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Marit Montagne 

 

 

Waarom korfbal? 
Toen ik 8 jaar was ging ik op korfbal, omdat mijn zus ook op korfbal zat. Ik vond en vind het zo leuk, 
dat ik het altijd ben blijven doen. In de aspiranten en in de junioren heb ik in het Gelders team 
gespeeld. Op mijn 17e ging ik vervroegd over naar de senioren om in het 1e team van Rapiditas te 
spelen. Heel spannend, omdat ik als jonkie bij toppers als Henk Jan Milius in het vak moest spelen. 
Mijn man, Arjan, heb ik bij Rapiditas leren kennen en wij hebben  veel samen in hetzelfde vak 
gespeeld. Tijdens mijn zwangerschappen ben ik twee keer even gestopt met spelen. Na de geboorte 
van de jongste heb ik, op mijn 32e, nog in het tweede van KVZ gespeeld. Ik korfbal nog steeds met 
veel plezier, nu in het zesde van KVZ. En ook onze kinderen, Renske en Luuk, korfballen bij KVZ. 

 

Wat is er zo leuk aan KVZ?  
Het is heel bijzonder dat KVZ is ‘geboren’ op de dag na onze trouwdag. Op 31 mei 2000 waren Arjan  
en ik het laatste Rapiditas-bruidspaar. Op 1 juni was KVZ een feit en sindsdien is KVZ ook gewoon 
mijn club. De sfeer is bijzonder. Niet alleen doordat het een familievereniging is, maar ook doordat 
het een fysiek intensieve sport is die gespeeld wordt in gemengde teams. Lid zijn van KVZ is goed 
voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en volwassenen. En als je ambitie hebt, kun je 
op sportief gebied ver komen. Door alle activiteiten om het korfballen heen, is het voor iedereen leuk. 
KVZ is een groot deel van mijn leven en juist daarom vind ik het fijn dat ik ook veel voor de 
vereniging kan betekenen. Dat heb ik trouwens al van jongs af aan gedaan. Op mijn 15e begeleidde 
ik al jeugdploegjes. Nog steeds ben ik twee tot vijf avonden in de week en op zaterdag bezig met 

KVZ. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Ik geef training aan de F1, F2 en de instroomgroep. Ik zit in de Jeugd Technische Commissie en doe 
mee aan het Trainers Opleiding Plan (TOP). Ik ben begeleider van de C2. Met heel veel plezier ga ik 
elk jaar als leiding mee op jeugdkamp. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik ben leerkracht op Montessorischool de Plotter. 

 


