
       
       
       
       
       
       
       
       
  
 

      

Portret #94 

 

Wilma van Osch 

 

 

Waarom korfbal? 
Toen ik 8 jaar was ben ik begonnen met korfballen bij ZKC. Dat is inmiddels 53 jaar geleden. Ik had 
geen familie of vriendinnen op korfbal. Ik kwam er mee in aanraking door schoolkorfbal en het pakte 
mij meteen.  Het was vanaf het begin gezellig, ik voelde mij er thuis in leuke groepjes meisjes en 
jongens. Toen waren we echt het hele weekend op het veld bezig samen. Ik heb eigenlijk altijd in de 
selectie gespeeld: even in het eerste en verder altijd in het tweede, een heel gezellige groep. In ons 
gezin bleek ik de enige echte korfballer. Mijn man was puur voetballer. Onze oudste zoon heeft het 
tot de junioren volgehouden bij de korfbal, waarschijnlijk omdat ik hem mee sleepte. Toen koos ook 
hij voor voetbal, net als onze andere twee zoons.  
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Vooral bij ZKC, maar later ook bij KVZ, heb ik van alles en nog wat gedaan. Daarom werd ik tot mijn 
verrassing ook benoemd tot lid van Verdienste afgelopen juni. In de jeugdcommissie zorgde ik er 
bijvoorbeeld voor om de ploegen klaar en compleet te krijgen voor de zaterdag: ook toen was dat al 
vaak een heel gedoe en geregel, net zoals nu. Ik ben begeleidster en trainster geweest en heb in de 
kampcommissie, de feestcommissie en de kantinecommissie gezeten. Nog steeds ga ik elk jaarmee 
op kamp met de keukenfossielen. Ik ben altijd voorstander geweest van de fusie tot KVZ. Het was 
een geweldige kans om de krachten te bundelen, vooral voor een goede jeugdafdeling. Anders 
hadden de twee clubs in elkaars vaarwater gezeten, juist voor de jeugd, en dat vond ik echt niet 
goed. Iedereen gaat prima met elkaar om binnen KVZ. Natuurlijk zijn er vriendenclubjes gebleven 
van vroeger. Dat is logisch, juist omdat het hechte groepjes zijn waarin lief en leed is gedeeld. Zo ga 
ik ook nog elk jaar een weekendje weg met een oude vriendenclub van ZKC. Dat is veel waard en 
juist daarom is het ook belangrijk de binding met KVZ te houden. Daarom kom ik ook zo vaak 
mogelijk bij het eerste kijken. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Zoals gezegd ga ik nog elk jaar mee op kamp, met de keukenfossielen. Vier jaar geleden ben ik met 
de kantinecommissie gestopt, maar ik maak nog wel eens in de 6 weken de kantine schoon.   
 

Wat doe ik in het dagelijks leven?  

Bij woon- en zorginstelling Den Bouw in Warnsveld heb ik 3 oproep functies: receptie, keuken en 
huishouding. 


