
Naam? 
Rob Floris. 

Geboren? 
Op 18 oktober 1961 in Arnhem. 

Wie zijn je ouders? 
Margo Sanders en Vittorio Floris. 

Lijk je op je vader? 
Niet echt. 

Broers/zusters? 
Twee broers: Giorgio en Maurizio; 

halfbroer Jeoffrey (via mijn moeder) en 
halfzus Mirella (via mijn vader). 
Partner? 

Daniëlle van Dinther. 
Waar heb je haar leren kennen? 

Sportschool Re-Action in Duiven. 
Was het liefde op het eerste gezicht? 

Niet direct, al had ik instinctief het 
gevoel dat zij de moeder van mijn kin-
deren zou worden. 
Kinderen? 

Serena (18), Severino (16) en Finley 
(12). 
Gewicht? 

Te zwaar. 
Schoenmaat? 

43. 
Lengte? 

174 cm. 
Adres? 

Sellersmaat. 
Hoe ben jij hier terecht gekomen? 

Met kinderen wilden we graag van 
een appartement in Duiven naar een 
gezinswoning. 
Wat heb jij met Zevenaar? 

Niet echt veel, behalve dat het hier 
een stuk rustiger is dan Arnhem. 
Beroep? 

Personal Trainer, vitaliteitsthera-
peut in mijn bedrijf Funktional Fit-
ness, in kloostergebouw ’t Juvenaat. 
Wat wilde je vroeger altijd worden? 

Dierenarts, pas later iets in de sport. 
Waarom is dat er niet van gekomen? 

Sporten nam een steeds groter deel 
van mijn leven in beslag en werd mijn 
passie. 

De Opel Zafira. 
Wat is je verslaving? 

Ik heb geen echte verslaving (meer). 
Wat waardeer je het meest aan jezelf? 

Zoveel mogelijk mijn eigen ding 
doen. 
Wat is je grootste talent? 

Ik kan met iedereen overweg. 
Stel, je hebt nog maar één dag te le-
ven: wat zou je doen? 

Lekker de rust opzoeken in het bos, 
in de natuur met zijn dieren. 
Waar ben je trots op? 

Daniëlle, de beste moeder die ik 
mijn kinderen kon geven. 
Waar ben je onzeker over? 

Pensioen. 
Welk talent had je graag gehad? 

Financieel behendiger zijn. 
Met welk verwijt word jij regelmatig 
geconfronteerd? 

Egoïstisch zijn. 
Op welke vraag hoop jij ooit nog eens 
antwoord te krijgen? 

Wanneer de mens eindelijk eens 
iets gaat doen om de aarde te redden. 
Waartoe zijn wij op aarde? 

Zo te zien om de hele boel te ver-
neuken om het maar eens bot te zeg-
gen. 
Wat is voor jou een heilig huisje? 

Beschermen van de natuur. Daar 
kunnen en mogen we niet op bezuini-
gen. 
Zenuwachtig of onzeker? 

Dat kan ik me niet meer herinneren. 
Wat is je meest waardevolle bezit? 

Mijn kinderen. 
Voor het laatst gehuild? 

Op de begrafenis van mijn neef een 
paar jaar geleden. 
En gelachen? 

Lach regelmatig om flauwe situa-
ties in bijvoorbeeld films. 
Waarover kun jij je druk maken? 

Milieu, de gretigheid van de mens, 
onrechtvaardigheid, liegen, maar ook 
waarom een voetballer miljoenen ver-
dient terwijl een vuilnisman een be-
langrijkere functie heeft in deze maat-
schappij. 
Ben je gelukkig? 

Eigenlijk wel, niet alles kan perfect 
zijn. 
Waarom? 

Als je altijd naar 100% perfectie 
streeft zal je nooit gelukkig zijn. 

Welke goede doelen steun je? 
The Rhino Orphanage (neushoorn-

wezen opvang in Zuid-Afrika), de 
Neushoorn stichting, Milieu Defensie, 
Stichting Leeuw, Bring The Elephant 
Home, Stichting Animal Rights. 
Ben je jaloers? 

Nee, niet meer. 
Ben je ijdel? 

Eigenlijk nog steeds wel. 
Ben je vergevingsgezind? 

Ik vergeef, maar vergeet niet. 
Wat is jouw grote angst? 

Ik kan nog steeds niet de zee in zon-
der te denken aan haaien. Bedankt 
hoor Spielberg! 
Waar heb je spijt van? 

