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StephanieJaminTiboNuytsJannesRigoen Peter Hanssens 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 overAmelie Anthoni 

   

-Geboren te: Antwerpen 

-Woonplaats: Niel 

-Opgegroeid in: Niel 

-Lid van SVAZ sinds: 2011 

-Zwemgroep: snoeken 

-School; Sint Hubertusschool 

-Studierichting en/of -jaar: 2
e
 leerjaar (bijna 3

e
 leerjaar) 

-Hobby’s: zwemmen, tekenschool, piano 

-Beste (sport)prestatie: het overwinnen van zwarte skipistes 

-Favoriete sportploeg: SVAZ 

-Favoriete sportvrouw: Marlies 

-Favoriete sportman: Peter 

-Favoriete SVAZ-clubactiviteit: De BBQ 

-Favoriete muziek: gangnamstyle 

-Favoriete feestdag: Halloween 

-Favoriete boek: net gelezen Poubelle 

-Favoriete eten: kippebilletjes   mmm! 

-Favoriete drank: cola 

-Favoriete TV-programma: YouTube en Geronimo Stilton 

-Favoriete vakantieland: Zweden en Finland 

-Mooiste moment van mijn leven: eerste communie 

-Waarom heb je vroeger gekozen voor zwemmen als hobby: Ik ben 

een waterrat 

-Dilemma : Examens of wedstrijden zwemmen? Wedstrijden 

zwemmen 

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

-Andere sporten gedaan/geprobeerd? Klimmen, turnen, dansen, … 

-Wat wil je later worden?  Huisarts 

 

 

De vraag van Peter aan Amelie: 

Wat is jouw geheimpje om altijd zo vrolijk te zijn ? 

Zwemmen! Ik ben soms wel eens slecht gezind maar als ik dan weer kan gaan zwemmen word ik vanzelf weer 

vrolijk! 

  

Het was U een genoegen mij wat beter te leren kennen, ik geef de pen door aan Lana Ravelingien 
en ik stel aan haar de volgende, bijkomende vraag : Wat is/was het leukste aan het doorschuiven van de 

‘snoeken’ naar de ‘echte wedstrijdzwemmers’? 

 


