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Waarom korfbal? 
Zelf ben ik een echte voetballer. Toen ik opgroeide in Zutphen speelde ik bij AZC en toen we 10 jaar 
geleden weer in Zutphen kwamen wonen werd ik gevraagd weer iets voor AZC te gaan doen. Dat 
heb ik ook met veel plezier gedaan. Mijn drie dochters zijn gaan korfballen en mijn vrouw heeft 
vroeger zelf ook gekorfbald. Zo ben ik in aanraking gekomen met de korfbalsport en met KVZ. Ik heb 
korfbal inmiddels leren kennen als een heel sociale sport en ik vind het leuk om naar te kijken. Nog 
steeds snap ik niet alle regels, maar dat vind ik niet erg. Daar had ik vroeger ook al last van, als ik 
mee deed met schoolkorfbal. Ik had op de Jan Ligthartschool veel klasgenoten die goed konden 
korfballen, zowel van ZKC als van Rapiditas. Als ze een jongen tekort kwamen, vroegen ze mij als 
fanatieke voetballer om mee te doen en dat deed ik met plezier. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ?  
Alle drie mijn dochters hebben het altijd erg naar hun zin gehad bij KVZ en hebben er vele mooie 
herinneringen aan. De saamhorigheid is groot. Jong en oud maken er echt samen een club van en 
zijn er voor elkaar. Op het korfbalveld, maar ook als de jeugd samen uit gaat bijvoorbeeld. Zelf ben ik 
mij ook steeds meer gaan verbinden met de club: ik vind het leuk om maatschappelijk actief te zijn en 
ik wil iets terugdoen omdat KVZ veel voor mijn dochters betekent. Inmiddels ben ik het langstzittende 
bestuurslid. De ervaring die ik bij AZC heb opgedaan, zet ik nu in voor KVZ. Ik ben verantwoordelijk 
voor het beheer van de accommodatie en wil ervoor zorgen dat de prachtige accommodatie die KVZ 
heeft nog beter wordt gebruikt. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig met het Beachcourt en met 
zonnepanelen op het dak. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Zoals gezegd ben ik als bestuurslid verantwoordelijk voor het beheer van de accommodatie. In die 
hoedanigheid heb ik intern veel contact met de kantinecommissie en de VUT-ploeg. Extern heb ik de 
contacten met de gemeente en werk ik aan meer samenwerking tussen de veldsportverenigingen in 
Zutphen en tussen de sportaccommodaties op Zuidveen. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik werk bij Rijkswaterstaat als Districtshoofd van het district Oost-Nederland-Zuid. 

 


