zeg het maar! linda de vries
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yvonne van gennip „Toen
Yvonne van Gennip op de Olympische
Spelen van Calgary drie gouden medailles
won, was ik een paar weken oud. Daar
weet ik dus niets van, maar ik ken de
mooie verhalen uit mijn hoofd. Yvonne is
een fenomeen en mijn idool. En nu is ze
teammanager van mijn ploeg Liga. Rutger
Tijssen is mijn trainer, maar de sprinters
uit onze ploeg worden getraind door
Marianne Timmer, ook al zo’n fenomeen.
Ik heb als allrounder niet heel veel met
haar te maken, maar wanneer ik haar
spreek, heeft ze altijd goede tips.”
natuurijs „Ik vind het prachtig,
maar mijn programma staat het niet toe.
Als meisje stond ik wel veel op natuurijs.”

Sotsji „Mijn favoriete afstanden zijn
de 1500 meter en de 3000 meter. Ik kan
niet kiezen… Wel zijn mijn resultaten op
de drie kilometer iets beter, dus daar
maak ik iets meer kans. Ik hoop mij voor
beide afstanden te plaatsen voor de
Olympische Spelen van Sotsji in 2014. Wie
weet ook nog de vijf kilometer. Ook de
ploegenachtervolging lijkt me geweldig.“
muziek „Ik houd van de Top 40, maar

‘ik heb twee idolen:
yvonne van gennip
en sven kramer’
Linda de Vries (22) debuteert zaterdag op het WK allround
in Moskou. Heerlijk vindt ze het dat ze geen reserve meer is.
Ze kan onbevangen een lekker toernooi rijden. De schaatsster
van Liga over Guus Meeuwis, Sven Kramer en Grey’s Anatomy.
Cool! „Cool? Ik? Waarom zeg je?
Omdat ik als enige geplaatste rijder wél
het NK allround reed? Nou, dank je wel.
Het zat nou eenmaal in de planning, ik
had van tevoren echt niet verwacht me
op het EK al voor het WK te plaatsen,
waardoor ik niet bij de eerste twee van
het NK hoefde te rijden. Ik heb gewoon
wat langer doorgetraind, geen probleem.
Dat Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en
Ireen Wüst het NK niet reden, maakt het
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best stoer. Jammer dat ik niet kon
winnen.” (De Vries werd tweede achter
Marrit Leenstra, red.)

WK allround „Ik vind het heerlijk
dat ik mee mag doen. Vorig jaar was ik
er ook bij, maar toen was ik reserve. Dat
is heel anders. Ik ga er echt van genieten.
Heel erg hoge verwachtingen heb ik niet.
Ik ga de strijd onbevangen in, bekijk het
van afstand tot afstand.”

als ik toch een naam moet noemen: Guus
Meeuwis. Ik ben eens naar een concert
van hem geweest en dat was erg leuk.“

tv „Laatst was een goede Nederlandse
serie op tv: Overspel, met Sylvia Hoeks in
de hoofdrol. Prison Break vond ik ook leuk
en nu kijk ik graag naar Grey’s Anatomy.”

film „Ik heb genoten van de romcom
A Lot Like Love, met Ashton Kutcher en
Amanda Peet. Ze ontmoeten elkaar
tijdens een vlucht. Bij aankomst zijn ze
zeker dat het tussen hen nooit iets zou
kunnen worden. In de jaren die volgen,
kruisen ze elkaars pad meerdere malen.
Heerlijk romantisch én grappig…”
idool „Naast Yvonne van Gennip heb ik
nog een idool: Sven Kramer. Hij is zo goed!”

voorspelling „Het is mijn eerste
WK en ik ben blij als ik bij de eerste tien
eindig. Om de titel zal het gaan tussen
Christine Nesbitt, Martina Sablikova en
Ireen Wüst. En dan gok ik op Ireen.”
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