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Waarom korfbal? 
Aan het begin van de basisschool heb ik eerst gevoetbald, maar dat was geen succes. Toen we, na 
2 jaar Madrid, naar Delft verhuisden, adviseerde mijn vader om eens bij korfbal te gaan kijken: dat 
had hij zelf vroeger ook gedaan. Zo ben ik toen ik 9 jaar was bij DKC begonnen en dat beviel prima. 
In de brugklas verhuisden we naar Ter Aar en ben ik gestopt met korfballen. Pas aan het eind van de 
middelbare school, na een paar jaar in Rio gewoond te hebben en na terugkomst eerst op atletiek te 
hebben gezeten, ben ik weer begonnen. Bij de junioren van Tempo in Alphen aan de Rijn.  Sindsdien 
ben ik het blijven doen. Tijdens mijn studie bij VADA in Wageningen en daarna bij EKCA in Arnhem, 
bij Unitas in Harderwijk en sinds 1997 in Zutphen. Eerst bij Rapiditas en later bij KVZ. Door 
knieblessures kan ik nu al een aantal jaar niet meer korfballen. Jammer, want het blijft een geweldig 

mooie sport om te doen. Gelukkig lukt het nog wel om wedstrijdjes te fluiten. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Het is een gezellige vereniging, waarin veel mensen actief zijn waardoor er veel gebeurt, ook naast 
het korfballen. Ik vind het geweldig dat alle drie onze kinderen gedurende hun hele jeugd enorm 
genoten hebben bij KVZ. Het is mooi dat de jeugd op hoog niveau speelt. Dat maakte het voor mij als 
ouder extra leuk om te kijken en te volgen. Ik ga dat missen nu ze alle drie zijn uitgevlogen en 
gestopt zijn met korfballen bij KVZ. 
 
Wat doe ik bij KVZ? 
In het verleden heb ik wel eens jeugdploegen begeleid en ook wel eens training verzorgd voor de 
lagere seniorenteams. Ook heb ik zo’n 5 jaar het wedstrijdsecretariaat voor de senioren gedaan. Nu 
help ik nog met oud papier ophalen en fluit ik nog regelmatig een wedstrijdje, vooral bij de jeugd. Ik 
vind het leuk om sinds afgelopen seizoen jonge, nieuwe scheidsrechters te begeleiden bij het fluiten 
van hun eerste wedstrijden. Mooi om te zien hoe het zelfvertrouwen na een paar wedstrijdjes groeit 
bij die jongelui. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik werk als omgevingsmanager bij projecten voor dijkversterking bij Waterschap Rivierenland in Tiel. 
 


