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Van de redactie

1

2
2
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het er 39. Een deel van de nieuwe leden stelt zich voor in deze versie van ”Gesmolten”. Het
is ook dankzij de nieuwe leden
dat we ondanks het ontbreken van
een aantal vaste rubrieken deze
keer een iets dikkere ”Gesmolten”hebben dan gebruikelijk. Ik
wil bij deze alle schrijvers bedanken voor hun kopij.

Verder wil ik bij deze onze nieuwe voorzitter Vincent de
3 Graaf verwelkomen. Hij heeft de
hamer overgenomen van Luc Se5 len die steeds minder tijd kon vrijmaken voor zijn taken. Bij deze
7 wil ik Luc ook bedanken voor zijn
geleverde arbeid.
9
9
11
13
14
16
17

Aangezien onze nieuwe voorzitter nog even moet wennen aan
zijn rol, hebben we deze keer nog
geen voorzittersblaat. Ik ga er
vanuit dat dit de volgende keer
goedgemaakt wordt.
Ik wens jullie veel leesplezier
en alvast weer veel fietsplezier in
het nieuwe fietsseizoen. (Je moet
toch wat met zo’n winter.)

Beste Gesneuvelden,
Het verheugt mij dat we een
Met vriendelijke groeten,
groot aantal nieuwe leden mogen verwelkomen bij Gesneuveld.
Johan.
Volgens de laatste tellingen zijn
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Mededelingen
het bestuur

2.1

Activiteiten

Gesmolten

van

2.1.2

Hemelvaart weekend

Het Hemelvaart weekend is altijd
een geschikte gelegenheid om iets
te gaan ondernemen. Na een Hemelvaartweekend in de Limburg
en één in de Belgische Ardennen, zijn er plannen om in 2004
naar Luxemburg te gaan. Joris en Gabriël gaan het weekend
organiseren. Jullie worden nader op de hoogte gehouden via de
mail. Houd in elk geval alvast
de volgende data vrij in je agenda : woensdag(avond) 19 mei tot
en met zondag 23 mei.

Sinds de vorige Gesmolten is er
weer een aantal activiteiten geweest, een barbecue in Oosthuizen en een schaatsactiviteit in
Utrecht. Voor deze laatste activiteit waren ook een aantal potentiële Gesneuvelden uitgenodigd.
Sinds deze laatste activiteit is het
ledenaantal van Gesneuveld dan
ook spectaculair gestegen: van 27
naar 37 leden! Een aantal van deMocht je nu al weten dat je mee
ze nieuwe leden stelt zich in deze Gesmolten voor door de Zes- wilt, meld dit dan alvast bij Joris
tien Interessante Vragen te beant- of Gabriël. Hoe eerder zij het aantal deelnemers weten, des te gewoorden.
makkelijker kunnen zij een onder3 januari hebben we het nieuwkomen regelen.
jaarsdiner gehad !
Verslag
+ foto’s staan inmiddels op
http://go.to/gesneuveld.

2.2

Bumabokaal

Inmiddels heeft een groeiend
aantal leden de bumalijst in
De tussenAls je goede ideeën hebt voor durven vullen.
stand
is
momenteel
als volgt1 :
een leuke activiteit in het
voorjaar, laat het dan even
1
weten door te mailen naar
Volgens mij is een hertelling hard
gesneuveld@yahoo.com!
nodig. Nummer 3 hoort veel lager . . .
2.1.1

Voorjaar

3

Winter 2003-2004

1.
Melis Jan (1170)
2.
JanJelle
(830)
3.
Johan
(680)
4.
Ester
(625)
5.
Marjan
(615)
6.
Ilse
(350)
7.
Cor
(315)
8.
Mirjam
(250)
9.
Marko
(165)
10. Vincent
(-1010)
Natuurlijk wachten we met
smart op de overige bumapuntentotalen!
P.S. Sommige mensen hebben
aangegeven dat hun bumapuntenaantal is gezakt, maar dat geloven

wij natuurlijk niet dus dat hebben
wij mooi zo laten staan.
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Opening: negen (en)
negen (tig)

