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Waarom korfbal? 
Mijn buurmeisje ging korfballen bij ZKC toen we 7 jaar waren en ik ging mee. Ik kom dus niet uit een 
korfbalfamilie, maar ben het toch altijd leuk blijven vinden. Mijn kinderen hebben een tijdje gekorfbald 
en zijn inmiddels gestopt. Mijn man is geen korfballer en snapt er ook niks van, maar ik probeer het 
ook niet meer uit te leggen. Voor mij was er geen glanzende korfbal carrière, ik heb er vooral altijd 
veel plezier aan beleefd.  Tot de junioren zat ik wel bij de selectie, maar altijd in het 2e team. In de 
senioren speelde ik 1 jaar in het 3e en  daarna in het 7e team.  Twintig jaar geleden, toen mijn 
oudste dochter, Carlijn, geboren werd, ben ik gestopt. Maar jaren geleden zocht het 7e van KVZ, een 
oud Rapiditas-team, vrouwen.  Heel bijzonder, want meestal zijn er juist heren tekort. Tot 2011 was 
dat een heerlijk team: gezelligheid en saamhorigheid, hele goede en onervaren korfballers, iedereen 
werd gewaardeerd voor wat ie kon. Nu val ik weer regelmatig in bij het 7e.  

 

Wat is er zo leuk aan KVZ?  
Er is altijd wat te doen. Er zijn altijd mensen met wie je een praatje maakt. Er is altijd een gemoedelijke 
sfeer, waarin je jezelf kunt zijn en niet hoeft uit te leggen wie je bent. Soms gezeur en gemopper, maar 
vooral gezelligheid en feestjes vieren, ook bij andere korfbalverenigingen. Ik heb het samengaan van 
Rapiditas en ZKC om het verenigingsleven niet vervelend gevonden. Wel vond ik het jammer dat de 
wedstrijden tussen de twee clubs, in de rijk gevulde Hanzehal, tot het verleden behoorden. Gezonde 
concurrentie op het scherpst van de snede tijdens de wedstrijd en na de wedstrijd gezellig met elkaar 
omgaan. Ook naast het korfballen ben ik altijd actief geweest voor de club. Meest bijzonder was, is en 
blijft het jaarlijkse jeugdkamp. Als kind ben ik altijd mee geweest met het ZKC-kamp en toen ik oud 
genoeg was, ging ik mee als leiding. Ik ga nog steeds mee op jeugdkamp van KVZ, nu in de keukenploeg. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Zoals gezegd zit ik in de kookploeg van het jeugdkamp en val ik regelmatig in bij het 7e . Verder zit ik 
ook nog in de kantine-commissie. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik ben beleidsmedewerker Jeugd bij de gemeente Zutphen. 
 


