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Waarom korfbal? 
Toen ik 5 jaar was ging ik met een vriendinnetje, Monique de Blieck, mee naar de korfbal. Ik vond het 
leuk en ben toen bij ZKC begonnen met korfballen. Tot anderhalf jaar geleden ben ik blijven spelen. 
Van mijn 18e tot mijn 34e heb ik in het eerste van ZKC gespeeld. Ook een aantal jaren in de 
hoofdklasse. Ooit vormde ik samen met Perry en Hannah de Jong en Henk Jan Milius een Zutphens 
vak in het team van Oost Nederland. Een soort voorloper op de fusie van ZKC en Rapiditas dus 
eigenlijk. Bij ons thuis hadden we vroeger ook al beide clubs in huis trouwens: mijn oudere broer 
speelde bij Rapiditas en ik bij ZKC. Ik heb één keer een wedstrijd bij het Nederlandse senioren team 
gezeten. Helaas strooide toen een knieblessure roet in het eten, dus meer dan één is het niet 
geworden. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Het is als het ware een grote familie. Een vereniging waar je jezelf mag zijn en waar je je thuis kunt 
voelen. Het kan voor kinderen heel belangrijk zijn om dat te bieden. Voor mijzelf is het dat vroeger 
ook geweest: mijn redding eigenlijk. Tijdens het Jeugdkamp komt dat elk jaar het meest 
nadrukkelijk naar voren: een week weg en er met elkaar voor zorgen dat de kinderen een mooie 
week met elkaar hebben, in een gezellige en vertrouwde sfeer. Ook de andere activiteiten en 
feesten die door het jaar heen georganiseerd worden bij KVZ zijn altijd geslaagd en gezellig. 
Bovendien blijft het een leuke sport om naar te kijken, zowel de wedstrijden van de jeugdteams als 
van de senioren. Met als hoogtepunt natuurlijk het eerste. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Ik ben trainer/coach van de A1. Ik ga al jaren mee op Jeugdkamp als leiding. Ik zit in de 
klaverjascommissie. En ik breng op zaterdag mijn kleinkind naar de Kangoeroeklup. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik werk als huishoudelijke hulp bij Ouderen Thuis en ik ben oppas voor mijn kleinkind. 
 
 