Ik herinner me een camping bij
het pittoreske Guillestre. Zittend aan een klein riviertje, dat
ergens in Italië zijn oorsprong
vindt. Vermoeid door het beklimmen van bergen, wat het heldere denken heeft aangetast. Genietend van een vaatje echte Franse
wijn, waarvan de bodem al bijna
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bereikt is.
Op die plaats kwam Gesneuveld ter wereld. De geestelijke
ouders zagen in dat de tijd begon
te dringen en dat hun kindje zonder een goede naam ten dode opgeschreven was. Ten einde raad
vroegen ze de andere aanwezigen
om te helpen bij het verzinnen van
een passende naam. De situatie
leende zich eigenlijk niet voor een
serieuze en waardevolle ideeën.
Binnen zeer korte tijd werden de
meest absurde namen aangevoerd
waarvan iedereen (behalve de initiatiefnemers) overtuigd was dat
die het moesten worden.
Misschien had het te maken
met het feit dat het lid worden
voor de meeste mensen nog een
ver van mijn bed show was. Gravend in mijn geheugen bedacht
ik me dat de huidige voorzitter
kwam met een naam waar eigenlijk niemand om heen kon, maar
uiteindelijk werd er niets besloten. Een ietwat spottende naam
kwam niet helemaal overeen met
de ideeën die de ouders hadden
bij een Olv. Maar bij gebrek aan
beter is bij de ”officiële” oprichting toch voor die naam gekozen:
Gesneuveld.
Maar waarom moest Gesneu-
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veld opgericht worden? Was het
zwarte gat van afgestudeerd zijn
en de onzekerheid van het leven
na het student zijn dusdanig beklemmend? Of wou men eigenlijk niet verder met een burgerleventje maar moest het toch echt?
Of was het meer de vraag waarom je al die leuke Skeuvelvriendjes en -vriendinnetjes weg moest
doen als je bent afgestudeerd?
Ik was toen één van de prille Skeuvelaars waarvoor studeren
(of beter . . . alles daaromheen)
nog prioriteit had. Er lagen nog
genoeg wegen voor me voordat ik
bij de afslag Gesneuveld aan zou
komen. En dan kon ik altijd nog
wel zien of ik die afslag ook wilde nemen. In de loop der tijd
is ook mijn studie bijna tot een
einde gekomen en mijn tijd van
actieve Skeuvelaar zijn is al een
poosje voorbij. Onlangs werd ook
ik geconfronteerd met een aantal
van de bovengestelde vragen. En
waarschijnlijk was dat ook zo bij
de 11 anderen in Guillestre, aangezien ieder van hun zich al eens
of meer dan eens heeft laten zien
bij een Gesneuveld-activiteit.
En waarom ook niet . . .
Ronald.
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4 Uitje in Utrecht
Afspraak is afspraak zoals dat zo
mooi heet als je werkt, betekend
dus dat je op tijd moet komen.
Nou dat is Johan en mij dan ook
goed gelukt. Wij dachten dus half
twee bij Marjan verzamelen en
twee uur op de ijsbaan. Aangezien we rekening hadden gehouden met eventuele files op de A12
(werkzaamheden) waren we dus
veel te vroeg op de ijsbaan, een
klein uurtje. We zijn maar rustig begonnen met een kopje koffie
met iets erbij en daarna klaar ma-
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ken om de kou in te gaan. Wat
blijkt, heerlijk zonnetje en een
straf briesje. Dat zonnetje bleek
heerlijk te zijn als je op het bankje uit de wind ging zitten. Het ijs
vond de zon wat minder sympathiek en was deels weer bezig zijn
meest voorkomende vorm in Nederland aan te nemen, water!
Na meer dan een uur waren
dan ook de andere mensen op de
baan en werd zelfs het ijs nog
even voor deze mensen strak getrokken met een Zamboni, rondje 26.2. Wat later op de middag
beginnen heeft zo ook zijn voor-
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delen, omdat dan de meeste mensen al moe zijn gestreden tegen de
elementen. Uitgezonderd natuurlijk de diesels onder ons die het
rustig vier uur achter elkaar vol
houden, Johan!
Ondertussen was de groep al
gegroeid tot een grote van zo’n
twintig mensen die al dan moe gestreden op het ijs een warm heen
komen zochten in achtereenvolgens de ijsbaan kantine die nou
niet echt uitstraling heeft, het huis
van Marjan en Robert om de tassen te droppen en uiteindelijk een
gezellig, warm en vol Café aan
het ??. Natuurlijk wisten de meest
getrainde kroeg tijgers wel waar
het gezellig is, een cafeetje van
drie stoeptegels breed ipv Grand
Café dat zich statig heeft gevestigd over de volle breedte van het
plein.
Om het bier niet helemaal als
een mokerslag binnen te laten komen werd eerst nog even de dagomzet van de locale oliebollen kar
naar binnen gewerkt, alvorens een
aantal heerlijke goudgele rakkers
in het vet te laten opgaan. In
de tussen tijd was Joris op zoek
naar Maartje, Maartje aan het dolen door Utrecht, Wietske eerste
het café en daarna het restaurant
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aan het zoeken en Jan Willem
en Gabriël dolend achter Wietske
aan op zoek naar een lekker pilsje! Her en der werden ook nog
wat gesneuvelden en geskeuvelden vandaan gehaald om uiteindelijk met z’n allen in een van
de gezellig kelders aan de Oude Gracht te gaan genieten van
een biefstuk maaltijd! Een obertje
voor dertig man, dat’s gegarandeerd een goede combinatie. Probeer maar eens al die gesneuvelden op een plaatje te krijgen en
een niet al te grote kelder na de
maaltijd.
De delegatie Rotterdam en Dan
Haag hadden besloten om de laatste trein terug te nemen en Gabriël wist dat’ie kwart over twaalf
ging. Mooi niet dus voor de
Haagse mensen! Betekende dus
meer dan een uur wachten. Dan
maar via Rotterdam naar Den
Haag, moet ook kunnen. Blijkt de
NS een verrassing te hebben op
Goude Goverwelle: Een boemeltje naar Den Haag centraal. Dus
toch nog op tijd thuis. En ach
had deze trein er niet gestaan dan
maakte het ook allemaal niet zoveel uit, want de Utrechtse horeca
had weer een flinke zakcent aan
Gesneuvelden en toekomstige ge-
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sneuvelden verdient.

