
1) Wat doe je in het dagelijks leven? 

       Ik ben gepensioneerd, maar ik heb 40 jaar bij de NS gewerkt, 

      en dan voornamelijk in de techniek. 

 

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

       Nu ik heb nogal wat hobby's onder andere knutselen, dansen, fietsen, 

       en we gaan vaak samen naar een museum. 

 

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

         Fijn eten bij de Chinees, ook vind ik wokken erg lekker, 

         ja, mijn favoriete drankje is een glas goede wijn, 

        en ik geniet het meest van Beierse muziek. 

 

4) Wat vindt je zo mooi aan de watersport? 

       Ik heb hier maar een kort antwoord voor nodig, 

      en dat is de prachtige natuur en vrijheid op het water 

 

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

       Ja, hoor ik heb langdurig in het bestuur gezeten, ··en heb diversen functies  

       uitgevoerd. 

 

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

       Ik heb nu een Heijnen kruiser, en heb die als casco gekocht, 

       zelf motor en schroefas ingebouwd ramen gezet elektra enz en verder technisch 

       vaarklaar gemaakt. 

      Ook de betimmering en samen met mijn vrouw de inrichting gemaakt. 

      maar ik ben niet meer van plan om nog een andere boot te kopen. 



 

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

       We zijn tot in Frankrijk geweest. 

 

8) Waarom ben je lid van een watersport vereniging? 

       Ik ben medeoprichter van de wsv noorderklip, en in clubverband 

       bereik je veel meer bij de instanties en gemeentes.Verder de gezelligheid 

       bij alle activiteiten die we in club verband organiseren. 

       Ja daar geniet ik enorm van. 

 

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

       Jazeker, ik vind het vreselijk jammer dat de deelname aan activiteiten 

       bij onze  vereniging zo terug lopen. 

  

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

         en waarom? 

          Aan Ad Vos hij is ook mede oprichter, en heeft ook heel veel 

          voor onze vereniging gedaan. 

 

Interview afgenomen door K v d Heuvel. 


