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De nachten werden zwaarder en zwaarder 
en duurden langer en langer. 
Hoe moeilijk is het te vechten 
bij het ontbreken van krachl 
Maar jij vocht keihard door 

ook toen je lichaam het begaf. 
Je hart wilde het niet begeven 

omdat je toch nog verder wilde leven. 
Je was nog te jong om te sterven 

maar doorgaan met pijn konden we je niet schenken. 
Langzaam ben je moegestreden en 

uit onze handen weggegleden. 
Het was een zware en moeilijke strijd maar nu 

ben je uit je lijden bevrijd. 

Als we aan je denl<en dan denken we ook meteen aan vlieg
tuigen, je grootste hobby. Als men eenmaal over je hobby 
begon, dan wilde je degene ook alles vertellen. Je kon wel 
uren doorpraten over alles wat met vliegtuigen te maken 
had. Van het vliegtuig zelf tot de gehele geschiedenis er
omheen. 
Dit was de andere jij, hier kwam jij los!! 
Ook fotografie interesseerde je veel, daarom werd je ook 
vaak gevraagd om te fotograferen bij bijzondere gelegen
heden. je was een echte fotograaf!!! 
We kennen je als een man die van precisie en netheid hield, 
niks mag verkeerd staan, alles moet op zijn plaats. Als er 
maar iemand iets verplaatst had, dan zag je het ook met
een, ook al was dit een millimeter. 
Ook nam je alle tijd voor de dingen die moesten gebeuren. 
niks te gehaast. want dan was het niet zoals jij het wilde. 
Alles moest met ZOf9 gedaan worden zodat het ook goed 
was. 
Je stond altijd en voor iedereen klaar en dat wist jezelf ook. 
Je zei dan ook:'Soms ben ik te goed voor deze wereld'. 
Je wilde alles en iedereen geven wat je kon en dat heb je 
gedaan. Hopelijk hebben wij ook alles gegeven wat we jou 
konden geven. 
Je hebt ons te vroeg ver1aten, je hoort bij ons. Omdat we 
zoveel van je houden zouden we de klok terug willen 
draaien, voor heel even en daarmee ons leven aan jou wil
len geven. Helaas ben je nu uit ons leven verdwenen, _maar 
pa, we houden van je en zullen je missen, maar nooit ver
geten, want je hoort bij ons. 
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