
1) Wat doe je in het dagelijks leven? 

        ik ben met pensioen,maar voor mijn pensioen heb ik 18 jaar als 

        foto lasser bij Ratel gewerkt.Daarvoor heb ik zoveel werkgevers 

        gehad teveel om op te noemen.  

 

2) Wat zijn je hobby’s naast de watersport? 

       Ja, dat is het vissen ik vind dit  een prachtige sport en dan het 

       liefst peuren,maar ja dat mag jammer  genoeg niet meer. 

       Verder ga ik graag met de kleinkinderen  op stap en fijn met 

       hen fietsen. 

 

3) Wat is je Favoriete eten, drinken en muziek? 

       Mijn favoriete eten is toch wel de Hollandse pot. Verder een 

       goede biefstuk, chinees, en heerlijk wokken.Wat drinken betreft 

       vindt ik alles lekker als het maar in gezelschap is,en ik luister 

       het liefst naar Nederlandstalige muziek. 

  

4) Wat vindt je zo mooi aan de watersport? 

       Dat is het varen in onze prachtige natuur,we zijn dan ook veel 

       in de Biesbosch te vinden. 

 

5) Heb je wel eens in het bestuur gezeten of zou dat wel eens willen? 

       ik heb diverse functie's  in het bestuur uitgevoerd. 

        

6) Wat voor boot heb je en wil je nog eens een andere boot kopen? 

      ik heb een Baarda kruiser (een platbodem) die ik zelf heb gebouwd, 

      en ingericht. De Daf motor die bij mijn aan boord sta had ik uit een 



      vrachtwagen gesloopt en die loopt nog steeds als een zonnetje. 

       ik heb nu een prachtige boot en ben niet meer van plan om nog 

       iets anders te kopen of te bouwen. 

 

7) Wat is ooit je verste bestemming met je boot geweest? 

      Naar beneden is dat tot in Frankrijk geweest,en naar boven 

      tot in Friesland. 

     

8) Waarom ben je lid van een watersport vereniging? 

       Ja, dat is om de activiteiten die  je als  vereniging organiseert. 

       (Ad  Vos is ook medeoprichter van onze water sport vereniging). 

      

9) Wil je zelf nog iets kwijt dat niet gevraagd is? 

       Vindt dat sommige  activiteiten  wel erg  duur gaan worden. 

   

10) Aan wie zouden de volgende 10 vragen gesteld moeten worden 

          en waarom? 

          Aan  Kees  Hoevenaar,  ook nog een medeoprichter van onze  

          vereniging. 
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