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Bijlage bij de agenda van de VNM participantenraad VNM 2018 (agendapunt 2)
Even voorstellen
Mijn naam is Leendert Groenendijk, 70 jaar, geboren in
Woerden en woonachtig in Boskoop.
Gehuwd met Elly en wij hebben een zoon en een dochter en 5
kleinkinderen.
Na de LTS en UTS te hebben doorlopen ben ik gaan werken bij
scheepsmotorenfabriek “de Industrie” in Alphen aan den Rijn
alwaar toen scheepsmotoren gebouwd werden tot vermogens
van 2000 pk.
Tijdens mijn vaartijd van 9 maanden leerde ik mijn huidige
echtgenote kennen en besloot te stoppen met varen.
Vervolgens werd ik opgeroepen voor de dienstplicht en heb mijn dienstplicht vervuld bij
het wapen der Genie.
Na vervulling van de dienstplicht ben ik beroepsmilitair geworden en verder opgeleid aan
de Koninklijke Militaire School. Vervolgens verder opgeleid als militair binnenvaartschipper en in de 70er jaren overgestapt naar de Koninklijke Marechaussee als
gezagvoerder Rijksvaartuigen.
Tot aan mijn Functioneel Leeftijd Ontslag heb ik aan het STC mijn opleiding voor
grootvaarbewijs 2 gedaan en als deeltijdstudent mijn deelcertificaten bij de Hogere
Zeevaartschool behaald. (SKH)
Vanaf 1990 was ik technisch verantwoordelijk voor onderhoud, uitbreiding en aanschaf
van de vloot patrouillevaartuigen als officier bij de Staf van de Koninklijke
Marechaussee.
Omdat ik in mijn vrije tijd met mijn gezin wilde varen heb ik mijn eerste motorbootjes zelf
gebouwd en vervolgens weer verkocht. Vervolgens heb ik een voormalig patrouillevaartuig van de Rijkspolitie gekocht en omgebouwd tot een comfortabel
recreatievaartuig.
Met dit 15 meter lange vaartuig hebben mijn echtgenote en ik tot op heden veel
buitenlandse reizen gemaakt. Wij zijn met dit vaartuig onder andere in Parijs geweest en
hebben een vaartrip naar Berlijn gemaakt. Omdat we toch genoeg vermogen tot onze
beschikking hadden zijn we ook eens de Rijn opgevaren tot aan Koblenz.
Bestuurlijk ben 12 jaar secretaris geweest bij watersportvereniging “de Gouwe” en
vervolgens 17 jaar voorzitter van vereniging “de Schottelboot”.
Omdat ons dorp geannexeerd is door Alphen aan den Rijn tracht ik mij tegenwoordig
ook nuttig te maken in een werkgroep van de Dorpsraad in Boskoop.