5 Barbecue Zeevang
Zo tegen kopijsluitingstijd is het
meer regel dan uitzondering dat
iemand een stukje moet schrijven
over een uitje dat al weer een paar
maanden achter ons ligt en inmiddels dus niet meer zo vers in
het geheugen zit. Dit overkomt
ook de redactie die toch beter zou
moeten weten. . . Gelukkig heb ik
op de Gesneuveld homepage nog
wel een verslagje met foto’s van
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Marjan kunnen vinden, zodat het
weer enigszins begint te dagen.
Binnen Gesneuveld was bekend geworden dat Erich behoorlijk ruim woonde en dat we daar
wel zeer goed zouden kunnen barbecueën. Erich stemde daar mee
in en zo werd de locatie vastgesteld : Oosthuizen, gemeente
Zeevang. Dit ligt in Noord Holland tussen Hoorn en Purmerend.
We werden keurig via de mail
uitgenodigd. De mail was voorzien van een uitgebreide routebeschrijving en de mededeling dat
Erich en Esther de barbecue zou-
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den verzorgen. Als onoplettende lezer (Die waren er geloof ik
meer.) nam ik dus aan dat de in
Alkmaar woonachtige Ester Oude
Nijhuis, Erich zou helpen.
Toen Erwin, die met mij mee
reed en ik bij Erich aankwamen,
stonden we dan ook even een
beetje verbaast te kijken toen wij
voorgesteld werden aan de Esther
waar Erich aan refereerde. In korte tijd kan er veel gebeuren. Zo
ben je vrijgezel en zo woon je
samen met een vriendin en twee
kinderen.
Voordat de barbecue begon
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wilde vrijwel iedereen rondgeleid
worden door Erich zijn riante onderkomen. Daarbij werden natuurlijk ook de burgerpunten even
geteld. Het was misschien verstandiger geweest dat Erich de caravan van zijn ouders even had
weggezet. Nu wordt namelijk ook
die caravan meegeteld. Misschien
wil Erich ook wel met stip op
nummer 1 binnenkomen. Hij doet
in elk geval aardig z’n best.
Ester2 en Hessel waren niet
aanwezig omdat Hessel een paar
2

