
ABC Leo met pensioen 
 

A is van aspirant daar is Leo in 1984 mee begonnen. 
 
B staat voor boot die heeft hij gehad van klein tot groot. 
 
C is van combineren daar was hij ‘s nachts niet blij mee. 
 
D staat voor Dolf zijn ex-collega en golf maatje. 
 
E is van eten bij Augusta toen was hij nog ambtenaar. 
 
F staat voor fles die neemt Leo altijd graag in ontvangst. 
 
G is van geulreis dan was hij wel effe onder de panne. 
 
H staat voor helicopter voor het slingeren aan een touw is hij nu toch 

echt te oud 
 
I is van invullen van papieren daar is hij nu van verlost. 
 
J staat voor de Jaren de stamkroeg van de roeiploeg. 
 
K is van klimmen op de  touwladder op en af. 
 
L staat voor Laura g lekker zweten en zwoegen aan de riemen. 
 
M is van marine als reserveofficier in een apenpak. 
 
N staat voor nachtdienst niet met de deuren slaan op je tenen lopen 

zachiieess  papa slaapt. 
 
O is van overboord van de touwladder gevallen voor een frisse duik. 
 
P staat voor pilot beter bekend als Leo de lachende loods. 
 
Q is van Queen Mary passagiersschepen waren zijn  favoriet. 
 
R staat voor reizen dat gaan Leo en Ank nog meer doen, lekker 

rustig. 
 
S is van sorbet daar weten wij alles van. 
 



T staat voor tender die vissen af en toe een loods uit zee. 
 
U is van uitvaren dat heb je vandaag voor het laatst gedaan. 
 
V staat voor VUT ga daar maar van genieten, maar kruip niet achter 

de geraniums. 
 
W is van de wacht daar heeft hij heel wat gezellige uurtjes 

doorgebracht. 
 
X is een rare letter Leo heeft altijd met veel plezier gewerkt. 
 
Y staat voor ijsjes als wij in zijn vrije dagen een boot zagen varen 

kregen we een extra ijsje. 
 
Z is van zwijmelen op de toren dat vond hij toch zo leuk. 


