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Bram Liebrand 

 

 

 

Waarom korfbal? 
Ik had zwemles samen met Katie de Maag. Tegen de tijd dat ik mijn zwemdiploma haalde, raakte 
mijn moeder met haar moeder aan de praat over korfbal en dat leidde ertoe dat ik een keertje met 
haar meeging om te kijken. Het leek mij leuk, dus ik ben vanaf de F-jes gaan korfballen. Mijn moeder 

en tante hebben het vroeger ook gedaan, dus voor mijn familie was het niet nieuw. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ?  
Het leuke is dat iedereen elkaar kent bij KVZ en dat je dus makkelijk met iedereen een praatje 
maakt. We gaan nu het tweede deel van het veldseizoen in en dat is altijd een leuke periode met 
veel gezelligheid van toernooien en feesten. In de eerste week van de zomervakantie ga ik altijd 
mee op Jeugdkamp. Dit jaar mag ik voor de laatste keer mee als kind: ik ben wel vervroegd over 
gegaan naar de senioren, maar ik heb nog net de A-leeftijd. Daarna zou ik graag als leiding mee 
gaan, maar dat willen er meer dus het is even afwachten of ik daar tussen kom.  Ik ben wel 
benieuwd naar de locatie waar we dit jaar heen gaan, in Brabant. Het kan natuurlijk heel leuk zijn, 
maar op de bekende en vertrouwde Langenberg weet ik zeker dat het goed is. Het bevalt mij prima 
om nu in het vierde te spelen, het is een gezellig team waar ik mij welkom voel. Tijdens het 
Oranjetoernooi speel ik misschien nog een keertje mee in de A3. Dat zou wel leuk zijn, want het is 

altijd een gezellig toernooi en feest. 

 

Wat doe ik bij KVZ? 
Ik speel in het vierde. Ik help Myrna met de Kangoeroeclub. Met plezier doe ik af en toe een 
kantinedienst en help ik mee waar hulp nodig is. Ik heb bijvoorbeeld bij het Winterspektakel in 
december geholpen bij de springkussens in de binnenstad. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik doe dit jaar examen voor de opleiding tot onderwijsassistent. En ik werk bij de AH op de Brink. 

 