Oude Nijhuis
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dagen voor de barbecue op een
wel zeer ongelukkige manier van
zijn mountainbike was gestapt.
Hoe het precies gebeurt was, dat
kon hij zich niet meer herinneren,
maar op het moment van de barbecue lag hij in elk geval nog in
het ziekenhuis met een gebroken
pols en een hersenschudding.
De barbecue was prima verzorgd. Helaas zat het weer niet
echt mee, maar de serre was groot
genoeg zodat iedereen toch droog
kon zitten. Niet alleen Erich
scoorde veel burgerpunten, want
de frisdrank was nauwelijks aan
te slepen. Zoals echte burgers
betaamt gaan ze ’s avonds weer
naar huis zodat ze thuis in hun
eigen bedje kunnen slapen. Dat
ligt toch het beste en zo’n hard
matje krijg je alleen maar rugpijn
van. . .
Omdat ik nu echt niets meer
weet te vertellen, sluit ik maar
af met te zeggen dat het een
gezellige avond was en met het
uitspreken van mijn dank voor de
voortreffelijke organistatie door
Erich en Esther.

Johan.
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Zestien interessante
vragen

Aangezien ons ledenaantal behoorlijk sterk is gegroeid, stelt
een zestal nieuwe leden zich voor
middels deze rubriek.

6.1

Bauke

1. Welke naam staat er in je
paspoort?
Bauke Marije Vermaas
2. Hoeveel kaarsjes stonden er
op je laatste verjaardagstaart?
Ik geloof niet dat ik een taart
met kaarsjes had, maar op
mijn laatste verjaardag werd
ik 24.
3. In wat voor soort huis woon
je? (studentenhuis / flatje /
villa / etc.)
Flat.
4. Welke scholen heb je doorlopen?
Peuterschool, basisschool,
gymnasium.
En de UT
natuurlijk, of mag je dat
geen school noemen?
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5. Wat wilde je worden toen je
een klein meisje of jongetje
was?
Vanalles, ik had niet één
constant droomberoep. Ik
geloof trouwens dat ik nog
steeds wel vanalles wil worden. Hooguit is de lijst met
dingen die ik niet wil worden
wat langer geworden.
6. Wat ben je geworden?
Tja, nog niet zoveel. Ik ben
nog half student in Groningen, waar ik een masteropleiding volg (Communicatie van Natuurwetenschappen) en ik werk een beetje
aan de RuG. Dat was tot nu
toe één dag per week, maar
vanaf december komen daar
drie dagen bij.
7. Hoe leuk vind je je werk /
studie?
Mijn studie vind ik hartstikke leuk en voor zover ik het
al kan overzien ga ik ook
erg leuk en afwisselend werk
doen.
8. Hoe vaak ga je op vakantie?
Twee keer per jaar denk ik.
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9. Wat is je favoriete vakantieoord?
Een combinatie van bergen
(om te fietsen en te wandelen), een stad waar veel te
zien is en de mogelijkheid
om af en toe lekker te luieren.
10. Verliefd / verloofd / getrouwd / gescheiden?
Verliefd.
11. Bedtijd?
22.30 à 23.00 uur
12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?
Mmm, gemiddeld kom ik
waarschijnlijk niet boven de
één à twee uit
13. Wanneer was je Skeuvellid?
Van 1997 tot 2003.
14. Welke pr’s heb je staan?
Ik heb ze laatst nog opgezocht voor het TJAStoernooi: 53.40, 1.49.26,
2.46.46, 6.02.95. Ze zijn
wel heel oud: van 2001.
Maar ik denk niet dat ik ze
bij het TJAS-toernooi zal
gaan breken.
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15. Welke sporten beoefen je
nu?