Niet eerder voor mezelf begonnen 
te zijn. 
Waar lach je om? 

Zwarte humor. 
Smijt je met geld? 

Altijd gedaan, pas de laatste jaren 
lijkt er iets verandering in te komen. 
Wat zou je kopen als geld geen rol zou 
spelen? 

Het huis van mijn opa en oma in Sar-
dinië, als vakantiewoning. 
Wie was jouw jeugdidool? 

Bruce Lee, Sylvester Stallone. 
Auto?  

Opel Zafira (bedrijf) en Opel Astra 
(gezin). 
Huisdieren? 

Billy en Jerome, twee Roemeense 
asielzoekertjes (honden). 
Beste vriend(in)? 

Tonnie van Zanten, Robert Nolten 
en Carlos Gil Valcarcel. 
Hobby’s? 

Ancient warfare, alles over gezond-
heid, voeding, leefstijl, trainen, spiri-
tualiteit, dieren. 
Wat voor kickbokser was jij vroeger? 

Zo te horen via anderen wel een ta-
lentvolle. 
Politieke partij? 

Partij voor de Dieren. 
Heb je wel eens gedemonstreerd? 

Nee, zie het nut er niet van in.  
Muziek op jouw begrafenis? 

Stakker Humanoid van Humanoid, 
en I will find you van Clannad  
Favoriete boek? 

How to eat, move & be Healthy van 
Paul Chek 
Favoriete eten? 

Witlofsalade met walnoot, geiten-
kaas, tonijn en olijven. 
Eet je snel? 

Ik kauw niet eens. 
Heb je wel eens geprobeerd om vege-
tariër te worden? 

Nee. 
Lekkerste beleg op je boterham? 

Pindakaas met hagelslag. 
Waar heb je het meeste hekel aan on-
der het eten? 

Dat men wil proeven van mijn eten. 
Favoriete drank? 

Royal Rhino koffielikeur. 
Favoriete land? 

Sardinië. 
Favoriete vakantie? 

Zon, blauwe zee en hemel, vers eten 
en wat cultuur snuiven. 
Van wie heb je het meeste geleerd? 

Van het leven met al zijn ups en 
downs. 
Bid je wel eens? 

Never. 
Geloof je in God? 

Nee, meer in the Force. 
Is er leven na de dood? 

Geen idee, ik heb besloten maar 
eens 800 jaar te worden. 
Ben je bang voor de dood? 

Nee. 
Wat is je beste aankoop ooit geweest? 

De Functional Trainer van Keiser, 
een machine op luchtdruk waarmee je 
talloze oefeningen kunt uitvoeren. 
En je grootste miskoop? 

Een café beginnen. 
Wat was vanmorgen het eerste dat je 
deed? 

Mijn slaapritme checken op mijn 
smartwatch. 

Hoogtepunt in je leven? 
Starten met eigen bedrijf en de ge-

boorte van mijn kinderen. 
Ambities? 

Boeken schrijven en online cursus-
sen maken voor Functioneel trainen, 
gezond ouder worden etc. 
Wat is het mooiste plekje in Zevenaar? 

Gimbornbos. 
Wat ontbreekt er nog in Zevenaar? 

Een fatsoenlijk groenbeheer. 
Hoe ziet jouw toekomst eruit? 

Werken tot ik erbij neerval. 
Op welke leeftijd wil je met pensioen? 

Wat is dat? 
Wat is de belangrijkste les die je in je 
leven hebt gehad? 

Intentie en actie leveren resultaat 
en denk vooral vanuit het hart. 
Hoe is jouw Zènder-gevuul? 

Heb ik niet, ik voel me overal thuis. 
Wat zou je in je leven over willen 
doen? 

Alle dingen die met grote financiële 
beslissingen te maken hebben. 
Je moet iets aan je zelf veranderen? 

Meer tijd aan mijn gezin besteden. 
Wat is het aardigste dat mensen over 
jou kunnen zeggen? 

Ik heb moeite met aannemen van 
complimenten. 
En het vervelendste? 

Dat ik arrogant ben. 
Maak jij je ook zo’n zorgen over de kli-
maatverandering? 

Meer over de massale verwoesting 
van de aarde door milieuverontreini-
ging. 
Wat doe jij om milieuproblemen op te 
lossen? 

Afval scheiden, helaas nog niet veel 
andere zaken. 
Geloof je in toeval? 

