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Waarom korfbal? 
Toen ik 12 jaar was mocht ik een sport kiezen. Door Hennie Hoevers koos ik voor korfbal. Dat is 
inmiddels 52 jaar geleden. Mijn ouders waren volleyballers en vonden het eigenlijk jammer dat ik niet 
voor hun sport koos, maar zij hebben mij wel gesteund. Zij vonden dat je moest kiezen voor een 
sport die bij je past. Wij hebben dat ook bij onze kinderen gedaan. Al heb ik Rita wel bij de selectie 
van Rapiditas leren kennen. We speelden allebei in het eerste en groeide daar een relatie en zijn we 
getrouwd. Het leuke van korfbal is dat mannen en vrouwen echt anders met elkaar omgaan dan bij 
sommige andere sporten, gelijkwaardig. Al met al heb ik 17 jaar in het eerste van Rapiditas 
gespeeld, meer dan 400 wedstrijden. Een heel leuke herinnering is de uitzending naar Marbella toen 
we met Rap 1 herfstkampioen van Nederland waren geworden. Een week mooi weer met een groot 
internationaal toernooi: een mooie ervaring. Bij het afscheid van de selectie, op mijn 34e, tegelijk met 
Dick Nikkels, kregen we een prachtig afscheidsboek. Daar kan ik nog steeds van genieten. Daarna 
ben ik in het 6e gaan spelen en dat heb ik tot mijn 60e gedaan. Zelfs toen had ik nog geen last van 
blessures, maar ik vond het niet meer leuk om tegen zulke jonge mensen te spelen. Toen werd het 
de sportschool om toch fit te blijven. 
 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
Ik was één van de mensen die veel moeite had met de fusie tot KVZ. Na een  jaar afstand nemen, 
ben ik er toch wel weer in gegroeid. Ik begreep wel dat twee clubs in Zutphen geen toekomst 
hadden, maar ik had er wat tijd voor nodig om aan het idee te wennen. Ik ben gewoon weer gaan 
spelen in het 6e en ik ben ook weer training gaan geven etc. KVZ heeft nu een mooie accommodatie 
en is toe gegroeid naar een club die een mooie eenheid vormt. Daar ben ik blij mee. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Inmiddels zit ik weer in de technische commissie en ben ik dus actief maar niet spelend lid van KVZ.  
 

Wat doe ik in het dagelijks leven?  

Ik ben personeelsadviseur op een school voor voortgezet onderwijs in Winterswijk. 
 
 