Franciscus Gerhardus Maria
Vehof

Hardlopen, schaatsen, fietsen (’s zomers).

2. Hoeveel kaarsjes stonden er
op je laatste verjaardagstaart?

16. Wat is je grote doel voor de
komende jaren?
Mijn grote doel Ik hou het
bij wat bescheidener doelen. Ik wil voor de zomer
klaar zijn met mijn opleiding
en het zou leuk zijn als we
dan ook een huis en woonplaats vinden voor wat langere tijd (voor korte tijd mag
ook, want als we niets vinden zijn we vanaf september dakloos). Op sportgebied hoop ik me voorlopig
nog even te blijven verbeteren met hardlopen. Op
de Zevenheuvelenloop heb
ik laatst vier minuten harder
gelopen dan vorig jaar. Het
zou leuk zijn als ik mijn tijd
op de Halve Marathon van
Egmond ook met een aantal minuten (liefst meer dan
vijf) kan verbeteren.

6.2

Frank

1. Welke naam staat er in je
paspoort?

Vanwege de economische
recessie waren het er 0, hopelijk krijgt de volgende verjaardagstaart 24 kaarsjes.
3. In wat voor soort huis woon
je? (studentenhuis / flatje /
villa / etc.)
Semi-studentenhuis,
met
nog één werkende en één
student. Ik doe hard mijn
best om het aantal burgerpunten nog even beperkt te
houden.
4. Welke scholen heb je doorlopen?
Basisschool ’Erve Hooijerink’ in Delden VWO
’Twickel College’ in Hengelo Technische Bedrijfskunde
aan de UT (in uitvoering)
Bedrijfseconomie aan de
Erasmus (in uitvoering)
5. Wat wilde je worden toen je
een klein meisje of jongetje
was?
Timmerman zoals mijn opa.
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Het Garda-meer in Italië.
Daar kun je uitstekend fietsen en surfen. Verder heb je
er mooie uitzichten, zowel in
de bergen als op het strand.
Last but not least is het verrukkelijke Italiaanse ijs.
10. Verliefd / verloofd / getrouwd / gescheiden?
Vrijgezel komt niet in het rijtje voor, dus komt verliefd
het dichtst in de buurt.
11. Bedtijd?
6. Wat ben je geworden?
Het lijkt nog het meest op
een carrière als Eeuwige
Student. Ik ben namelijk
met een 2e studie begonnen,
Bedrijfseconomie in Rotterdam. Dat gaat nog wel 2 jaar
duren.
7. Hoe leuk vind je je werk?
Werken leuk?!? Ik ben niet
voor niets verder gaan studeren!
8. Hoe vaak ga je op vakantie?
2 maal per jaar
9. Wat is je favoriete vakantieoord?

Veel Skeuvelaars en Gesneuvelden weten dat slapen een
geliefde hobby van me is.
Vaak lig ik dan ook om
22:30 al in bed.
12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?
10
13. Wanneer was je Skeuvellid?
1998-2003
14. Welke pr’s heb je staan?
500: 48,28 1500: 2:28:69
De pr’s op de 1000 en 3000
ben ik vergeten. Een 5 of 10
km heb ik nooit gereden
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15. Welke sporten beoefen je
nu?
Vooral tennis, af en toe
nog schaatsen, hardlopen en
zwemmen
16. Wat is je grote doel voor de
komende jaren?
Poeh, eerst maar eens uitzoeken welke doelen de
moeite waard zijn om nagestreefd te worden. Daar ben
ik helaas nog niet uit.

