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Waarom korfbal? 
Ik was al op het korfbalveld voor ik geboren was. Mijn vader was vroeger keeper. Maar mijn oudste 
broer maakte via schoolkorfbal kennis met korfbal en was verkocht. De hele familie ging om en 
sindsdien korfballen we allemaal. Ik heb het mijn hele leven gedaan en ik vind het nog steeds leuk. 
Een poosje heb ik erbij getennist, maar dat was toch minder. Ik speel nu zelf niet meer, maar train 
nog wel in het 10e. Dat is een gezellige club van oud-korfballers en ouders van korfballende 
kinderen. Het kriebelt nog wel af en toe. Dus wie weet speel ik binnenkort nog een keertje mee in het 
midweek-team. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ?  
Dat KVZ één grote familie is. Het is gezellig, ons kent ons en iedereen doet wat. Of je nou bij het 
vijfde of het eerste komt kijken, er zijn altijd mensen en iedereen doet ertoe binnen KVZ. Je bent wie 
je bent.  Het jeugdkamp blijft het hoogtepunt van het jaar, al ben ik zelf na 25 jaar leiding zijn gestopt. 
De jeugd en de leiding leven er altijd erg naar toe. Ik heb in de loop der jaren veel training geven, ook 
aan selecties van verschillende clubs. Bij KVZ zelf, maar ook bij de Meeuwen, Sparta Nijkerk, 
Antilopen en Oost Arnhem. Ik vind het elke keer weer een mooie uitdaging om het beste uit een 
ploeg te halen. Nu train ik samen met Remco de B1. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Zoals gezegd train ik de B1. Via het Trainers Opleidings Plan (TOP) geef ik schottraining aan 
verschillende teams. En ik zit in de Technische Commissie.  Ik vind het niet erg om een keer een 
bardienst te draaien, maar mijn kwaliteiten liggen meer bij training geven en kijken wat er in spelers 
zit. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Op dit moment ben ik veel thuis. Ik zoek naar een nieuwe baan. 


