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Waarom korfbal? 
Mijn moeder korfbalde en zo kwam ik zelf ook terecht bij Rapiditas. Ik zat op een gegeven moment 
op judo, zwemles en korfbal. Dat was te veel, dus ik moest kiezen. Het werd korfbal. Ik vind het leuk 
dat het een echte groepsport is en dat er ook jongens in het team zitten. Het type spel is mooi: veel 
dynamischer dan voetbal en er komt veel meer bij kijken aan inzicht. Voetbal heb ik er twee jaar bij 
gedaan, maar dat vond ik echt een minder interessante sport. Ik heb lang in de selectie gespeeld. 
Een aantal jaar geleden was er geen plekje voor me in de selectie en ik woonde toen in Arnhem, dus 
ik heb  twee jaar bij Oost Arnhem in de selectie gespeeld. Toen moest ik keuzes maken. 
Onregelmatig werk, een serieuze relatie en wedstrijden ver weg, waar ik een hele dag mee kwijt ben, 
was niet meer te combineren. Dus ik ben gestopt met de selectie en terug gekomen naar KVZ. Ik 
speel nu met veel plezier voor het 2e seizoen in het derde, een heel gezellig vriendenteam. Extra 
leuk is dat we na vorig jaar ook dit jaar weer een fijne trainer/coach hebben gevonden.  
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Het is een gezellige vereniging met veel sfeer en veel activiteiten die rondom het korfballen 
georganiseerd worden, vooral voor de jeugd. Zowel op het veld in de eigen kantine als in de 
Hanzehal, weten we het met elkaar altijd gezellig te maken. Bovendien heeft de club goede 
korfballers en trekt die ook steeds meer aan. Dat vertaalt zich door naar de jeugd. Bij KVZ is de hele 
club en dus ook de jeugd belangrijk. Niet alles draait om het eerste en dat vind ik mooi. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Ik speel dus in het derde. Vroeger heb ik met veel plezier ploegjes begeleid en ben ik een keer mee 
geweest als kampleiding. Het is helaas niet meer te combineren met mijn werk. Niet structureel in 
ieder geval. Ik ben er altijd voor in om een keer een jeugdploeg training te geven, als het past met 
mijn werk. 

 
Wat doe ik in het dagelijks leven?  

Ik werk bij de politie in Zutphen. 
 
 