6.3

HJ

1. Welke naam staat er in je
paspoort?
Hendrik Jan van den Akker
2. Hoeveel kaarsjes stonden er
op je laatste verjaardagstaart?
Figuurlijk: 26, laatste verjaardagstaart met kaarsjes
kan ik mij niet meer herinneren
3. In wat voor soort huis woon
je? (studentenhuis / flatje /
villa / etc.)
Studentenhuis
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4. Welke scholen heb je doorlopen?
VWO in Ede, studie Bedrijfsinformatietechnologie
in Enschede
5. Wat wilde je worden toen je
een klein meisje of jongetje
was?
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12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?
5
13. Wanneer was je Skeuvellid?
1998-2003
14. Welke pr’s heb je staan?
45,6 1:30,2 2:16,5 4:55 8:45

Miljonair
6. Wat ben je geworden?

15. Welke sporten beoefen je
nu?
Wielrennen/ATB-en, krachttraining op therapeutische
basis, windsurfen, beetje
zwemmen, van schaatsen
gaat dit seizoen weinig komen denk ik

Ben nog zoekende maar
weet niet zo goed waar naar
7. Hoe leuk vind je je werk?
Dus niet van toepassing.
8. Hoe vaak ga je op vakantie?
Zo vaak mogelijk.
9. Wat is je favoriete vakantieoord?
Een combinatie van wind,
zon en (surfbaar) water.
10. Verliefd / verloofd / getrouwd / gescheiden?
Op dit moment vrijgezel.
11. Bedtijd?
11:45

16. Wat is je grote doel voor de
komende jaren? Gelukkig
blijven

6.4

Maurice

1. Welke naam staat er in je
paspoort?
Maurice A. van Delden
2. Hoeveel kaarsjes stonden er
op je laatste verjaardagstaart?
25 stuks
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3. In wat voor soort huis woon
je? (studentenhuis / flatje /
villa / etc.)
Een vrijstaand huis
4. Welke scholen heb je doorlopen?
Lagere school, Middelbare
school, MBO, HBO en nu
post HBO
5. Wat wilde je worden toen je
een klein meisje of jongetje
was?
Politieagent natuurlijk
6. Wat ben je geworden?
Heb het nog niet verder geschopt dan student zijn.
7. Hoe leuk vind je je werk?
Als je studeren als werk ziet
best leuk behalve tijdens tentamens
8. Hoe vaak ga je op vakantie?
Ik denk gemiddeld 1 a 2x per
jaar
9. Wat is je favoriete vakantieoord?
Mallorca, daar kun je goed
fietsen trouwens,
misschien een idee voor een
Gesneuveld-uitje.

10. Verliefd / verloofd / getrouwd / gescheiden?
Tsja dat weet ik zelf niet
eens
11. Bedtijd?
Hangt ervan af of ik ook in
de kroeg zit, anders al om 23
uur
12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?
Moeilijke vraag, zal ergens
tussen 2 - 30 glazen per
week liggen.
Zeg maar
15 alcoholconsumpties per
week.
13. Wanneer was je Skeuvellid?
September 1999 tot zomervakantie 2003
14. Welke pr’s heb je staan?
Even opzoeken, 500: 45,9
1000: 1.33,4 1500: 2.26,8
3000: 5.15,9
15. Welke sporten beoefen je
nu?
Nog steeds schaatsen en fietsen
16. Wat is je grote doel voor de
komende jaren? In de zomervakantie maar een leuke
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baan vinden en ook een eigen huisje of flatje en daarna
hard werken en hopen niet
gelijk te burgerlijk te worden.

