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Waarom korfbal? 
Het zit echt in de familie. Mijn zussen speelden al bij Ons Eibernest in Den Haag en mijn moeder 
deed veel voor de club, onder andere jarenlang het secretariaat. Op mijn 6e ben ik begonnen bij de 
welpjes en ik was, juist omdat mijn moeder er zo actief was, hele weekenden op het veld: van 
zaterdagochtend vroeg tot zondagmiddag laat. In 1992 zijn we naar Zutphen verhuisd en ben ik, toen 
Harald Vogd mij vroeg, direct bij ZKC gaan spelen. Eerst in het tweede en later even in het eerste. In 
2000 ben ik gestopt met korfballen, vooral als gevolg van blessures: dat jaar had ik een klaplong en 
gebroken enkels. Mijn zoons Tim en Jeroen korfbalden inmiddels, dus toen ben ik bij KVZ begonnen 
met training geven en coachen van jeugdteams. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Met de prachtige locatie en accommodatie heeft KVZ goud in handen. Het is een club met 
mogelijkheden. De toekomst ziet er goed uit, vooral omdat KVZ de enige toonaangevende 
korfbalvereniging is in de omgeving. Het is mooi dat KVZ een aantal heel actieve leden heeft, maar ik 
vind het jammer dat er niet meer leden actief zijn. Dat zou het nog mooier maken. Ik ben altijd op 
feestjes te vinden, niet primair om zelf te feesten maar om voor de muziek te zorgen. Dat doe ik met 
veel plezier. 

 
Wat doe ik bij KVZ? 
Al jaren ben ik trainer en coach van jeugdteams. Eerst de D1, daarna de C1 en nu voor het tweede 
jaar de B1. Dat doe ik samen met Erwin Ligt en we hebben als doel gesteld om dit jaar zowel op het 
veld als in de zaal kampioen te worden met de B1. Dat moet kunnen met deze ploeg. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik ben hoofd inkoop bij Holland Pharma / DA drogisten in Borculo en Zwolle. Ik koop alles in wat je bij 
drogisterijen kan krijgen.  
 
 


