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Waarom korfbal? 
Ik ben zo’n beetje op het korfbalveld geboren. Mijn ouders korfbalden allebei en ik weet niet anders 
dan dat ik de hele dag op het korfbalveld rondliep. Het was dus vanzelfsprekend, maar vooral ook 
leuk, om het zelf ook te gaan doen. Ik heb daarnaast even getraind bij AZC, maar ik heb toch voor 
korfbal gekozen. Ik vond het leuker omdat het gemengd is, de sfeer harmonieuzer is en omdat er 
zowel binnen als buiten wordt gespeeld. Bovendien kon ik het beter dan voetballen. Ik ben om mijn 
5e bij Rapiditas begonnen en heb alle selectie teams doorlopen. Heb vroeger wel eens in het 
Gelders Team gespeeld en ik heb 6 of 7 jaar in het eerste van KVZ gespeeld. Toen Hugo in 2008 
geboren werd, ben ik daarmee gestopt. Nu speel ik nog in de midweek.  
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Voor mij is het verschil tussen Rapiditas en ZKC nooit zo belangrijk geweest. Ook toen gingen we 
al samen stappen, bij OMA. Het is mooi dat we één club zijn geworden. De vriendschappen van 
toen bestaan nu nog. Die hechte band maakt het nog steeds heerlijk om de hele dag op het 
korfbalveld rond te lopen. Ook voor onze kinderen werkt dat weer zo. Hugo is zelf gaan korfballen 
en Carlijn vindt het vooral gezellig en geniet van het lekkere eten bij KVZ, bijvoorbeeld van de 
daghap bij het eerste. Met een gerust hart kan ik hen de hele dag laten rondlopen, wetend dat er 
ook op elkaars kinderen wordt gelet. Ik vind het fijn om echt onderdeel van de club te zijn door 
actief te zijn. Het kost veel tijd en energie, maar daar krijg ik heel veel voor terug. 

 

Wat doe ik bij KVZ? 
Sinds november 2014 ben ik penningmeester. Verder zit ik in de organisatie van het Oranjetoernooi, 
fluit ik wedstrijden, zit in het groepje dat jonge scheidsrechters begeleid en in de technische 
commissie senioren breedtekorfbal.  
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik ben boekhouder en werk als teamleider financiën bij TorenstadGroep. 
 
 


