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Waarom korfbal? 
Toen ik 8 jaar was, zocht ik een nieuwe sport. Ik zat bij de IJsselmeeuwen en vond het niet meer leuk 
dat ik  elke zaterdag om half 8 in het zwembad moest zijn. Juf Fraukje van Veen, die toen in de 
selectie van Rapiditas speelde, maakte mij enthousiast over korfbal. Mijn ouders hebben vroeger ook 
op korfbal gezeten, maar dat hebben ze mij destijds niet verteld. Mijn vader speelde een paar jaar bij 
Rapiditas en is toen geëmigreerd naar Australië. Mijn moeder heeft in Drenthe gekorfbald. Ze wilden 
ons de vrije keus laten, zowel de sport als de club. Achteraf vind ik het wel leuk om te weten. Als kind 
speelde ik al in de selectieteams en van mijn 17e tot mijn 30e heb ik in de senioren selectie 
gespeeld, waarvan ongeveer 8 jaar in het eerste. De fusie was voor mij een mooi moment om lager 
te gaan spelen. Een jaar of 4 geleden ben ik gestopt in verband met een versleten enkel. Het blijft 
een  mooie sport. Je moet veel doen tijdens de wedstrijd, je moet handig zijn met de bal en met je 
lichaam en het is nog een gemixte sport ook. 
 
Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Ik ben als het ware opgegroeid binnen Rapiditas en KVZ. Ik heb er mijn vrouw, Marjorie, die nu in het 
6e speelt, ontmoet en ook onze kinderen korfballen hier: Mayla in de B1 en Merle in de D1. In de 
fusie-periode heb ik een aantal jaar in het bestuur gezeten. En sinds oktober vorig jaar zit ik opnieuw 
in het bestuur van KVZ. Ik vind het mooi dat er veel mensen actief zijn en begaan met de club. Er is 
een grote groep die zich verantwoordelijk voelt voor het wel en wee van KVZ. Daar kunnen we op 
bouwen. Natuurlijk zijn er altijd nog meer mensen welkom die mee willen werken. Er is immers 
genoeg te doen. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Al ruim 20 jaar organiseer ik samen met anderen het schoolkorfbaltoernooi. Die commissie liep voor 
op de fusie: ZKC en Rapiditas organiseerden schoolkorfbal al langer samen. Zoals gezegd zit ik weer 
in het bestuur en ben verantwoordelijk voor de technische zaken. Verder fluit ik jeugdwedstrijden en 
geef ik af en toe training aan het  10e. 
 

W at doe ik in het dagelijks leven?  

Ik ben teamleider van het zorgloket van de gemeente Lochem. 


