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Bob Nikkels 

 

Waarom korfbal? 
Mijn vader en broers zaten op korfbal. Als kleine jongen ging ik al met mijn vader mee, die coach was 
van de junioren en scheidsrechter. In die tijd mocht je beginnen met korfballen als je 8 jaar was en 
dat heb ik ook gedaan, bij Rapiditas. Toen ik in Junioren 3 speelde, heb ik mijn vrouw Ida leren 
kennen. Later  in de junioren heb ik in het Gelderse team gespeeld. Ik mocht zelfs meedoen met de 
selectie voor het Nederlands juniorenteam, maar dat is net niet gelukt. Met het 2e team van 
Rapiditas heb ik in de reserve hoofdklasse gespeeld. Ik ben het altijd een leuke sport blijven vinden.  
Bij KVZ heb ik nog in de midweek gespeeld, tot ongeveer 8 jaar geleden. Ook onze 3 zoons zijn 
steeds voor korfbal blijven kiezen, ondanks de concurrentie van de voetbal in onze wijk de Hoven.  
  

Wat is er zo leuk aan KVZ?  
Door de fusie van Rapiditas en ZKC ontstond bij KVZ de mogelijkheid om een mooie accommodatie 
te realiseren en om de jeugd goed op poten te zetten. Ik vind dat laatste heel belangrijk. Door grotere 
aantallen in de jeugd, kunnen we beter selecteren en kinderen en jongeren van hetzelfde niveau bij 
elkaar laten spelen. Dat is voor iedereen het leukst en het biedt de beste kansen om hogerop te 
komen met de jeugd. Zelf geef ik vanaf mijn achttiende  training aan jeugdteams en dat blijf ik 
waarschijnlijk ook nog wel even doen. Liefst samen met een jongere, zoals ik nu met Stefan Vogd de 
D1 train en coach. Ik vind het jammer dat het aantal jongens in de jeugd eigenlijk te weinig is. Dit 
maakt dat de ontwikkeling van een aantal meisjes stagneert en dat gemengd spelen onder druk komt 
te staan, terwijl dit juist zo mooi is aan de korfbalsport. KVZ is een prettige omgeving voor kinderen. 
Door het gemengd sporten en door de vele activiteiten die naast het korfballen worden 
georganiseerd, heeft KVZ voor de sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren heel veel te bieden. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Zoals gezegd train en coach ik, samen met Stefan Vogd, de D1. Inmiddels coach ik ook het 4e, waar 
2 van mijn zoons en 1 nichtje in spelen. Ik neem deel aan het Trainers Opleidings Plan (TOP). Ik 
verzorg wekelijks de nieuwsbrief.  Ik help bij het maken van folders, foto’s en het ontwerpen van het 
logo. Op basisscholen geef ik korfbaltrainingen. Het zou mooi zijn als jongeren van KVZ die een 
sportopleiding volgen mij daarbij gaan helpen. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Op dit moment werk ik als koerier voor DHL. Hiervoor heb ik lang in het grafisch vak gewerkt en dat 
zou ik het liefste weer doen. 


