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Waarom korfbal? 
Vorig jaar vroeg Basten Borghouts, een vriend van mij, of ik een keertje mee ging kijken. Bob, zijn 
trainer, heeft ook mijn ouders nog getraind toen ze als kind op korfbal zaten. Ik mocht van hem mee 
trainen met de D1, waar Basten in speelde, om te kijken of ik het leuk vond. Af en toe ging ik ook 
mee om naar de wedstrijden te kijken en ik mocht een keertje invallen in de D2. Het was een leuke 
manier om korfbal te ontdekken en ik heb er ook direct wel veel van geleerd. Dit seizoen ben ik echt 
begonnen en ik speel nu in de C3. Hiervoor heb ik op Capoeira gezeten, een Braziliaanse 
vechtsport. Dat heb ik vanaf mijn 6e gedaan en vond ik ook nog wel leuk, maar het is niet te 
combineren en ik wilde liever op een teamsport.  
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Alles om het korfballen heen, maakt het heel gezellig. Mijn ouders hebben ook allebei gekorfbald en 
daar kennen ze elkaar ook van. Niet van het korfballen zelf trouwens, maar tijdens een discofeest 
met carnaval of zo. Mijn moeder was toen al gestopt en kwam mee met vriendinnen. Ze hebben nog 
steeds veel vrienden bij KVZ. De kinderen van die vrienden kende ik al voor ik ging korfballen en 
daardoor voelde ik mij snel thuis bij KVZ. Afgelopen zomer ben ik ook al mee geweest op jeugdkamp: 
ik sliep bij de jongens van de D1 op een kamer en we hebben veel lol getrapt. Tijdens kamp heb ik al 
veel meer kinderen bij KVZ leren kennen. Met het Schutterstoernooi heb ik al twee keer mee gedaan, 
samen met Quinten Derks. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Ik speel in de C3 en mijn vader Mark is onze coach. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven?  

Ik ben dit jaar op het Isendoorn begonnen in 1 mavo/havo. Er zitten 9 kinderen van mijn oude school 
bij mij in de klas en het bevalt prima. 
 
 


