
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  
 

  

Portret #72 

 

Elmar Hesselink 

 

Waarom korfbal? 
Ik ben nog net niet op het veld van Rapiditas geboren, maar korfbal is er echt met de paplepel in 
gegoten. Mijn opa, mijn vader, mijn moeder. Allemaal hebben ze hoog gespeeld. Sinds ik kan lopen 
ben ik met een bal bezig. Met 4 jaar speelde ik al wedstrijdjes met de welpen en werd ik, met Marit 
Montagne, voor het eerst kampioen. Ik heb altijd in de selectieteams gespeeld. Vanuit de B1 ben ik 
naar DOS46 gegaan. Twee jaar later kwam ik terug naar KVZ in verband met mijn werk. Vanaf mijn 
16e heb ik in de senioren-selectie gespeeld. Eerst 2 jaar in het 2e om volwassen te worden en 
daarna in het 1e. Ik heb ook nog bij Odik gespeeld. Door een break van driekwart jaar en blessures 
en operaties aan enkels en heup ben ik er een aantal keer uit geweest. Nu speel ik in het 3e en dat is 
echt super. Een prachtig vriendenteam, waarin ik moeiteloos ontvangen ben, waar serieus korfballen 
en geouwehoer hand in hand gaan. We staan er echt voor elkaar.   
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Het allermooist vind ik de oude garde. Zoals mijn opa Wim Hoevers en Koen en Wil ter Horst, die nog 
altijd langs de kant staan. Zelfs bij de oefenwedstrijden aan het begin van het seizoen. Ze zijn nog 
steeds zo betrokken en verbonden met de club. Ze blijven fanatiek, enthousiast en kritisch. Ze 
kennen mij door en door. Korfbal is voor mij altijd een uitlaatklep geweest en dat weten zij als geen 
ander. Als ik ‘uit mijn panty schiet’ zeggen ze ‘foei Elmar’ maar daarna krijg ik een aai over mijn bol. 
Ik vind het ook mooi om te zien dat KVZ zich sterk ontwikkelt op sportief gebied. Dat is ingezet door 
Daniel en Erwin en wordt goed door getrokken. Daarnaast  zijn het afgelopen jaar de dingen er 
omheen, zoals de PR, belangrijk gemaakt. Dat is goed voor KVZ. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Naast het spelen in het derde doe ik niks vast bij KVZ op dit moment. Dat red ik niet naast mijn gezin, 
met een zoontje van 8,5 maand en een bonusdochter van 14 jaar, mijn fulltime baan met 
onregelmatige diensten en nog extra werk erbij. Maar bijvoorbeeld af en toe gasttrainingen geven, 
vind ik leuk om te doen. Dat heb ik afgelopen seizoen bijvoorbeeld gedaan bij de A1, als Henk Jan 
mij daarvoor vroeg als hij zelf niet kon.  
 

Wat doe ik in het dagelijks leven?  

Ik werk in de zorg, bij een woonvorm in Apeldoorn voor mensen met een verstandelijke beperking die 
24 uurs begeleiding krijgen. En af en toe werk ik als portier bij Schatjes. 


