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Waarom korfbal? 
Vanaf mijn zesde jaar zit ik al op korfbal, dus dat is inmiddels 31 jaar. Mijn oudere broer is als eerste 
van de familie gaan korfballen. Via onze buren in Hoogeveen kwam hij op dat idee. Het 
korfbalwereldje is klein: die buren zijn bekenden van Remco de Haas uit Den Haag. Mijn ouders 
hebben niet gekorfbald, maar zijn wel actief geworden bij de korfbal, mijn vader onder andere als 
voorzitter. Na ook bij Oranje Zwart in Zwolle en SSS in Wageningen gekorfbald te hebben, ben ik in 
2001 in Zutphen komen wonen en bij KVZ gaan korfballen. Twee jaar geleden ben ik gestopt met 
spelen, omdat het fysiek niet meer ging. Ik mis het nog steeds, mijn hoofd wil eigenlijk nog wel.  
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Het gevoel welkom te zijn is groot bij KVZ. Ook als je zelf niet meer speelt of actief bent. Er is veel en 
warme aandacht en zorg voor elkaar, ook als ik het vergelijk met de andere clubs die ik ken. Ik heb 
met veel plezier sinds kort de teambegeleiding van de A1 op mij genomen. Het mooie van korfbal is 
dat je, ongeacht het niveau waarop je speelt, fanatiek kan zijn en er veel uit kan halen. Tegelijkertijd 
ben je afhankelijk van je team, omdat je elkaar erg nodig hebt. Het is dus altijd belangrijk om te 
bouwen aan het team als eenheid, waarin je elkaar stimuleert en het beste uit elke speler haalt voor 
een sterker geheel. Het is mooi om mijn bijdrage daar aan te leveren, op de plek waar het nodig is 
binnen KVZ. Nu is dat dus bij de A1. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Zoals gezegd ben ik sinds kort teambegeleider van de A1. Verder ben ik aanspreekpunt voor de 
stagebegeleiding voor stagiaires uit het MBO. Komend jaar wil ik daar actiever mee aan de slag om 
dit goed op te zetten binnen KVZ. 
 

Wat doe ik in het dagelijks leven?  

Ik ben werkzaam bij het Graafschapscollege in Doetinchem. 
 


