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Waarom korfbal? 
Na de zomervakantie ben ik begonnen met korfballen. Ik ben 9 jaar. Mijn vriendin Fabienne vroeg of 
ik mee ging om een keertje te kijken. Haar moeder heeft vroeger gekorfbald en zo kwam zij op het 
idee. Mijn vader en moeder hebben het nooit gedaan en ik kende het eigenlijk ook helemaal niet. Na 
een keertje kijken en meedoen vond ik het gelijk heel leuk. Het schieten en het doorloopballen 
nemen was superleuk. Ik heb eerder atletiek gedaan en dat vond ik eigenlijk een beetje saai worden. 
Korfbal is afwisselender, doordat het met een bal is en met elkaar in een team. Het was ook gelijk 
gezellig met de andere kinderen. Fabienne kende ik natuurlijk al en nu komt Ymke erbij en dat vind ik 
ook heel leuk. Ik ben op het veld in de E3 begonnen en nu zit ik in het nieuwe E-team, de E4. Onze 
nieuwe trainster en coach, Demi, ken ik al omdat ze vorig jaar in onze klas stagiaire is geweest. Zij is 
superaardig. Het is best moeilijk om alle regels te leren, wat er wel en niet mag enzo. Maar dat is 
juist leuk en ik leer elke week wat erbij. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Het is heel gezellig bij KVZ. Buiten is het  heel mooi en fijn om te sporten, met lekker veel ruimte om 
te spelen. Met de trainingen zijn we niet alleen serieus met korfbal bezig, maar doen we ook andere 
leuke dingen en spellen, bijvoorbeeld stand in mand. Ik heb nu al zin om mee op kamp te gaan in de 
zomervakantie. Daar heb ik leuke verhalen over gehoord en ik wil graag mee, zeker als mijn 
vriendinnetjes ook mee gaan. Meestal ga ik met papa en mama dan al op vakantie, maar dat kan dus 
nu niet meer vind ik.  

 
Wat doe ik bij KVZ? 
Ik speel in de E4. 

 
Wat doe ik in het dagelijks leven?  

Ik zit op de Walter Gillijns school, in de Roze Ratjes in groep 6. 
 
 


