
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   

  

Portret #76 

 

Rianne Hartink 

 

 

Waarom korfbal? 
De hele familie korfbalt, dus voor mij was het ook vanzelfsprekend om te gaan korfballen. Van jongs 
af aan ging ik met oma Stien mee naar de welpjes. Toch heb ik er zelf ook echt voor gekozen. Ik zat 
eerst op gym en op korfbal. Toen ik moest kiezen, werd het korfbal. Vooral omdat ik bij de korfbal de 
meeste vriendinnetjes. Logisch natuurlijk, omdat ik daar elk weekend was. Vooral in verband met 
onregelmatig werk ben ik een paar jaar gestopt geweest. Twee jaar geleden hadden ze in het derde 
mensen nodig en toen vroeg Henri mij om terug te komen en dat heb ik gedaan. Het is een super 
vriendenteam. Met 1 keer in de week trainen en de wedstrijden spelen om 17.00 uur ’s middags op 
de zaterdag, red ik het prima. We hebben het heel gezellig samen en het korfbalspelletje blijft leuk 
om te doen. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Het leuke aan KVZ is dat iedereen er welkom is. Het is gezellig en er zijn altijd dingetjes te doen. Ook 
de jaren dat ik zelf niet korfbalde, vond ik fijn hier te komen en voelde ik mij welkom. De openheid is 
bijzonder. Voor ik bij de Beele ging werken, heb ik altijd jeugdploegjes begeleid. Dat vond ik heel leuk 
om te doen, maar met het werk was het niet meer te combineren en waar te maken. Dat geldt ook 
voor kampleiding zijn: ook dat heb ik een paar jaar met veel plezier gedaan. Afgelopen jaar zat ik in 
de werkgroep design voor het BeachCourt. Zo’n tijdelijke klus was leuk om te doen. Het is er helaas 
nog niet van gekomen om zelf te beachen, maar binnenkort gaan we dat met het derde voor het 
eerst doen.  
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Zoals gezegd speel ik in het derde en doe ik verder op dit moment niet veel bij de club.  
 

Wat doe ik in het dagelijks leven?  

Ik werk als groepsleiding op de Beele met onregelmatige diensten, ook in de avonden en 
weekenden. 
 


