
Even voorstellen: Rens van Heugten 
 
Mijn naam is Rens van Heugten.  
Ik ben 26 jaar oud en woonachtig in Asten.  
 
Ik begon met korfballen op 6-jarige leeftijd bij 
Klimop (A) en sindsdien is korfbal altijd mijn sport 
geweest. De gehele jeugd bij Klimop doorlopen 
waarvan één jaar wedstrijdkorfbal in de junioren. 
Als fanatiekeling altijd naar de senioren gaan 
kijken en vele uren doorgebracht op het veld. 
Hierna kwam ik in het 2e team, om een jaar later 
in het 1e team terecht te komen. Eén jaar als 1e 
aanvoerder gespeeld, andere jaren altijd als 2e 
aanvoerder. Dit heb ik 6 jaar lang gedaan. Veel 
plekken gezien en lange afstanden afgelegd. En nu 
dus bij Swift terecht gekomen.  
 
Ik was 17 jaar toen ik begon met training en coaching te geven. Dit deed ik aan verschillende 
jeugdploegen van Klimop. Op mijn 21e stopte ik met korfballen en daarna kwam ik bij DOS (A) 
terecht (nu ODC). Bij deze vereniging heb ik 3 jaar rondgelopen, waarvan ik het laatste jaar 
Olympia/DOS A1 begeleid heb in de 1e klasse. In dit jaar keerde ik ook weer terug bij Klimop, 
waar ik ook één training per week gaf. Tevens heb ik dat jaar ook de KT-3 trainerscursus 
gevolgd en met succes afgesloten en daarbij ook een verenigingsscheidsrechter diploma 
behaald. 
 

Ik ben al vaker bij Swift geweest als scheidsrechter en 
voelde me altijd erg welkom. Enige tijd geleden kwam 
ik Swift B1 fluiten en zowaar werd ik spontaan 
gevraagd om het 2e team te komen coachen. Na een 
prettig en succesvol verlopen gesprek hebben we nu 
dus de handen ineen geslagen en zal ik samen met 
Han de senioren selectie gaan begeleiden. Ik heb hier 
enorm veel zin in en kijk er erg naar uit om jullie 
allemaal op en langs het veld te zien! 
 
Mocht je vragen hebben, spreek me dan gerust aan 
als ik bij Swift rondloop. 
 
 
Tot na de zomer! 
 
Rens van Heugten 
 
 


