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Kees van der Veer 

 

Waarom korfbal? 
Van jongs af aan was ik bij de Zwaluwen op het veld, omdat de hele familie korfbalde. Mijn vader 
was destijds voorzitter en mijn moeder deed ook van alles bij de club. Ik werd zelf enthousiast door 
een middagje schieten met Theo Smits. Toen ik 6 jaar was ben ik begonnen. Als kind kon ik er niet 
veel van, ik rende maar wat door het veld heen. Op een gegeven moment vond ik het niet meer zo 
leuk: mijn vrienden zaten altijd één of twee teams hoger. Zo zat ik bijvoorbeeld in de C3 toen Tijs al 
in de C1 speelde. Maar het tweede jaar C kreeg ik het door en vanaf dat moment heb ik in het eerste 
team gespeeld. Vier jaar geleden degradeerde de Zwaluwen uit de 1e klasse en toen vroeg Daniel 
mij om naar KVZ te komen. Ik heb drie jaar met veel plezier in KVZ 1 gespeeld. Vorig jaar heb ik de 
tijd genomen om de verhouding tussen werk en privé wat beter op orde te krijgen. Ik zou met mijn 
broer en mijn vrouw in het 3e bij de Zwaluwen gaan spelen, maar zij vielen allebei vroeg in het 
seizoen al uit, dus toen Thijs geblesseerd raakte heb ik zijn plekje in het 1e daar ingenomen. Het jaar 
rustig aan doen heeft mij goed gedaan en ik constateerde dat ik nog zo fit en fanatiek ben dat ik toch 
graag terug wilde naar KVZ. Ik heb er veel zin in. Het is mooi dat er meer nieuwe mensen bij de 
selectie van KVZ zijn binnen gehaald: dat is goed voor het niveau en voor de groepsdynamiek. 

 
Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Het is verschrikkelijk om tegen KVZ te spelen en het is geweldig om er bij te horen. Bij de Zwaluwen 
zag ik altijd op tegen de wedstrijden bij KVZ: vervelend fanatiek publiek, waardoor we vrijwel altijd de 
uitwedstrijden tegen KVZ verloren. Nu geniet ik enorm van datzelfde publiek en vind ik het prachtig. 
Het laat zien dat KVZ een hechte club is. Dat zie je ook aan de vele actieve vrijwilligers. Het kan vast 
altijd beter, maar het valt mij echt op dat hier relatief  veel mensen zich actief inzetten voor de club. 

KVZ heeft de dingen goed voor elkaar en zeker met het nieuwe bestuur zie ik veel dynamiek.  
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Dit seizoen speel ik weer in de selectie. Ik vind het belangrijk om daarnaast wat voor de club te doen, 
juist als selectiespeler. Omdat zoiets als het begeleiden van een jeugdploeg voor mij echt niet te 
combineren is  met de rest van mijn leventje, heb ik ervoor gekozen om veel als sponsor voor de 
website te doen. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven?  

Ik ben, samen met een compagnon, eigenaar van het bedrijf Doit Online Media.. 



 


