
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  
 
 

  

 

 

Portret #68 

 

Wilrien Heuvelink 

 

Waarom korfbal? 
Door mijn oom, Henry de Wilde, die bij Rapiditas korfbalde, kwam ik al jong in aanraking met de 
sport. Op mijn 4e ben ik begonnen bij Rap. Toen ik 7 jaar was, wilde ik stoppen. Bij de welpen deden 
we veel spelletjes en dat vond ik niet meer leuk; ik wilde echt korfballen en wedstrijdjes spelen. Ik 
ben gebleven, omdat ik vervroegd naar de Pupillen mocht. Vanaf de B heb ik in de selectie gespeeld 
en ook nog in het 3e. Na 21 jaar fanatiek gekorfbald te hebben, ben ik 8 jaar geleden gestopt. Ik 
vond het spelletje nog leuk, maar de verplichting ging mij tegenstaan. Ik had het nodig even afstand 
van het korfballen te nemen. Sinds maart ben ik weer spelend lid en train ik weer elke week. Nu kan 
ik er weer volop van genieten. Terugkijkend heb ik zowel het sporten als het verenigingsleven toch 
wel gemist. 

 
Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Het valt mij op, nu ik weer meer binding heb en actiever betrokken ben bij de club, dat KVZ bruist. Er 
zijn veel activiteiten en de jeugd is levendig. Het sociale gebeuren is altijd leuk geweest: mijn 
familieband was er in eerste instantie alleen via mijn oom, maar toch heb ik mij altijd thuis gevoeld bij 
Rapiditas en later bij KVZ. In de jaren dat ik afstand nam, ben ik wel blijven helpen bij het 
Oranjetoernooi en het Schutterstoernooi. Dat wilde ik al die tijd toch niet missen. Tijdens de 
oliebollenactie afgelopen december zeiden Bernette en Stefan voor de grap, waar Harald bij stond, 
dat ik wel teambegeleider bij het 2e kon worden. Wat begon als een grapje is toch serieus geworden. 
Ik heb zin om Harald vanaf nu te gaan assisteren bij de begeleiding van KVZ 2. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Zoals gezegd ben ik nu teambegeleider van het tweede. In het verleden heb ik van alles gedaan. 
Jarenlang heb ik de B3 en B4 getraind en gecoacht. Ik heb 5 jaar in de feestcommissie gezeten en ik 
help al 10 jaar bij het Oranjetoernooi. Ook heb ik 2 jaar het G-team begeleid en ben ik een paar jaar 
als leiding mee geweest op kamp. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik werk als pedagogisch medewerker bij de buitenschoolse opvang van de Bixo. De KVZ kantine is 
dus echt als een tweede huis voor mij. Het lukt mij wel goed om werk en club gescheiden te houden. 
 
 


