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Marije Kabel 

 

Waarom korfbal? 
Ik kom uit een echte korfbalfamilie, dus het was vanzelfsprekend om zelf ook op korfbal te gaan. Dat 
heb ik dus ook vanaf mijn vijfde jaar gedaan. Ik heb het ook altijd helemaal goed gevonden en nooit 
getwijfeld over andere sporten. Ik ben het altijd blijven doen, eerst bij Rapiditas en toen bij KVZ. In al 
die tijd heb ik nooit noemenswaardige blessures gehad. Alleen tijdens mijn twee zwangerschappen 
ben ik even gestopt. Van jongs af aan was ik lang en dat hielp mij in mijn korfbalcarriere: ik had geen 
talent nodig, want ik had lengte. Tot mijn 36e heb ik in de selectie gespeeld: 18 jaar lang, waarvan 16 
in het eerste team. Ik heb altijd voor spelen bij KVZ gekozen, omdat ik met mijn eigen club hogerop 
wilde komen. Dit is het 2e seizoen dat ik niet meer in een vast team speel. Ik train 1x in de week bij 
het derde en vierde. Ik val bij wedstrijden in, waar ze me nodig hebben, van het 3e tot het 6e tot de 
midweek. Dat is een mooie afbouw, zonder verplichting. Maar wel met af en toe een wedstrijdje, want 
dat blijft toch het aller leukst. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Het is misschien niet origineel, maar toch is dat voor mij het familiegevoel. Toen Paul en ik samen in 
de A1 speelden, hebben we verkering gekregen. Hij heeft helaas al vroeg een zware blessure gehad, 
waardoor hij niet meer zelf kon spelen. Maar hij is wel actief gebleven en is nu trainer en coach van 
de C1 en penningmeester van de kantinecommissie. Onze twee kinderen zitten ook op korfbal: Joris 
speelt in de E2 en Job zit bij de Kangoeroeklup. Er is bij KVZ een mooie mix tussen ambitie en 
gezelligheid. Je kunt er terecht als je goed wil korfballen op hoog niveau en je kunt er ook leuk 
sporten puur voor het plezier. Iedereen kan zich er thuis voelen. Ik hou ervan actief te zijn binnen de 
club, ook dit heb ik van huis uit meegekregen, mijn vader Ger heeft bijvoorbeeld vroeger jarenlang in 
het bestuur van Rapiditas gezeten. Ik heb zelf jarenlang training gegeven en gecoacht, maar ik heb 
ook bijvoorbeeld in de klaverjascommissie gezeten en ook even in de sponsorcommissie. Nu ben ik, 
samen met John, vanuit het bestuur verantwoordelijk voor wedstrijdzaken. Ik heb de vorming van het 
nieuwe bestuur mee gemaakt en we zijn nu ruim driekwart jaar onderweg. We hebben naast goede 
en inhoudelijke discussies ook veel lol met elkaar. We vullen elkaar mooi aan in een gezonde mix 
van visie en doen. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Zoals gezegd ben ik bestuurslid wedstrijdzaken en speel ik als invaller af en toe een wedstrijd. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven?  

Ik ben assistent communicatiemanager bij Doehetzelf Groep Nederland (DGN) in Hoevelaken. 
 