Nee. 
Heb je graag het laatste woord? 

Hoeft niet. 
Wat zou je doen als je meer tijd voor 
jezelf had? 

Meer tijd in de natuur doorbrengen. 
Waar kom je tot rust? 

In de natuur en tijdens een massage 
of frequency healing (klankconcert). 
Kun je reanimeren? 

Ja. 
Wat kun je maar niet weggooien? 

Veel. 
Strijk je je kleding? 

Onzinnig, dus nee. 
Kun je tegen verlies? 

Niet altijd. 
Waarover praat je graag? 

Trainen, gezondheid. 
Wat is iets dat weinig mensen over jou 
weten? 

Mijn spirituele inslag. 
Wie zou je meer complimenten moe-
ten geven? 

Mijn vriendin. 
Wat is jouw favoriete feestdag? 

Elke dag dat ik een hele dag vrij ben. 
Wie biedt jou altijd een luisterend 
oor? 

Mijn honden. 
Wat was voor jou een levensverande-
rende ervaring? 

Geboorte van mijn kinderen. 
Welk dier zou je een dag willen zijn? 

Leeuw, sinds de documentaire Li-
ons of Sabi Sand. 
Hoe zet jij een ander in het zonnetje? 

Ik besef me nu dat ik dat best weinig 
doe.  
Wat heb jij van je ouders overgeno-
men 

Te weinig financieel inzicht, ver-
moed ik. 
Wil je tot besluit nog iets kwijt ? 

Wees niet bang om dood te gaan, 
durf te leven. Volg je hart, neem je ver-
antwoordelijkheid voor je omgeving 
(natuur) en geniet van de reis. 
Wiens profiel zou je graag willen le-
zen? 

Niek van ’t Erve, osteopaat bij Gim-
bornhof therapie Zevenaar. 
Heb je de vragen eerlijk beantwoord? 

Waarom zou ik dat niet gedaan heb-
ben?

‘Sporten is mijn passie’ 
Omschrijf je zelf in vijf woorden? 

Stronteigenwijs, creatief, leergie-
rig, dierenvriend, dom. 
Wat voor jongen was jij vroeger? 

Stil, de kat uit de boom kijkend. 
Welke film heb je vaker gezien? 

Braveheart, die film raakt me echt. 
Waar blijf je voor thuis? 

Voor niets speciaals. 
Wat is je levensmotto? 

Go with the flow en Wat gij niet wil 
dat u geschiedt, doe dat ook een ander 
niet. 
Wat zou je geen tweede keer doen? 

Voor een werkgever werken. 
Wat is je ergste nachtmerrie? 

Verlies van kinderen. 
In wiens schoenen zou je wel eens 
willen staan? 

Ian Player, de man die ontzettend 
veel heeft gedaan voor het behoud 
van de neushoorn. 
Welk boek ligt er naast je bed? 

Het grote ouwe lullen boek en Exer-
cised. 
Welk boek moet je toch eens lezen? 

Think and grow rich van Napoleon 
Hill. 
Wat is de beste beslissing die je ooit 
hebt genomen? 

Voor mezelf beginnen. 
Wat is de grootste fout die je ooit 
hebt gemaakt? 

Niet kunnen loslaten. 
Wat in je huis is aan vervanging toe? 

Plafond van badkamer. 
Wat is het beste advies dat je ooit 
hebt gekregen? 

Doen waar je goed in bent en de 
rest uitbesteden. 
Favoriete stimulerende middel? 

Koffie. 
Verlies je wel eens de controle? 

Alleen als ik oververmoeid ben, 
dan heb ik een klein lontje. 
Ben je snel onder de indruk van vrou-
wen? 

Niet meer, hoe mooier des te meer 
gezeik. 
Hoe wil je later worden herinnerd? 

Als iemand die anderen heeft kun-
nen helpen. 
Wat doe je nu waarvan je ooit zei: dat 
ga ik echt nooit doen? 

Dik worden en stoppen met kick-
boksen. 
Laatste grote aanschaf geweest? 

Rob Floris:

Plaatsgenoten
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Rob Floris is geboren en getogen in 
Arnhem, maar woont inmiddels al 
jaren in Zevenaar en heeft hier ook 
zijn eigen sportschool Funktional 
Fitness in Zevenaar. Rob kan met ie-
dereen goed overweg. Hij houdt van 
de natuur en in het bijzonder van 
neushoorns.


