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Waarom korfbal? 
Vijf jaar geleden ben ik bij de kangoeroes begonnen met korfballen. Toen was ik 3 jaar. Dat vond ik 
heel erg leuk. Ook in de F1 vorig jaar vond ik het leuk dat we vaak tikspelletjes speelden. Als ik 
mocht kiezen, koos ik meestal voor TV-tikkertje of Code-tikkertje. Dan fluistert iemand een opdracht 
in je oor als je de tikker bent, bijvoorbeeld ‘tik de kinderen die een roze t-shirt aan hebben’. Nu zit ik 
in de E en gaan we steeds serieuzer korfballen. De wedstrijdjes vind ik leuker dan de trainingen. Ik 
kan al best goed schieten. Dat is in de trainingen makkelijker dan in de wedstrijden. In ons team 
zitten wel 6 nieuwe kinderen die nog maar net op korfbal zijn en er zijn nog meer kinderen 
bijgekomen in de E3. Dat is op zich wel leuk, maar daardoor is ons team wel heel groot geworden. 
En dat is jammer, want dan mag je niet altijd spelen. We hebben wel een heel leuk en gezellig team. 
We doen allemaal heel erg ons best.  
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Hier op het veld van KVZ vind ik buiten het speeltuintje leuk en binnen de lego- en de voetbaltafel. 
Daardoor kan je hier ook gewoon lekker spelen. Bovendien kun je in de kantine lekkere chipjes  
kopen. Wij gaan vaak bij het eerste kijken. Op het veld en ook in de Hanzehal. Daar ga ik met de 
andere kinderen lekker verstoppertje en tikkertje spelen, terwijl papa en mama naar de wedstrijd 
kijken. Ik vind het leuk dat mijn vader, Patrick, ook van korfbal houdt. Hij is onze coach samen 
met Sophie en Mayla. Mijn moeder hielp eerder met de spelletjes met oudjaar en met paaseieren 
verstoppen en zo. Deze activiteiten vind ik erg leuk bij KVZ. Tot nu toe heb ik nog nooit mee gedaan 
met het schutterstoernooi. Dat is altijd tegelijk met mijn verjaardag. Misschien ga ik mijn verjaardag 
wel een keertje bij KVZ vieren en dan nodig  ik alle kinderen van mijn klas uit om ook te komen.   
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Ik speel in de E3.  
 

W at doe ik in het dagelijks leven?  

Ik zit in groep 5bb van de Lea Dasberg school samen met Sofia die ook bij mij in de in E3 zit. Thuis 
speel ik veel met onze hond, Timo. Die is al 14 jaar, dus die was er al toen in geboren werd. Eigenlijk 
luistert hij alleen naar mij, waarschijnlijk omdat hij mijn vriendje is.  
 
 


