
1) Wat doe je in het dagelijks leven? 

       Ik werk als koeltechnicus met heel veel plezier. 

       Voor mijn werk kom ik overal in de wereld. 

       Dat maakt mijn werk dus juist zo mooi. 

    

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

       Vroeger heb ik veel aan sport gedaan,maar dat wordt nu  

       een stuk minder. Verder heb ik een 60 jaar oude trekker, 

       zelf helemaal opgeknapt en vind dat prachtig om daar 

       mee te rijden       

      

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

       Ik vind Hollandse stamppotten het lekerste om te eten, 

       een goed glas bier heb ik het liefst,en muziek uit de jaren 60 

       vind ik het mooist om naar te luisteren.            

 

4) Wat vindt je zo mooi aan de watersport? 

        Vrijheid... Als ik thuis ben ga elke zondag( zomer en 

        winter) een rondje door de Biesbosch varen. 

        Als ik dan op een mooie plaats kom,ga ik daar 

        een rondje lopen heerlijk vind ik dat 

       

5) Heb je wel eens in het bestuur gezeten ,of wil dat wel eens? 

       Nee, ik heb nog nooit in ons bestuur gezeten. 

       Ik vind  eigenlijk dat de jongere generatie in het bestuur 

       moeten zitten.      

      



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

       Ik heb een Dolman vlet van 9m70.Het is een fijne boot, 

       en ik hoef eigenlijk geen andere boot meer.    

  

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

       We zijn eens een keer naar Terschelling geweest,en zijn 

       toen bij Hoek van Holland naar buiten gegaan,en zo langs 

       de kust naar Terschelling.Het was een prachtige reis 

         

8) Waarom ben je lid van een watersport vereniging? 

       Dat is het verenigings leven.Met andere werken aan 

       de haven, ook de gezamenlijke tochten vind ik leuk. 

      Oh ja, ook mag ik graag gezellig buurten aan de haven.  

 

      

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

       Ik zou het fijn vinden als er wat meer jongeren in onze 

       vereniging kwamen.  

        

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

          en waarom? 

          Het lijkt mij leuk om die eens aan Jan Prinssen te stellen. 

          Ik vind het een gezellige man, die altijd klaar staat voor de 

          vereniging. 

    

Interview afgenomen door Klaas v d Heuvel. 


