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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 Seppe Marichal 

   

-Geboren te: Mechelen op 5 februari 2001 

-Woonplaats: Aartselaar. 

-Opgegroeid in: Mechelen – Hofstade - Aarstelaar 

-Lid van SVAZ sinds: 2004  

-Zwemgroep: WZ1 

-School: Sint Rita College Kontich 

-Studierichting en/of -jaar: 1
ste

 moderne 

-Beroep : Student 

-Hobby’s: Zwemmen – TV-kijken  

-Beste prestatie: Vlaams Kampioen 800 VS Benjamins 

-Favoriete sportploeg: The Red Panters 

-Favoriete sportvrouw: Missy Franklin 

-Favoriete sportman: Michael Phelps 

-Favoriete SVAZ-clubactiviteit: Swimmathon 

-Favoriete muziek: Drum & Base 

-Favoriete feestdag: Mijn verjaardag 

-Favoriete boek: The Hunger Games 

-Favoriete eten: Bonen in tomatensaus 

-Favoriete drank: Coca-Cola 

-Favoriete TV-programma: FC de Kampioenen  

-Favoriete vakantieland: Spanje 

-Mooiste moment van mijn leven: podiumplaatsen op Vlaamse en Belgische JeugdKampioenschappen. 

-Waarom heb je vroeger gekozen voor zwemmen als hobby: omdat mijn grote broer al zwom en ik tijdens 

zijn training zo hevig was, dat ik als 2-jarige met kleren en al in het zwembad sprong om te zwemmen. 

Dus enigste remedie hiertegen was, snel leren zwemmen. 
-Dilemma : Examens of wedstrijden zwemmen? Wedstrijdzwemmen 

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

-Andere sporten gedaan/geprobeerd?: voetbal - Hockey 

-Wat wil je later worden? :  Kinesist - Olympisch kampioen  

 

 

De vraag van Lana aan Seppe: 

Kijk je op naar de zwemprestaties van je broer Yassin? 

Ja, maar ik wil alleen nog beter worden. Yassin is ook nog mijn grote mentor. Tijdens trainingen zegt hij 

vaak waar ik beter op moet letten. 

  

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

en ik stel aan hem de volgende, bijkomende vraag :  

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

 


