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Waarom korfbal?
Ik ben zo'n exponent van de familiesport die korfbal is. Beide ouders korfbalden fanatiek, eerst in
Den Haag en later bij ZKC. Het was vanzelfsprekend dat mijn broer Perry, mijn zus Joyce en ikzelf
ook bij ZKC gingen korfballen. Ik was 5 of 6 jaar toen ik begon en heb het altijd een prachtige
teamsport gevonden. Met de groep bezig zijn en het met elkaar gezellig hebben is voor mij altijd het
belangrijkste geweest. Ik heb altijd in selectieteams gespeeld en ben op mijn 26e gestopt door
blessures. Ik ben wel altijd training blijven geven en doe dat nu nog. Vorig jaar trainde ik in de E
kinderen waarvan ik de ouders ook al getraind heb. Dit jaar train ik, samen met Jos Boer, de B2. Ik
vind het mooi om kinderen wat bij te brengen op het korfbalveld. Ik probeer fanatisme en
enthousiasme over te brengen. Natuurlijk wil ik de teams laten presteren, maar het plezier is net zo
belangrijk.

Wat is er zo leuk aan KVZ?
Mijn band met KVZ is belangrijk en leuk. Juist daarom wil ik graag een bijdrage leveren aan de
vereniging. Voor die inzet krijg ik veel terug. Juist daarom is plezier hebben met elkaar zo belangrijk.
Als de kinderen dat hebben, heb ik het zelf ook. Ik vind het absoluut een eer dat ik in juni Lid van
Verdienste ben geworden, maar toch hoef ik niet zonodig in het middelpunt van de belangstelling te
staan. Er zijn heel veel meer mensen die ook waardering verdienen. Het gaat om de vereniging en
om wat we samen neerzetten en bereiken. Gezamenlijkheid en zorg voor elkaar is de kracht van
onze sport. Het gaat goed met KVZ: de vereniging en organisatie staat stevig. We zouden er nog
meer uit moeten kunnen halen qua prestaties. Het zou zo mooi zijn als het lukt om overgangsklasse,
en met de jeugd hoofdklasse, langer achter elkaar kunnen vasthouden. Ik geloof erin dat het in hand
in hand kan gaan: Actief open staan voor (jeugd)spelers van buiten en tegelijkertijd de eigen sterke
identiteit van KVZ behouden. We kunnen hier nog beter op inspelen dan we nu doen door onszelf
goed te laten zien en uitnodigend te zijn.

Wat doe ik bij KVZ?
Zoals gezegd geef ik dit seizoen training aan de B2.

Wat doe ik in het dagelijks leven?
Ik werk bij Siemens Nederland, divisie Olie & Gas en werk daar als Shipping coördinator.