6.5

Rudo

1. Welke naam staat er in je
paspoort?
Rudo Bouwhuis
2. Hoeveel kaarsjes stonden er
op je laatste verjaardagstaart?
26
3. In wat voor soort huis woon
je? (studentenhuis / flatje /
villa / etc.)
3-kamer appartement
4. Welke scholen heb je doorlopen?
Basisschool ’de Hartkamp’
en VWO ’Florens Radewijn
College’ in Raalte. Technische Natuurkunde aan de
UT.
5. Wat wilde je worden toen je
een klein meisje of jongetje
was?
Daar dacht ik toen nog niet
zo over na

6. Wat ben je geworden?
Strategy consultant
7. Hoe leuk vind je je werk?
Heel erg leuk
8. Hoe vaak ga je op vakantie?
Paar keer per jaar
9. Wat is je favoriete vakantieoord?
Winter: Alpen Zomer: Daar
waar mooie natuur en (redelijk) goed weer samenvallen
10. Verliefd / verloofd / getrouwd / gescheiden?
Ik ga samen wonen met Karin, die ook Gesneuveld is
...
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11. Bedtijd?
Te laat
12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week? Te
weinig
13. Wanneer was je Skeuvellid?
Ik geloof van 1998-2000.
14. Welke pr’s heb je staan?
Geen
15. Welke sporten beoefen je
nu?
Hardlopen, race fietsen
16. Wat is je grote doel voor de
komende jaren?
Goede vraag. . .

6.6

Tenny

1. Welke naam staat er in je
paspoort?
Jantine Willemine den Hartog
2. Hoeveel kaarsjes stonden er
op je laatste verjaardagstaart?
Geen, maar het hadden er 26
moeten zijn.

3. In wat voor soort huis woon
je? (studentenhuis / flatje /
villa / etc.)
Ik woon in een landhuis
met 25 hectare grond en een
zwembad in de tuin.
4. Welke scholen heb je doorlopen?
Veel te veel om op te
noemen.
Kan inmiddels
kwartetten met mijn afgeronde opleidingen. Toegepaste Communicatiewetenschappen is de laatst in rij.
5. Wat wilde je worden toen je
een klein meisje of jongetje
was?
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Piloot of makelaar
6. Wat ben je geworden?
Fruitplukker
7. Hoe leuk vind je je werk?
Wat wil je nog meer! Je bent
de hele dag lekker buiten aan
het werk.
8. Hoe vaak ga je op vakantie?
Zoveel mogelijk. In het verleden alle skeuveluitjes en
het liefst wintersport en zomervakantie.
9. Wat is je favoriete vakantieoord?
Overal waar maar sneeuw
ligt en zich veel pistes bevinden. Verder vind ik Italië
echt heel gaaf.
10. Verliefd / verloofd / getrouwd / gescheiden?
Verliefd op skeuvelgeert.
11. Bedtijd?
Over het algemeen best
vroeg, of we moeten iets
leuks gaan doen, want dan
ben ik vrijwel altijd de
laatste die naar huis gaat! Ik
wil namelijk niet graag iets
missen.

Gesmolten

12. Gemiddeld aantal alcoholconsumpties per week?
Wanneer ik ga stappen kan
dit aardig oplopen. Aantallen ben ik dan ook al snel
kwijt. Normaal gesproken
hou ik me aardig in en blijft
het bij enkele wijntjes in de
week.
13. Wanneer was je Skeuvellid?
Vanaf november 2000. Ik
ben dan niet lang lid geweest maar denk ik wel behoorlijk actief. In 2001/2002
heb ik onder andere als PRfunctionaris een bestuursjaar
gedraaid.
14. Welke pr’s heb je staan?
Moet ik dit beantwoorden?
Mijn eerste (en meteen laatste) UT-kampioenschap was
één groot fiasco. Gevallen
bij de start van de 100 meter
en niet meer opgestaan.
15. Welke sporten beoefen je
nu?
Liefst zo veel mogelijk.
Schaatsen en wielrennen
toch wel het meest. Verder
hou ik van skiën, zwemmen en wil ik weer gaan
hockeyen.
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16. Wat is je grote doel voor de
komende jaren?
Werk vinden in de marketing(communicatie). Daar
zal ik denk ik me handen wel
aan vol hebben. Verder op
zoek naar een leuke plek om
te gaan wonen, want bij mijn
ouders thuis wonen is niet altijd even ideaal (al lijkt het
misschien anders).
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