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Waarom korfbal? 
Via Maaike Jimmink is mijn zus ooit op korfbal gegaan. Daardoor ben ik het ook gaan doen, al vanaf 
mijn 5e jaar zo’n beetje. Ik heb het altijd leuk gevonden dat het een gemengde sport is. Door mijn 
opleiding tot sportdocent ben ik des te meer gaan zien dat korfbal een bijzondere sport is. Omdat je 
niet mag lopen met de bal, moet je echt goed vrij kunnen lopen. Bovendien kun je niet in je eentje de 
beste zijn, je hebt echt het team nodig. Ik vind het leuk dat het korfbalwereldje een klein wereldje is. 
Ik ken korfballers in het hele land, doordat je in de competitie en op toernooien dezelfde ploegen en 
spelers tegen blijft komen. Korfballers gaan ook bij elkaars clubs naar schutterstoernooien enz. Ook 
toen ik een half jaartje in Curaçao was voor mijn studie, kreeg ik op mijn blog van heel veel KVZ-ers 
leuke reacties. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Ik vind het vooral bijzonder dat ik bij KVZ veel heb kunnen leren. Door kampleiding te zijn heb ik 
bijvoorbeeld geleerd voor de groep te staan en originele spellen te bedenken. Verder heb ik 10 jaar 
in de feestcommissie gezeten en ook daar was ik bezig met steeds nieuwe dingen bedenken, 
bijvoorbeeld het darttoernooi en het midwintertoernooi. KVZ is een hechte club, waar iedereen kan 
korfballen. Natuurlijk degenen die talent hebben en hogerop willen. Maar ook de allerkleinsten bij 
de kangoeroes, recreatieve ploegen zoals het 10e waarin ook mijn vriendin is gaan korfballen en 
niet te vergeten het G-team dat ik ook met veel plezier een poos heb begeleid. Ik hoop dat we dit 
als club nog veel meer gaan uitbuiten: korfbal kan een populaire sport zijn voor iedereen! 

 

Wat doe ik bij KVZ? 
Ik speel nu in het 3e. Dat is een vriendenteam van ex-jeugdselectie spelers. Het is vooral een 
gezellig team, maar we zijn onlangs ook nog kampioen geworden. Ook dat blijft leuk. Daarnaast kan 
ik als algemeen reserve overal invallen en geef ik training aan de A3. Nieuw is dat ik met de Beach-
crew activiteiten en toernooien ga organiseren op het beachcourt. Verder zit ik nog in de 
kampcommissie en ben voor het 11e jaar leiding op het jeugdkamp. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Als vakdocent bewegingsonderwijs werk ik bij de Praktijkschool en bij de buitenschoolse opvang van 
Dikkertje Dap. 
 


