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Ravelingien en Seppe Marichal 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 overYash Hanssens 

   

-Geboren te: Wilrijk op 4 augustus 2000 

-Woonplaats: Bornem 

-Opgegroeid in: Deurne 

-Lid van SVAZ sinds: 2010 

-Zwemgroep: wedstrijdzwemmers 2 

-School: atheneum Klein-Brabant 

-Studierichting en/of -jaar: moderne wetenschappen economie 

-Beroep : / 

-Hobby’s: zwemmen 

-Beste prestatie: 2
de

 plaats op de 4x 100m wissel 

tijdens het provinciaalkampioenschap 

-Favoriete sportploeg: de rode duivels 

-Favoriete sportvrouw: Missy Franklin 

-Favoriete sportman: James Magnussen 

-Favoriete SVAZ-clubactiviteit: waterspel 

-Favoriete muziek: goede muziek 

-Favoriete feestdag: kerstavond  

-Favoriete boek: the hungergames  

-Favoriete eten: frietjes  

-Favoriete drank: cola 

-Favoriete TV-programma: foute vrienden 

-Favoriete vakantieland: Spanje 

-Mooiste moment van mijn leven: eerste keer 

Disneyland  
-Waarom heb je vroeger gekozen voor zwemmen 

als hobby: omdat mijn papa ook een zwemmer is 

-Dilemma : Examens of wedstrijden zwemmen? Wedstrijden zwemmen 

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

-Andere sporten gedaan/geprobeerd?: dansen, Tai-Jitsu (mengeling van gevechtsporten)   

-Wat wil je later worden? : volwassen  

-Wat is/was het leukste aan het doorschuiven van de éne naar een andere zwemgroep?  

De nieuwe kinderen in je groep 

 

 

De vraag van Seppe aan Yash: 

Je bent zo’n een goede danser, waarom is je keuze dan toch gegaan naar het zwemmen? 

Omdat mijn trainingsuren om te gaan zwemmen en te dansen op hetzelfde moment vielen en toen moest ik 

kiezen, en die keuze is snel gemaakt hé! 
 

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

en ik stel aan hem de volgende, bijkomende vraag :  

Hoe komt het dat jij altijd zo opgewekt bent? 

 


