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Waarom korfbal? 
Toen ik klein was, was Wim Hoevers onze buurman. De familie Hoevers was een indrukwekkende 
familie binnen Rapiditas. Tante Sien, een vrijgezelle nicht van Wim, die bij ons om de hoek woonde, 
zag ons altijd buiten bezig met een bal: voetballen, korfballen, tennissen met als net een touw dat 
aan één kant aan de lantaarnpaal was gebonden en aan de andere kant werd vast gehouden door 
één van ons. Dus zo is het gekomen. Op mijn 10e ben ik begonnen en ik ben het mijn hele leven 
blijven doen. Op een half jaartje na. Ik werd er door mijn ouders af gehaald, omdat ik er op school 
een potje van maakte: Eerst mijn mulo-diploma halen, dan pas weer korfballen. Ik heb een poosje in 
Rapiditas 1 gespeeld, maar anderen waren nog beter, onder andere mijn broer. Ik ben tot mijn 55e 
blijven korfballen in een team van oud-eerste spelers die voor de gezelligheid door wilden. We waren 
de schrik van veel tegenstanders, maar hadden met elkaar de afspraak niet storend te zijn en met 
respect te blijven korfballen. Na mijn 55e ben ik gaan tennissen bij Welgelegen in Warnsveld. Dat 
doe ik nog steeds, samen met een clubje oud-korfballers. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Vanuit sportief oogpunt was ik een tegenstander van de fusie: ZKC en Rapiditas hielden elkaar groot. 
Ik ben zelf 4 jaar voorzitter geweest van Rapiditas, toen we met 440 leden op zijn grootst waren. Met 
veel eigen werk hebben we toen bijvoorbeeld het nieuwe clubhuis aan de Deventerweg gebouwd. 
Toch heeft de fusie goed uitgepakt: KVZ is een bruisende vereniging met veel actieve 
(bestuurs)leden die houden van het verenigingsleven. Korfbal biedt een basis voor goed met elkaar 
omgaan en respect voor elkaar hebben. Dat zit in de sport en in de vereniging. Het valt mij op dat 
veel korfbalhuwelijken lang en gelukkig stand houden. 

 
Wat doe ik bij KVZ? 
Ik ben al 20 jaar actief in de VUT-ploeg. Op mijn 61e was ik, nog aan de Deventerweg, de jongste 
VUT-ter. Het is een publiek geheim dat ik, onder geheimzinnige namen als ‘een dromende vutter’, 
nog steeds stukjes schrijf voor de website. Schrijven heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. Dat is 
begonnen toen ze mij vroegen om als  jongste aspirant een stukje te schrijven over een bijzonder 
weekend bij Rohda in Amsterdam. Dat werd enthousiast ontvangen en dat motiveerde mij tot 
schrijven. Zo heb ik 20 jaar lang in de redactie gezeten van het clubblad van Rapiditas en schreef ik 
elke week een stukje. Als voorzitter ben ik dat de 4 jaar daarna ook blijven doen. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik heb altijd in de verkoop gewerkt. Op mijn 59e mocht ik destijds al met de VUT, maar dat heb ik pas 
op mijn 61e gedaan, omdat ik het werk zo leuk vond.  


