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Kees Dapperens 

 

 

 

Waarom korfbal? 
Toen ik 12 of 13 jaar was ben ik gaan korfballen bij Djempol in Boekel, een klein dorp in Brabant. 
Daarvoor had ik een aantal jaar gevoetbald, maar dat vond ik niet meer zo leuk dus ik zocht een 
nieuwe teamsport. Toen ik ging studeren, zo’n 6 jaar later, viel ook de vereniging uit elkaar, dus toen 
ben ik weer een poosje gestopt. Enkele jaren later ben ik in Uden, waar ook mijn zus en zwager toen 
speelden, weer gaan korfballen. Toen ik naar Zutphen verhuisde voor mijn werk, ben ik bij Rapiditas 
gaan korfballen. Ik koos destijds voor Rap omdat daar iemand van het werk speelde. Terugkijkend 
had ik mij misschien wel beter thuis gevoeld bij ZKC, maar inmiddels is het mooi één club geworden. 
Gaan korfballen was tevens een mooie manier om mensen te leren kennen in Zutphen. Inmiddels 
speel ik niet meer, maar ik ben al wel 30 jaar lang scheidsrechter. Dat doe ik nog steeds met plezier. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
KVZ is niet te vergelijken met de andere verenigingen waar ik vroeger gespeeld heb. Het is een 
gezellige vereniging waar iedereen elkaar kent en je dus altijd een praatje kunt maken. Achter de 
schermen heb ik mij altijd veel ingezet voor de club. Ik hoef niet zo nodig op de voorgrond. Ik heb 
onder andere de klaverjascommissie en het wedstrijdsecretariaat gedaan. Ook heb ik een poos 
teams gecoacht. Nu verzorg ik de planning en aanschrijving van de scheidsrechters. Ik vond het 
verrassend maar heel leuk dat ik tijdens het Jubileumweekend tot Lid van Verdienste werd benoemd. 
Mijn familie, zowel broer en zussen als vrouw en kinderen, hebben gekorfbald, maar ik ben nu de 

enige die nog actief is bij de korfbal. De rest van het gezin is gaan volleyballen. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Zoals gezegd ben ik nu vooral nog actief als scheidsrechter en verzorg ik ook de aanschrijvingen 
voor de scheidsrechters. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven?  

Ik ben productieleider bij een kunststoffenbedrijf. 
 
 


