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StephanieJaminTiboNuyts en Jannes Rigo waren al aan de beurt. 

  

SVAZ - Doorgeefinterview* 
  

*volgens Van Dale’s Woordenboek voor Zwemclubs; 

Een interview waarbij de geïnterviewde nadien de pen (als verrassing) doorgeeft aan een persoon naar keuze (maar wel aan 

iemand van een andere groep binnen SVAZ). 

-Hij of zij mag (moet niet!) één vraag weglaten bij het beantwoorden. 

-Hij of zij voegt één vraag toe aan het lijstje (en kan dus die éne vraag stellen die al zo lang op de lippen brandt). 

Alles over Peter Hanssens  

   

-Geboren te: Halle (Brabant) op 16 juli 1963. 

-Woonplaats: Bornem. 

-Opgegroeid in: Kinshasa (Congo). 

-Lid van SVAZ sinds: 2009. 

-Zwemgroep: Masters, trainer RZ en SN, trainer 

volwassenzwemmen. 

-Studie of beroep : Ingenieur Electro – Mechanica. 

-Hobby’s: Zwemmen, Tai Jitsu (Japanse krijgskunst), 

lezen over technieken in de sport. 

-Beste (sport)prestatie: 5
e
 plaats op het jeugd WK  in 

Genève (toen was ik 15 jaar oud). 

-Favoriete sportploeg: FC De Kampioenen. 

-Favoriete sportvrouw: Missy Franklin. 

-Favoriete sportmannen: Ian Thorpe. 

-Favoriete SVAZ-clubactiviteit: Het Waterspel. 

-Favoriete muziek: The eighties, Calvin Harris, muziek met een goeie beat … 

-Favoriete feestdag: Oudejaarsavond. 

-Favoriete boek: Plannen, Periodiseren, Trainen, Bijsturen en Winnen van Jan Olbrecht. 

-Favoriete eten: Spaghetti Bolognese met frieten en mayonaise. 

-Favoriete drank: Mojito. 

-Favoriete TV-programma: Beavis & Butthead. 

-Favoriete vakantieland: La douce France. 

-Mooiste moment van mijn leven: teveel om op te noemen, mijn vrouw en mijn 4 kids spelen wel de hoofdrol. 

-Waarom heb je vroeger gekozen voor zwemmen als hobby: Ik ben gewoon mijn broer gevolgd … 

-Dilemma : Examens of wedstrijden zwemmen? Wedstrijd zwemmen. 

-Dilemma : Zout zeewater of een lekker bad vol chloor? Een lekker bad vol chloor. 

  

De vraag van Jannes aan Peter: 

Hoe komt het dat je zoveel van zwemmen weet? 

Ik heb steeds een passie gehad voor techniek, pure kracht, gestroomlijnde vormgeving, efficiëntie en energie. 

Van kinds af aan heb ik getracht om deze elementen doordacht te gebruiken in mijn hobby’s, dus ook in het 

zwemmen. 

  

Het was U een genoegen mij wat beter te leren kennen, ik geef de pen door aan Amelie Anthoni 

en ik stel aan haar de volgende, bijkomende vraag :  

Wat is jouw geheimpje om altijd zo vrolijk te zijn ? 

 


