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Waarom korfbal? 
Vanaf mijn 6e jaar zit ik op korfbal. Eigenlijk heb ik geen idee meer hoe ik er terecht gekomen ben. Mijn ouders 
waren geen teamsporters, maar misschien vonden ze dat voor mij juist wel goed. Het is zeker goed geweest 
voor mijn ontwikkeling. Ik ben begonnen bij Rood-Wit in Wezep. Toen ik 11 jaar was verhuisden we naar 
Emmen en ben ik daar gaan korfballen. Aan het einde van de B ben ik gestopt, omdat ik andere interesses 
kreeg en omdat het door de fusie en verhuizing van EKC2000 te ver fietsen werd. Toen een klasgenoot in 2006 
vroeg of ik weer kwam korfballen, heb ik dat gedaan. Het was belangrijk voor mijn gezondheid. In 2005 ben ik, 
de dag na mijn 18e verjaardag, erg ziek geweest. Ik heb een half jaar in het ziekenhuis gelegen, waarvan 3 
maanden op de intensive care. Ik had er weer direct lol in en ben toen ook begonnen met training geven. In 
2010 overleed mijn broer en kort daarna kreeg ik een ongeluk, waarbij ik een voet brak en mijn enkelbanden 
afscheurde. Pas 2 operaties en 3 jaar verder kon ik zelf weer voorzichtig gaan spelen. In de tussentijd was ik 
niet van het korfbalveld af te slaan en dat hield mij in deze moeilijke periode overeind.  Op krukken gaf ik 
training, wat soms improviseren was en tot enige hilariteit leidde. Vanaf 2011 ben ik training gaan geven bij 
andere clubs. Zoals bij SCO als stagiaire voor de opleiding sport en bewegen. Hier begon voor mij het echte 
werk. Ik kreeg de B1 onder mijn hoede en was ik assistent bij de A1. Ik heb ook één seizoen de talententeams 
onder 12 en onder 14 jaar getraind. Enerzijds was dat leuk, omdat het getalenteerde en gemotiveerde spelers 
zijn, anderzijds miste ik het clubgevoel. De laatste club voor KVZ was Uridos, een kleine club in Friesland. 
Afgelopen mei ben ik daar gestopt en net voor de zomer waren de afspraken met KVZ rond, om hier de A1 te 
komen trainen en coachen.  

 

Wat is er zo leuk aan KVZ? 
KVZ is met meer dan 500 leden wel wat anders. Dat overzie ik soms niet helemaal. Ik ken natuurlijk nog lang 
niet iedereen en weet soms niet bij wie ik moet zijn. Het voelt goed dat ik daar wel bij word geholpen. Het is een 
club met veel ambitie en dat is wat ik zoek. Inmiddels woon ik weer in Wezep, dus dat maakt het ook qua 
reisafstand beter te doen dan vanuit Emmen. Ik heb het zo naar mijn zin dat ik inmiddels ook de C2 training 
geef. Het was de bedoeling dat ik even zou bijspringen, omdat er nog geen trainer was, maar nu train ik ook de 
C2 twee keer in de week. Binnenkort wil ik ook weer zelf gaan korfballen. Misschien bij KVZ in het vierde en 
anders bij Rood-Wit. 
 

Wat doe ik bij KVZ? 
Ik train en coach de A1 en ik train de C2.  
 

Wat doe ik in het dagelijks leven?  
Wat begon als hobby in 2004 is in 2013 ‘uit de hand gelopen’ in mijn bedrijf Dutch DJ Entertainment. Een 
boekings/evenementenbureau waar je totaal verzorgde feesten en evenementen kan boeken. Licht, geluid, 
video, DJ’s enzovoort. 


