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Waarom korfbal? 
Door mijn dochter Tess ben ik zelf ook wat gaan doen met korfbal. Vijf jaar geleden zochten we voor 
Tess een leuke sport. Ze wilde iets met een bal, liefst hockey. Daar was een wachtlijst, dus we 
besloten toch ook maar even bij de korfbal te kijken. Bij KVZ werden we vriendelijk ontvangen en 
Tess vond snel aansluiting. Ik herkende al snel het verenigingsgevoel dat ik herken van vroeger, bij 
handbal. Toen na een spelregelavond voor ouders zo'n 3 of 4 jaar geleden het Tiende van start ging, 
heb ik niet lang getwijfeld. Ik vond het leuk om het om het korfbalspel beter te leren kennen en om 
meer mensen te leren kennen bij KVZ. Door wisselende trainers en doordat er ook ex-korfballers 
mee gingen trainen, werkte beide heel goed. Ik kreeg zin om ook wedstrijdjes te spelen en nog meer 
te leren. Daarom ben ik dit seizoen in Midweek 2 begonnen. In de wedstrijden kan ik mijn fanatisme 
iets beter kwijt en leer ik weer nieuwe. Het blijft voor mij wennen dat ik de bal niet weg mag tikken en 
uit de handen mag slaan. Dat was bij handbal wel anders. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Het is een bruisende vereniging waar veel te doen is voor de jeugd en voor de senioren. Vanuit mijn 
handbalverleden ben ik bekend met het verenigingsleven. Daarom vind ik het ook belangrijk en leuk 
om wat te doen voor de club. Ik doe het wedstrijdsecretariaat voor de senioren en de A-jeugd en ik 
ben ook de D3 gaan coachen. De club heeft mensen nodig die iets willen doen, maar je krijgt er zelf 
ook veel voor terug. Ik geniet ervan. Wat mij opvalt bij KVZ is dat er veel families zijn die al 
generaties lang korfballen. Toch voelen wij ons met zijn tweetjes, Tess en ik, zeer welkom en we 
horen er gewoon bij. Dat ligt natuurlijk ook wel aan hoe je jezelf opstelt. 
 
Wat doe ik bij KVZ? 
Zoals gezegd speel ik in Midweek 2 en train ik, als het kan, nog mee met het Tiende. Verder doe ik 
dus het wedstrijdsecretariaat voor senioren/A en coach ik de D3. 
 
Wat doe ik in het dagelijks leven?  

Ik werk bij de Karwei. 
 


