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Waarom korfbal? 
Zelf ben ik helemaal geen korfballer, maar een voetballer. Ik heb 25 jaar gevoetbald. Mijn dochter 
Angelique ging korfballen bij ZKC. Zij korfbalt nu nog, in het midweek-team. Inmiddels heb ik 5 
kleinkinderen, waarvan er 4 korfballen bij KVZ. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Ik vind het leuk om actief bij KVZ betrokken te zijn. Al 30 jaar lang doe ik zaaldiensten en verkoop ik 
kaartjes bij de thuiswedstrijden van de selectie. Ook ga ik al 30 jaar lang als trouwe supporter mee 
met de uitwedstrijden van het eerste. Toen ik een keer een wedstrijd miste, omdat ik naar de bruiloft 
van een klant ging, viel het ook het team direct op. Ze missen ons als we er niet zijn. Behalve met 
mijn aanwezigheid, steun ik 1 en 2 ook altijd met mandarijntjes voor in de rust. Ook de jeugdteams 
waar mijn kleinkinderen in spelen krijgen altijd mandarijntjes mee. Voor mij is het jammer dat de 
selectie op zaterdag is gaan spelen, want daardoor kan ik niet altijd mee met de uitwedstrijden en op 
het veld mis ik helemaal veel wedstrijden. Het werk gaat namelijk voor en op zaterdagmiddag zijn we 
nog niet terug van de markt. Maar ja, ik geniet van elke keer dat ik wel mee kan. Ik beleef er veel 
plezier aan. Voor de kinderen en kleinkinderen is het ook altijd heel leuk geweest bij ZKC en KVZ. Ze 
gingen en gaan altijd mee op kamp. Voor het jeugdkamp leveren we ook al 30 jaar de groente. 
Alleen het eerste fusiejaar niet, maar daar hadden ze direct spijt van. Dus het jaar erna aten de 
kinderen weer onze groente. 

 

Wat doe ik bij KVZ? 
Zoals gezegd ben ik vooral vaste supporter van het eerste. Eerder heb ik ook wel eens mee gedaan 
met het familietoernooi. Maar dat is er al een aantal jaar niet meer. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik ben groenteman. Inmiddels ben ik 65 jaar en ik ga nog wel even door, want het is mooi werk waar 
ik mijn energie in kwijt kan. 
 


