
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  
 

  

Portret #62 

Jan van Dongeren 

 

Waarom korfbal? 
Op advies van de dokter ging ik korfballen toen ik 13 jaar was. Tot die tijd voetbalde ik in de Hoven. 
In verband met kleine longen had ik een sport nodig waarbij ik mijn handen veel omhoog moest 
doen. Omdat er in Zutphen geen basketbal of volleybal op niveau werd gespeeld, koos ik met frisse 
tegenzin voor korfbal. Het leek me eigenlijk niks. Ik koos voor Rapiditas, waarschijnlijk omdat daar 
verschillende families uit de Hoven al speelden. En het bleek reuze mee te vallen: Ik vond het al snel 
leuk en het ging ook steeds beter. In de senioren ben ik in het 7e begonnen, maar heb uiteindelijk op 
het veld ook 4 seizoenen in het 1e gespeeld. Ik startte in het 2e, omdat de trainers mij niet serieus 
genoeg vonden. Na 2 wedstrijden had ik mij genoeg bewezen om toch naar het 1e te mogen. Op het 
veld was dat destijds ook makkelijker, omdat er in 3 vakken gespeeld werd. Ik ben zo van korfbal 

gaan houden dat ik nooit meer weg gegaan ben. Ik heb er ook Gerdy, mijn vrouw, ontmoet. 
 
Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Langs de lijn is het gemoedelijker en gezelliger dan bij veel andere sporten. Veel minder geschreeuw 
van ouders en andere supporters. Die fijne sfeer wordt mede bepaald door het van jong tot oud 
spelen en trainen in gemengde teams. Ook de activiteiten om het korfballen heen zijn daardoor 
vanzelfsprekend gemengd, zoals het jaarlijkse jeugdkamp. Ik vind het prachtig dat ik vroeger zelf 
mee ging als kind, later als leiding en dat onze kinderen dat ook weer zo hebben gedaan. Na Alex 
van de Berg en voor Jos Erps ben ik een jaar interim voorzitter van KVZ geweest. Toen heb ik KVZ 
wel eens een ‘slapende reus’ genoemd. Er zit zo veel potentieel in de club, zo veel kennis en 
ervaring van zowel de korfbalsport als het verenigingsleven. Het afgelopen half jaar zie ik het er meer 
dan ooit uit komen. Het bruist. Bijvoorbeeld in de 100 jaar commissie zie ik tot mijn vreugde oude en 
nieuwe gezichten. Meer mensen worden actief, ook ouders van kinderen die zelf niet korfballen. Dat 
geeft positieve energie en nieuwe inzichten. Samen hebben we het jubileum feestweekend tot een 
groot succes gemaakt. Daar geniet ik van. Een persoonlijke, mooie kroon op de feestvreugde was de 
benoeming tot Lid van Verdienste door onze voorzitter Henk Jan Milius. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Vanaf mijn 16e ben ik actief voor Rapiditas en later KVZ. Eerst in de Junioren-commissie, later in o.a. 
de feestcommissie, de clubhuiscommissie en het bestuur. Nooit korfbaltechnisch, altijd in het beheer 
van de accommodatie, bouwplannen en verbouwingen, feesten en activiteiten om het korfballen 
heen. Afgelopen tijd heb ik mij bezig gehouden met de aanleg van het Beachcourt en de 100 jaar 
commissie. Verder ben ik betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek voor de eigen sporthal. 

 
Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik werk als kwaliteitscoördinator en veiligheidskundige bij Schuuring in Harderwijk. 
 


