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Waarom korfbal? 
Inmiddels zit ik al 7 jaar op korfbal en ik ben nu 13 jaar. Tot en met vorig seizoen speelde ik bij 
Devinco in Deventer. Mijn zus Saskia is door Bente Marquering, die bij ons in de straat woont en die 
toevallig ook dit seizoen bij KVZ is gaan spelen,  op korfbal gegaan. En daardoor mijn andere zus en 
ikzelf ook. Mijn ouders zijn wel sportief, maar hebben nooit gekorfbald. Ik vind het een leuke sport 
omdat jongens en meisjes samen in een team zitten en omdat je het echt samen moet doen. Je kan 
het niet alleen doen, zoals met basketbal waar je mag dribbelen. Je hebt elkaar nodig: Als het met 
het team goed gaat, gaat het met jezelf pas goed.  
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Twee jaar geleden wilde ik al liever op hoger niveau spelen, maar daar kwam niets van terecht. Toen 
we vorig jaar een oefenwedstrijd tegen de C2 van KVZ speelden, vroeg de coach Jan Nijstad of ik 
niet bij KVZ wilde komen korfballen. Natuurlijk was het de vraag of en hoe we dat konden regelen: 
school, trainen, eten. Mijn ouders vonden het geen goed plan, maar ik wilde zo graag dat ik het toch 
voor elkaar heb gekregen. Ik zit ook in Zutphen op school, in de 2e klas van de Vrije School, en op 
donderdag kan ik bij Margriet Nijstad eten tussen school en training. ’s Avonds ben ik wel wat later 
thuis, maar het reizen kan gewoon op mijn treinabonnement. Met de C1 van KVZ speel ik nu in de 
hoofdklasse, terwijl Devinco in de 3e klasse speelt. Maar net zo belangrijk vind ik dat het gezellig is in 
het team en dat ik er makkelijk in te passen ben. Daardoor mis ik Devinco niet. Natuurlijk moet ik de 
club nog wel beter leren kennen, maar dat lukt mij prima. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Ik speel in de C1. 

 
Wat doe ik in het dagelijks leven?  

Ik zit in de tweede klas van de middelbare Vrije School in Zutphen en woon dus in Deventer. 

 
 


