Noa (D1) en Yasmine (D2) interviewen Esmee Putting :
1.Wat vind je leuk aan korfbal?
Dat het een teamsport is.
Dat het een gemengde sport is.
Dat het twee vakken heeft, 1 verdedigen en 1 aanvallen.
2.Wat is je specialiteit?
Ik ben de aanvoerdster van het team.
Ik ben de vaste nemer van de vrije worpen omdat ik deze vaak raak schiet.
3.Doe je ook nog iets anders bij Phoenix?
Ik geef de A2 training.
Ik ben een aantal keer als leiding mee geweest op kamp.
Ik help mee met andere activiteiten die worden georganiseerd.
4.Heb je ook andere hobby’s naast korfbal?
Ik hou van shoppen en ga graag gezellig uit eten metvrienden.
5.Hoe oud ben je?
Ik ben 26 jaar.
6.Hoe lang korfbal je al?
Ik speel al zo’n 20 jaar bij Phoenix, dus al vanaf de Fjes.
7.Werk je nog? Zo ja wat voor werk doe je?
Ik werk als mondhygiëniste in Gouda en Den Haag en doe dan gebitsreiniging.
8.Wat is je grootste droom?
Ik wil graag kinderen krijgen en oud en gelukkig worden.
9.Heb je je rijbewijs?
Ja, die heb ik wel.
10.Wat is je lievelingseten?
Pizza en tonijn vind ik heerlijk.
11.Wat is je lievelingsdier?
Ik ben gek op honden, de leukste vind ik een Labrador.
12.Heb je huisdieren? Zo ja hoe heet hij of zij?
Op dit moment heb ik zelf geen huisdier.
13.Wie zou je voor 1 dag willen zijn?
Dan zou ik wel Nicolette van Dam willen zijn.

14.Heb je een vriendje?
Ja Piet … Nee hoor, Stefan uit Phoenix 1. Wij zijn al 6,5 jaar samen.
15.Heb je nog vragen voor ons?
Ja, hoe lang korfballen jullie al?
Noa 4 jaar en Yasmine 3 jaar.

Collin (D1) interviewt nummer 7 :
1.Hoe heet je?
Ik heet Mike Sturz.
2.Scoor je vaak doelpunten?
Af en toe scoor ik doelpunten.
3.Kun je tegen je verlies?
Ja, ik vind het niet leuk om te verliezen maar ik kan wel tegen mijn verlies.
4.Hoe leuk vind je korfbal op een schaal van 1 tot 10?
Dan geef ik toch echt wel een 9!
5.Kan je goed verdedigen?
Ja, ik kan aardig goed verdedigen.
6.Ben je beter in aanvallen of verdedigen?
Ik ben wel beter in verdedigen dan in aanvallen denk ik.
7.Wie vind je de beste van je team?
Mijzelf natuurlijk, haha.
8.Ben je ooit aanvoerder geweest?
Ja, ik ben aanvoerder geweest toen ik in de A2 zat.
9.Ben je ook goed in een andere sport?
Ja,ik ben ook wel goed in fietsen.
10.Waar ben je goed in bij korfbal?
Ik ben wel goed in samenspelen.
11.Hoe zou ik makkelijker voor kunnen verdedigen?
Door goed om je heen te kijken, naar de bal kijken en ook te tegenstander goed in de gaten houden.

Thijs (D1) interviewt Tjalle van Zoelen :
1.Waar en wanneer ben je met korfbal begonnen?
Ik ben 24 jaar geleden bij De Meervogels begonnen met korfballen.
2.Waarom ben je naar Phoenix gegaan?
Omdat ik het hier gezelliger vond.
3.Wie is je grote voorbeeld in het korfballen?
Mijn voorbeeld is Rob Middelhoek.
4.Heb je wel eens tegen het 1e van Phoenix gespeeld?
Ja toen ik bij De Meervogels speelde, heb ik wel tegen Phoenix 1 gespeeld.
5.Hoe vind je het om de A1 te trainen?
Dat vind ik erg leuk om te doen.
6.Vind je het leuk in het 1e van Phoenix?
Ja,ik heb het erg naar mijn zin.
7.Wat is jouw favoriete positie?
Ik ben een schutter, dus het liefst in de punt van de aanval.
8.Verdedig je liever of val je liever aan?
Ik vind verdedigen leuker om te doen.
9.Doe je naast korfbal een andere sport?
Als ‘bier drinken’ ook een sport is?

Joris (D1) interviewt Christiaan Pieper :
1.Hoe ben je in aanraking gekomen met korfbal?
Toen ik meedeed met schoolkorfbal vond ik het een leuke sport en ben erop gegaan.
2.Heb je hiervoor bij een andere club gespeeld?
Ja, ik heb bij De Meervogels gespeeld.
3.Waar ben je het beste in, aanvallen of verdedigen?
Ik denk dat ik het beste ben in aanvallen.
4.Vanaf welke leeftijd doe je aan korfbal?
Toen ik 5 jaar was ben ik begonnen met korfballen, dus toen begon ik bij de welpen.

7.Welke bal vind je het fijnste, wit-zwart of geel-blauw?
De wit-zwarte bal vind ik het fijnste om mee te spelen.
8.Heb je een speciale tactiek?
Nee, niet echt. Ik doe gewoon wat we geleerd hebben.
9.Hoe lang speel je al in het eerste?
Ik speel nu al 8 jaar in het eerste.
10.Hoe houd ben je?
Ik ben 27 jaar.

