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Waarom korfbal? 
Toen ik 9 jaar was wilde ik eigenlijk al graag beginnen met korfballen, zeker nadat een kennis van 
mijn ouders aan de deur was geweest en mij hiertoe had uitgenodigd. Maar destijds mocht je pas 
beginnen met korfbal als je 10 jaar was, dus ik moest even wachten. Zodra het kon ben ik begonnen 
bij ZKC. Dat was direct leuk en gezellig. Er zaten  veel kinderen op  waarvan de ouders, waaronder 
die van mij,  een vriendenclub vormden. We kenden elkaar dus al en gingen ook buiten de korfbal al 
met elkaar om. Ik vond korfballen vooral een leuke sport om te doen. Om naar te kijken vind ik het 
nog steeds niet zo spectaculair. Onze twee kinderen hebben ook gekorfbald, maar zijn allebei na de 
junioren gestopt.  Mijn zoon was een talent, maar wilde altijd al boxen, dus toen dat mocht op zijn 
18e was de keus snel gemaakt. Mijn dochter stopte toen ze elders ging studeren. 
  

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
ZKC was echt mijn club en dat blijft ook zo. Ik ben negen jaar voorzitter van ZKC geweest, de 
voorlaatste,  in de periode voor Theo Kemperman. Toch was ik ook zwaar voorstander van de fusie 
met Rapiditas. Al was mijn belangrijkste argument eigenlijk een negatieve overweging: afzonderlijk 
zouden beide clubs het niet gered hebben. De fusie is goed uitgepakt, KVZ is een mooie vereniging 
geworden met een mooie sportaccommodatie. Op woensdagmorgen als we met de Vutters aan het 
klussen zijn, dan stangen we elkaar nog steeds. Maar al met al doet het verschil er steeds minder toe 
en dat is mooi. Wat ik heel bijzonder vind is, dat ik met de groep kinderen met wie ik begonnen ben 
bij ZKC, nog steeds elk jaar een weekend op stap ga. Die vriendschappen hebben dus al 50 jaar 
stand gehouden. Het is voor mij steeds belangrijker om mij te realiseren dat we dat er aan over 
houden: vriendschappen voor het leven. 

 

Wat doe ik bij KVZ? 
Op woensdagmorgen ga ik klussen en koffie drinken met de Vutters. En verder bemoei ik me 
eigenlijk overal mee, of ze nou willen of niet. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik heb gewerkt als projectmanager ICT, maar ben inmiddels met pensioen. 
 
 


