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Waarom korfbal? 
Als kind zat ik op waterpolo en wedstrijdzwemmen. Toen ik 16 jaar was leerde ik mijn man Wim 
kennen en die korfbalde bij Rapiditas. Ik heb geprobeerd zwemmen en korfbal te combineren, maar 
dat ging niet, omdat het kramp veroorzaakte. Dus toen heb ik voor korfbal gekozen, omdat het een 

gezellige teamsport is. Ik heb het tot het 2e van Rapiditas geschopt.  
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Mijn man en ik hebben allerlei functies gehad binnen de club. Zelf heb ik vroeger bijvoorbeeld het 
wedstrijdsecretariaat  voor de aspiranten gedaan. Ik moest dan eerst nog werken op zaterdagmorgen 
en daarna dan soms nog invallers zoeken. Maar ik heb ook training gegeven aan de aspiranten en in 
de feestcommissie en de kantinecommissie gezeten. Mijn man is na zijn penningmeester- en 
voorzitterschap, erevoorzitter geworden. Er waren vroeger veel vergaderingen bij ons thuis: we 
waren er altijd mee bezig en vaak werd het laat. Een heel gezellige tijd. Wim is ook coach van het 
eerste van Rapiditas geweest. Toen gingen we het hele land door: met de kinderen mee in de bus 
naar de uitwedstrijden. Onze kinderen, Erik en Marjan, zijn ook beide gaan korfballen. Marjan is 
inmiddels over gestapt naar de hockey, maar van Erik zitten de drie kinderen bij KVZ. Lotte is helaas 
net gestopt, omdat het niet samen gaat met haar stage voor verpleegkunde.  Hier bij KVZ hebben we 
nog steeds veel vrienden om ons heen, al vallen er op onze leeftijd (ik ben 84 jaar) steeds meer weg 
en wordt het kringetje steeds kleiner. We gaan niet veel meer naar uitwedstrijden, maar de 
thuiswedstrijden van KVZ 1 en 2 slaan we eigenlijk nooit over. Zowel in de zaal als op het veld 
proberen we er nog altijd te zijn. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
We zijn nog steeds vaste supporters bij de thuiswedstrijden van KVZ 1 en 2. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven?  

Inmiddels ben ik al lang met pensioen. Vroeger heb ik gewerkt op de loonadministratie van 
verschillende bedrijven. Toen ik getrouwd was, moest ik stoppen: zo ging dat vroeger. 
 