Faye (D1) en Iris (D1) interviewen Tess Ouwerkerk :
1.Hoe ben je op het idee gekomen om op korfbal te gaan?
Toen ik heel klein was, was ik al vaak hier op het korfbalveld omdat ik mee ging met mijn broer.
2.Hoe lang zit je al op korfbal?
Bijna heel mijn leven al, want ik ben begonnen bij de welpen, maar daarvoor was ik al veel op het
korfbalveld.
3.Waarom zit je op korfbal?
Ik vind het heel gezellig en ik vind het leuk dat het een teamsport is met meisjes en jongens.
4.Wat is je tactiek?
Ik probeer mijn tegenstander in te sluiten zodat ze de bal niet naar haar kunnen gooien.
5.Wat zijn je goede en iets minder goede punten?
Ik ben heeeeeel fanatiek! Ik ben minder goed in het nemen van een doorloopbal met 2 handen.
6.Hoe vaak ben je kampioen geworden?
Ik denk dat ik ongeveer 15 keer kampioen ben geworden.
7.Doe je ook iets ander bij korfbal?
Nee, eigenlijk niet.
8.Hoe oud ben je?
Ik ben 26 jaar.
9.Wat zijn je hobby’s naast korfbal?
Alle sporten doe ik graag.
En ik vind het leuk om af te spreken met vriendinnen.

10.Wat is je werk?
Ik ben juf, ik geef les in wiskunde en gym.
11.Wie zou je voor 1 dag willen zijn?
Dan zou ik Koningin Maxima wel willen zijn.
12.Wat is je grootste droom?
Dat er overal vrede is en nergens meer oorlog.
13.Heb je huisdieren?
Nee ik heb geen huisdieren.
14.Wat is je lievelingseten en drinken?
Ik eet het allerliefste een heerlijk patatje.
15.Wat vind je het minst lekkere eten?
Ik hou niet van vis.
16.Wat was vroeger je leukste vak op school?
Gym vond ik het aller leukste.
17.Wat was vroeger je stomste vak op school?
Ik vond Nederlands niet echt leuk om te doen.

Luca (D1), Finn (D2) en Lucas (D1) interviewen Stefan Naerebout :
1.Wanneer wist je dat je op korfbal wilde?
Toen ik drie jaar oud was wist ik al dat ik het heel leuk vond om met de bal in de korf te schieten.
2.Hoe oud was je toen je begon met korfballen?
Toen ik 4 jaar ben ik begonnen bij de welpen.
3.Hoe lang zit je nu op korfbal?
Ik zit nu al 23 jaar op korfbal.
4.Hoe kwam je in het eerste?
Door heel vaak en heel goed te oefenen, dan wordt je steeds beter.
5.Hoe lang ban je per week kwijt aan deze sport?
Ik denk dat ik wel bij elkaar zo’n 15 uur per week aan korfbal besteed.
6.Vind je trainen leuk? Wat vind je dan wel en niet leuk?
Ik vind het eigenlijk altijd wel leuk om te trainen, want ik vind het leuk om te schieten.

7.Met wie speel je in het vak?
Met Chris, Esmee en Tess.
8.Welke teamgenoot vind jij het leukste om mee te korfballen en waarom?
Ik vind het natuurlijk het leukste met Esmee, want zij is mijn vriendinnetje.
9.Verdedig je liever of val je liever aan?
Ik vind aanvallen leuker dan verdedigen.
10.Welke tegenstander (vereniging) vond je het moeilijkst?
Ik vond het moeilijk om tegen Fortuna te spelen.
11.Kan je wel tegen je verlies?
Nee, eigenlijk kan ik niet zo goed tegen mijn verlies.
12.Welke bal vind je fijner, zwart-wit of geel-blauw?
Op het veld speel ik liever met de wit-zwarte bal en in de zaal liever met de geel-blauwe bal.

Suzanne (D2),Elisa (D2) en Amber (D2) interviewen Tess Ouwerkerk :
1.Hebben je ouders vroeger ook op korfbal gezeten?
Mijn vader wel,maar mijn moeder heeft nooit gekorfbald.
2.Heb je ooit op een andere sport gezeten?
Nee, alleen op korfbal.
3.Hoe lang zit je al op korfbal?
Ik ben begonnen bij de welpen toen ik 4 jaar was, maar was daarvoor ook al vaak op het korfbalveld
aan het spelen.
4.Wie vind je het leukst om een wedstrijd mee te spelen?
Ik speel graag samen met Esmee.
5.Wat vind je het leukste, aanvallen of verdedigen?
Ik vind het allebei leuk, het is juist leuk dat je dat afwisselend mag doen.
6.Heb je een huisdier?
Nee,ik heb geen huisdier.
7.Waardoor wou je op korfbal gaan?
Omdat mijn familie ook al op korfbal zat en ook mijn vriendjes op korfbal gingen.

Jaidy (D2), Kyan (D2) en Cas (D2) interviewen Stefan Naerebout :
1.Hoe lang zit je al op korfbal?
Ik ben toen ik 4 jaar was (in 1993) begonnen met korfballen bij de welpen. Dus ik zit nu al 23 jaar op
korfbal.
2.Hoe ben je op het idee gekomen om te gaan korfballen?
Mijn ouders zaten allebei al op korfbal.
3.Is je beroep korfballen?
Nee, dat niet. Ik moet naast het korfballen ook nog gewoon werken.
4.Hoe vond je het om je eerste wedstrijd te spelen in Phoenix 1?
Dat vond ik toen heel spannend.
5.Wat vind je het leukste, aanvallen of verdedigen?
Ik vind aanvallen het leukste.
6.Fluit je ook wedstrijden?
Ja, af en toe fluit ik ook wedstrijden.
7.Wat is je lievelingssport toen korfbal niet bestond?
Dat zou dan voetbal zijn.
8.Doe je ook nog andere sporten?
Ja, ik doe aan boksen en fitness.
9.Wat is je lievelings drinken?
Bier vind ik het lekkerste om te drinken.

