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Waarom korfbal? 
Mijn moeder korfbalde bij KVZ en dat leek wilde ik ook wel doen. Met 5 jaar ben ik begonnen bij de 
welpjes. Ik zat toen al op turnen en heb dat 2 jaar gecombineerd. Tegelijkertijd kon ik toen naar een 
hoger team bij korfbal en naar de selectie bij turnen. Dat maakte dat ik moest kiezen. Het werd 
korfbal en daar heb ik geen spijt van gehad. Het is leuk om in een team te spelen met mensen die ik 
al vanaf het begin ken. En ik vind het een mooie uitdaging om elke beter te worden. Vorig jaar werd 
ik geselecteerd voor Oost. Ik deed eigenlijk voor de grap mee met de selectietrainingen en was blij 
verrast dat ik werd uitgekozen. In het eerste half jaar heb ik daar ontzettend veel van geleerd. Helaas 
raakte ik toen geblesseerd en heb ik de rest van het jaar daardoor gemist. Ik heb zin in het nieuwe 
seizoen, voor het eerst in de senioren-selectie. Ik hoop dat het lukt alles te combineren: wonen in 
Oosterbeek, vier dagen in de week stage in Doetinchem, één dag in de week opleiding in Nijmegen, 
korfballen in Zutphen. Toch heb ik voor dat laatste bewust gekozen: KVZ is echt mijn club. 

 
Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Het clubgevoel van KVZ is voor mij de reden om hier te blijven korfballen. Met al die bekenden en de 
fijne sfeer is het voor mij een veilig plekje met bovendien genoeg uitdaging om nog beter te worden 
en meer te leren. Het zit voor mij vooral in de kleine dingetjes die het hier leuk maken. Dat je elkaar 
kent en dat je bij KVZ echt jezelf kunt zijn. Het allermooist dat ik bij KVZ heb mee gemaakt is mijn 
debuut in KVZ 1:  de kampioenswedstrijd vorig seizoen. Ik vond het ongelooflijk spannend, ik heb er 
een week niet van geslapen, maar het was geweldig. Het ging goed en was een hele mooie ervaring. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Ik speel in de selectie. Het is helaas niet te combineren om meer te doen voor de club.  
 

Wat doe ik in het dagelijks leven?  

Ik studeer Toegepaste psychologie aan de HAN in Nijmegen. 


