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Waarom korfbal? 
Korfbal leek mij een leuke sport om te doen. Het heeft wel wat weg van basketbal, maar dat is voor 
mij te beukerig. Ik heb het dus eigenlijk zelf bedacht, al gaf mij moeder mij wel de tip eens een keer 
te gaan kijken. Dat beviel goed en inmiddels zit ik één jaar op korfbal . Ik ben de enige uit onze 
familie die op korfbal zit en ook zo’n beetje de enige van mijn school, dus ik kan er met mijn 
klasgenootjes niet zo goed over praten. Het is wel leuk dat we hebben meegedaan aan 
schoolkorfbal. De juf had dat slim aangepakt: als kinderen mee wilden doen aan schoolkorfbal, 
kregen ze voorrang bij schoolvoetbal. Daar willen altijd te veel kinderen aan meedoen, dus dit hielp 
wel om kinderen enthousiast te krijgen voor schoolkorfbal. Voordat ik ging korfballen heb ik veel 
andere sporten geprobeerd, maar dat vond ik steeds maar een jaartje leuk. Ik weet nu al dat ik zeker 
nog een aantal jaar wil blijven korfballen. 

 
Wat is er zo leuk aan KVZ? 
De mensen bij KVZ zijn gezellig en er wordt veel georganiseerd. Op dit moment bijvoorbeeld de 
selfie-wedstrijd en de playbackshow. Ik vind dat de kantine en de velden er goed uit zien en goed 
onderhouden worden. Het is ook wel grappig dat er een beach-veld bij komt, dat lijkt mij ook wel leuk 
om een keer te doen. Dit jaar ga ik voor de eerste keer mee op Jeugdkamp. Daar heb ik veel zin in, 
zeker omdat we ook een dagje naar de Efteling gaan. Uit mijn team gaan er wel veel kinderen mee, 
maar vooral de meisjes. Sowieso zitten er maar weinig jongens in mijn team. Maar bij de 
selectietrainingen aan het begin van het seizoen heb ik ook al wel veel andere jongens en meisjes 
leren kennen, dus dat komt wel goed. 

 

Wat doe ik bij KVZ? 
Ik speel in de D3. 

 
Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik zit op de Adriaan van den Ende school in groep 8. 
 


