook de gezellige sfeer maakt korfbal tot een 
leuke sport. Dat korfbal een gemengde sport is, draagt daar zeker aan bij.  Tot mijn 20e heb ik in 
Zutphen gekorfbald. Senioren 3 is het hoogste team waarin ik gespeeld heb. Daar heb ik veel 
geleerd van Wim Bloemendaal en Koen ter Horst. Die twee speelden, na een periode hoofdklasse, 
toen ook in het derde. Ik ben gestopt omdat ik na een blessure twee keer aan de knie ben 
geopereerd. Die knie is altijd zwak gebleven. Inmiddels rijden mijn vriendin en ik al weer vele jaren 
fietstoertochten van 100-120 km en ’s winters doen we aan hardlopen. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Ik volg KVZ op afstand, want ik woon zelf al meer dan 20 jaar in Middelharnis, op Goeree-
Overflakkee. Voor de tweede keer doe ik mee met het Schutterstoernooi. In verband met het 
Jubileum 100 jaar korfbal vond ik het dit jaar extra leuk. Drie jaar geleden heb ik ook met veel plezier 
mee gedaan met het Schutterstoernooi. Mijn broer Onno heeft ook jaren bij Rapiditas gekorfbald. Hij 
woont nog wel in de buurt, in Brummen, en doet dit jaar ook mee met het Schutterstoernooi. Als het 
kan, komt ik eens per jaar naar een zaalwedstrijd van het eerste kijken, om de sport maar zeker ook 
om oude bekenden te zien. Ik heb een paar mooie vriendschappen over gehouden aan mijn tijd bij 
Rapiditas, die ondanks de grote reisafstand nog steeds bestaan. 

 
Wat doe ik bij KVZ? 
Ik ben vriend en donateur van KVZ. Vroeger heb ik bij Rapiditas een aantal keer meegedaan met het 
blijspel dat destijds jaarlijks werd opgevoerd op de grote feestavond. Verder heb ik ook jarenlang oud 
papier ingezameld voor de club. 

 
Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik werk als omgevings- en handhavingsjurist bij de gemeente Goeree-Overflakkee.  
 


