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Harald Vogd 

 

Waarom korfbal? 
Via een vriend van mijn vader, die bij ZKC korfbalde, maakte ik in 1968 kennis met de korfbalsport. Ik 
zocht een sport die bij me paste. Ik was geen loper, dus geen voetballer. Basketbal leek me leuk, 
maar dat was er toen niet in Zutphen. Ik ben een keertje gaan kijken en nooit meer weg gegaan. Ik 
voelde me er snel thuis, kwam in een leuk team en kreeg het korfballen ook aardig onder de knie. Al 
met al heb ik de hele club doorlopen: van de pupillen tot de senioren. En als je de sport dan 
gaandeweg steeds beter leert en beheerst, is het zonde om ermee te stoppen. Van mijn 17e tot mijn 

37e heb ik in de selectie gespeeld, waarvan 3 jaar met ZKC in de hoofdklasse. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ?  
Al ben en blijf ik een echte ZKC-er, toch ben ik altijd voorstander van de fusie geweest en ik vind 
KVZ een fijne club. Het grote aantal leden en de mooie accommodatie hebben we nodig om op 
niveau te blijven spelen. Ik geloof er in dat het niveau nog verder omhoog kan, als we nog meer en 
beter werk maken van het binden en aantrekken van leden in de selectie. In een stadje als Zutphen, 
waar jongeren wegtrekken om te gaan studeren, is het belangrijk om op tijd te kijken wat je kan doen 
om spelers aan je te binden. Als dat lukt, wordt KVZ ook aantrekkelijk voor spelers van buiten, omdat 
je op hoog niveau kunt spelen. Ik zou dat graag zien, omdat ik heel prestatiegericht ben. Dat was ik 
als speler al: niet iedereen van Rapiditas heeft daar goede herinneringen aan, geloof ik. Toch vind ik 
de sfeer ook belangrijk. Niet voor niets heb ik jaren geleden, samen met Henri Roeterink, het 
Oranjetoernooi gemaakt tot wat het nu is. Het viel mij op dat er voor de jeugd in de leeftijd van 15-19 
jaar weinig bijzonders te beleven was. Henri zat toen in de junioren en samen organiseerden we het 
Oranjetoernooi met aansluitend de feestavond en overnachting in tentjes op het veld. Het is na 15 
jaar nog een groot succes en voor veel junioren een hoogtepunt in het korfbaljaar. 

 

Wat doe ik bij KVZ? 
Op dit moment ben ik trainer en coach van het tweede en het derde team. Ik heb alle 
trainersdiploma’s gehaald en heb in de loop der jaren alle leeftijden wel eens getraind en gecoacht. 
Wedstrijden fluiten heb ik ook veel gedaan, maar daar komt het niet zo veel meer van. Verder maak 
ik graag foto’s van het korfballen, die ik vervolgens bewerk voor de site. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik ben operationeel manager bij de NS en regel daar alles wat te maken heeft met calamiteiten op 
het spoor, van ongevallen tot weersomstandigheden. 

 


