
Pijlers van de samenleving Karin Moelker

'Niet over nadenken, gewoon doen!'
Vrijwilligers zijn de pijlers van de sa-
menleving. Het Hele Westland brengt, in
samenwerking met Vitis Welzijn, iedere
week een vrijwilliger in beeld. Deze keer
is dat Karin Moelker. Zij is onder meer
trainster bij Westlandia Handbal.

door Lisette Eindhoven

''Vijftien jaar geleden begon mijn oud-
ste dochter bij de mini's van Westlan-
dia," vertelt Karin Moelker (48). "Ik had
zelf in mijn tienertijd bij Quintus ge-
speeld, maar daar ben ik mee gestopt
omdat ik liever ging stappen," ku hl ze.
"Ik heb mijn dochter een jaar gebracht
en toen ben ik trainingen gaan geven
aan de mini's en de D- en C-jeugd." En
ze is nog steeds enthousiast.

Verenigingsleven
Van lieverlee trainde en coachte Karin
niet alleen de jeugd, maar werd ze ook
lid van de jeugdcommissie, de techni-
sche commissie en de activiteitencom-
missie. "Doordat ik vaak op het veld
was, moest ook mijn jongste dochter
mee. Net als de oudste vond ze er in
het begin niets aan. maar later is ook
zij gaan spelen." Tegenwoordig houdt
Karin zich vooral bezit met het trainen.
"Maar als er activiteiten! zijn voor de
jeugd, dan ben ik er wel altijd bij, ik ken
tenslotte al die kinderen en het is ge-
woon heel leuk. En het gaat natuurlijk
ook om het verenigingsleven."

Samen spelen en scoren
".Ie ziet de sociale ontwikkeling bij de
jeugd," vertelt Karin enthousiast. "Het is
echt een teamsport, de kinderen leren
samen te spelen en krijgen daar een ei-
gen verantwoordelijkheid in. Iedereen
wordt bij het spel betrokken en kan
scoren. Dat is bij voetbal wel anders...

Het is wel jammer dat er zo weinig jon-
gens handballen." Er nadert nu weei
een drukke periode. "Trainers en coa-
chen maken gezamenlijk de teamin-
delingen bij de jeugd. We trainen /e
en we zien ook veel wedstrijden, dus
we kunnen goed inschatten hoe een
evenwichtig team eruitziet." Haai eigen
dochters heeft Karin nooit /ell inge-
deeld. "Het is te danken aan haai eigen
talent dat mijn oudste dochter bij .long-
Oranje terechtkwam," zegl Karin, niet
zonder enige trots. "Ik heb v.m allebei
mijn dochters genoten toen ik ze zelf
nog trainde en coachte."

Tijd vrijmaken
Karin geeft al jaren samen met Toke
Zwinkels elke woensdagmiddag jeugd-
trainingen. "Ook stagiairs van de school
voor Sport en Bewegen helpen ons.
Bij hun beoordeling lel ik vooral op de
wisselwerking die /«• met de kinderen
hebben." Ondanks d, i l /.<• het vrijwil-
ligerswerk naast tennis, pilatus en haar
drukke voltijdbaan , iK leidinggevende
bij een anthuriumkwekerij doet, geeft
het haar veel enngie. "Bij volwasse-
nen kun je hel eigenli jk nooit echt goed
doen. Maar kindden zijn zo ongecom-
pliceerd en zo makkel i jk te motiveren!"
Karin is enthousiast over het trainen
van de jeugd, maai waarom ze juist dit
vrijwilligerswerk doel. weet ze eigenlijk
niet. "Als ik dit niet zou doen, dan wel
wat anders. Het hoort zo, iedereen zou
vrijwilligersweik moeten doen. Niel
over nadenken, er tijd voor vrijmaken
en het gewoon doen!" Wilt u ook vrij-
willigerswerk doen, maar weet u niet
wat? Kijk op www.vitiswelzijn.nl bij de
vacaturebank onder Vrijwillige Inzet.
mail naar vrijwillige-inzetf» vitiswelzijn.
nl. Of pak de telefoon en bel Vitis Vrij-
willige Inzet, onderdeel van Vitis Wel-
zijn, 01 r-1-281 290. Karin Moelker: "De kinderen leren samen te spelen en krijgen daar een eigen verantwoordelijkheid in."


