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Waarom korfbal? 
Ik ben opgegroeid in een gezin waar veel om korfbal draaide. Mijn vader en moeder waren er altijd 
actief mee bezig en er waren in mijn beleving altijd korfballers om ons heen. Zelf ben ik pas in mijn 
tienerjaren gaan korfballen. Tot die tijd beoefende ik individuele sporten zoals judo. Mijn ouders 
vonden het verstandig als ik ook een teamsport ging doen. En dan was korfbal eigenlijk de enige 
smaak. Ik heb zelf maar een paar jaar gekorfbald, maar in het korfbalwereldje voel ik mij nog steeds 
thuis. Een sportwereld waar families samenkomen en vriendschappen ontstaan. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ?  
Mijn eerste kennismaking met KVZ was een bezoekje aan het eerste lustrumfeest in 2005. Ik woonde 
drie jaar in Zutphen en als bestuurslid van korfbalvereniging Turbulas uit Brummen kwam ik naar de 
receptie om het 5 jarig bestaan van KVZ te vieren. Ik was onder de indruk van de fantastische 
accommodatie. Toen al dacht ik: dit biedt veel kansen om verder te groeien en te ontwikkelen. Sinds 
2009 korfbalt mijn dochter Britt bij KVZ en sinds 2012 ben ik als bestuurslid actief binnen de 
vereniging.  Maatschappelijke betrokkenheid is er met de paplepel ingegoten, dus het is 
vanzelfsprekend voor mij om iets te doen voor de club waar mijn dochter en ik mij thuis voelen. 
Inmiddels is het hele gezin lid en al blijft de jongste voetballen, hij gaat al drie jaar mee op kamp. Mijn 
man is inmiddels actief als voorzitter van de kantinecommissie en traint mee met het tiende. 
Daarnaast blijft hij wel voetballen! Als bestuurssecretaris moet je gestructureerd zijn en dat is voor 
mij wel een interessante ervaring. Ik vind het mooi om achter de schermen veel te betekenen. Zelf 
hoef ik niet altijd in de spotlights. Ik word er gelukkig van om anderen in positie te brengen. Natuurlijk 
is het dan af en toe slikken als ik naar rechts wil en bijvoorbeeld de voorzitter toch voor links kiest (of 
andersom). Maar ja, dat hoort erbij en maakt het niet minder leuk om te doen. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Zoals gezegd ben ik sinds 2012 bestuurssecretaris. Ik ga ook al drie jaar met veel plezier mee op 
jeugdkamp als leiding. En ik coach samen met Fransjan Derks de B3. Verder doe ik waar het nodig is 
-en past in mijn agenda- allerlei hand en spandiensten.  
 
Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik ben manager van het ontwikkel- en detacheringsbedrijf van sociale werkvoorziening Hameland. 


