
CURRICULUM VITAE
Rik Kwint werd op 31 mei 1960 te Almelo geboren, groeide op in Amsterdam en later

in Hem, een klein lintdorp 55 km boven Amsterdam.

Beïnvloed door niemand minder dan Jaqcues Cousteau wilde hij al op jonge leeftijd

oceanograaf worden. Via de MAVO, HAVO en Atheneum kwam hij na zijn militaire

dienst in 1982 terecht op de Vrije Universiteit van Amsterdam. Toen hem duidelijk

werd dat de cursussen oceanografie en mariene biologie in Groningen werden gegeven

maakte hij de overstap naar de Rijksuniversiteit Groningen in 1985. In 1988 studeerde

hij af als marien bioloog, met als afstudeerprojecten: ‘Microzonering van bentische

diatomeeën en bacteriën in Grevelingen en Oosterschelde’ en ‘Optimalisering van de

zwemslagefficientie bij zwemmers door cinematografische analyse’. Hij was daarna

werkzaam als vrijwilliger bij de Stichting Otterstation, als reisleider en editorial office

manager bij een wetenschappelijke uitgeverij. Hij begon hij in 1991 als assistent in

opleiding in het TNO Laboratorium voor Toegepast Marien Onderzoek in Den Helder.

Zijn grootste hobby’s zijn zwemmen, fotograferen en persluchtduiken (en de combinatie

van de laatste twee) en hoopt deze hobby’s binnenkort weer flink te gaan oppakken.

Op dit moment woont hij met vriendin Marlien en zoon Reinier (Amsterdam, 22-05-

1995) samen in een doorzonwoning met tuin in Hoorn (NH).

Rik Kwint was born at 31 May 1960 in Almelo (The Netherlands), he grew up in

Amsterdam and Hem, a small village 55 km north of Amsterdam.

Influenced by no one less than Jacques Cousteau, he decided to become an

oceanographer at an early age. After highschool and national service he started to study

biology at the Free University of Amsterdam in 1982. As soon as he discovered that the

courses Oceanography and Marine Biology were given in Groningen, he switched

universities in 1985. He became Drs (which is an almost unexplainable degree for

everyone outside Holland, but it means he finished university) in 1988. His subjects

were: Microzonation of benthic diatoms and bacteria in Grevelingen and Oosterschelde

(The Netherlands). and; Optimalization of swimmingstroke efficiency in swimming

man using cinematographic analysis. He worked at the Otter Foundation in Groningen,

as a tourleader and as an editorial office manager at a scientific publisher.

His hobbies are swimming, photography, SCUBA diving (and the combination of the

last two). He hopes to catch up with these hobbies in the very near future. At the moment

he lives with girlfriend Marlien and son Reinier (Amsterdam 22-05-1995) in a house

with a garden in Hoorn (The Netherlands).
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