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Waarom korfbal? 
Toen ik 8 of 9 jaar was ben ik via schoolkorfbal bij Fortuna gaan korfballen in Delft. Bij mijn broer was 
dat ook zo gegaan. Toch ging het ook bij mij echt via school, niet omdat hij er al op zat. Ik kom niet 
uit een korfbalfamilie, maar ben er wel in terecht gekomen. Ik ben in 1988 naar Zutphen verhuisd 
voor Monique. Ik had haar in 1986 leren kennen tijdens het Opa Wijgman toernooi dat jaarlijks door 
ZKC werd georganiseerd. Dat was altijd bijzonder: zaterdag en zondag korfballen, zaterdagavond 
feest in het clubhuis en logeren bij gastgezinnen. Ik ben in Zutphen bij ZKC gaan korfballen. Ik heb 
het altijd een leuk spel gevonden, maar ik was geen natuurtalent. Met hard werken heb ik een aantal 
jaar in het tweede van ZKC gespeeld. De laatste 4 of 5 jaar speel ik niet meer. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Het is een gezellige vereniging waar de mensen elkaar kennen. Naast het korfballen is er veel 
aandacht voor elkaar. We hebben ook gezellige etentjes en gaan weekendjes weg. Het is dus echt 
een leuk onderdeel van het leven. Ik ben altijd wel actief geweest binnen de club, met van alles en 
nog wat. Van training geven tot bestuur van ZKC tot scheidsrechter tot het onderzoeken van de 
mogelijkheden voor een eigen sporthal. Onze 3 kinderen zijn ook gaan korfballen bij KVZ en dat 
vinden we natuurlijk leuk. Anne is in verband met blessures aan haar kniebanden een poos gestopt, 
maar zij is dit seizoen weer begonnen. Niels is juist gestopt omdat hij in Amsterdam is gaan 
studeren. Ik heb altijd steeds met veel plezier naar de wedstrijden van de kinderen gekeken en dat 
doen we nog. 

 
Wat doe ik bij KVZ? 
Samen met Dick Hartink, Wilrien Heuvelink, John Berendsen en heel veel vrijwilligers organiseer ik al 

een aantal jaar het schoolkorfbaltoernooi. 
 
Wat doe ik in het dagelijks leven?  

Ik ben beleidsadviseur economische zaken bij de gemeente Zwolle. 
 
 


