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Waarom korfbal? 
Voor mijn familie was korfbal een behoorlijk ongewone en onbekende sport. Alleen mijn anderhalf 
jaar oudere zus zat er op. Ik begon met korfballen bij ZKC toen ik 14 jaar was. Mijn zus ging er af en 
ik vond dat prima. Han Hartman heeft mijn talent ontdekt, tijdens een toernooi bij Rapiditas. Hij 
zorgde ervoor dat ik in één keer van de A3 naar de A1 kon. In de puberteit is korfbal erg belangrijk 
geweest: het heeft mij gered en gevormd. Ik ging vervroegd naar de senioren en heb een aantal jaar 
met ZKC 1 in de hoofdklasse gespeeld. En, ook niet onbelangrijk, bij ZKC heb ik de vader van mijn 
kinderen, Peter Severein, leren kennen. 

 

Wat is er zo leuk aan KVZ?  
Ik ben nog actief bij KVZ, omdat mijn kinderen er nog korfballen. Omdat ik uit ervaring weet hoe 
belangrijk sporten en het verenigingsleven tijdens de jeugd en de puberteit kan zijn, heb ik een zwak 
voor de kinderen die niet uit een korfbalfamilie komen. Ook voor hen moet KVZ een leuke vereniging 
zijn. De mooiste week van het jaar is de kampweek voor alle jeugd. Ik geniet er enorm van om hoofd 
van het kamp te zijn. Het is echt bijzonder: ontspanning, lol, een leuke ervaring voor iedereen. Die 
ene week van het jaar kan ik helemaal  zijn wie ik ben. 

 

Wat doe ik bij KVZ? 
Zoals gezegd ben ik hoofdleiding van het jeugdkamp. En ik zit in de kantinecommissie en in de 
commissie 100 jaar korfbal Zutphen. Verder doe ik nog van alles en nog wat. Zoals af en toe training 

geven aan het G-team en oliebollen bakken op 30 december. 
 
Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik ben eigenaar van een kapsalon in Le Rideau en van kledingzaak Boga.   

     


