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Marja Vis
Het kan je niet zijn ontgaan: deze week
barsten de Winterspelen los in Vancouver.
Marja Vis maakte kort geleden nog kans op
deelname, maar nu dat is verkeken, kiest
ze voor het op een na beste: commentaar
geven voor Eurosport. Spannende vragen
aan de nieuwbakken verslaggeefster.

Hoe waren de Olympische Spelen
in 2002?

hoeveel geld besteed jij aan je
uiterlijk?

andere schaatsers ligt dat iets anders.
Er is voor velen geen zekerheid meer.”

„Het resultaat (dertiende) viel tegen en
mijn ploeg had ook de pech buiten het
Olympisch dorp te moeten wonen.”

„Ik weet het niet precies, maar ik weet
wel dat ik een spijkerbroekentic heb.
Na het winkelen kom ik heel vaak met
een spijkerbroek te veel thuis.”

Wanneer heb je voor het laatst
een bekeuring gehad?

Van schaatsen tot commentaar
geven. Een grote overgang?
„Het is raar, omdat je de sporters nog zo
goed kent. Maar erg leuk om te doen.”

Wat is behalve schaatsen je
favoriete sport op de Spelen?
„Ik zal eerlijk zijn: ik volg alleen het
schaatsen. De rest vind ik minder.”

Beste concert dat je ooit hebt
bezocht?
„Marco Borsato in de Heineken Music
Hall. Hij is echt de top in Nederland.”

Wat is je favoriete scheldwoord?
„Ik denk gewoon shit of zo.”
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ik heb thuis een heel lekker bed’

„Vijf weken geleden kreeg ik een
parkeerboete in Hoorn. Ik had echt
geen idee dat ik er niet mocht staan.”

Wat is de slechtste versierzin die
je ooit hebt gehoord?
„Ik hoorde een schaatser een keer tot
mijn grote verbazing zeggen: ‘Ik heb
thuis een heel lekker bed’. Dat was
wel veruit de slechtste.”

Fastfood of zelf koken?
„Zelf koken. Mijn schoonmoeder kan erg
goed Surinaams koken en ik kook steeds
meer van haar recepten.”

Wie is je grote voorbeeld?

waar schaam jij je voor?

wat is het laatste dat je online
hebt gekocht?

„Natuurlijk Yvonne van Gennip. Drie
keer goud in Calgary in 1988!”

„Wat ik heel lullig vind, is een slechte
wedstrijd rijden in een vol Thialf.”

„Een jas die ik op een Engelse site heb
besteld.”

Wat is je grootste zonde?

wat zou je doen met een miljoen?

„Absoluut chocolade eten. Een grote
zonde voor een sporter, maar zó lekker.”

„Ik denk dat ik mijn huis grondig ga
verbouwen en lekker op vakantie.”

wat is je meest gewaardeerde
gebruiksvoorwerp?

In welk tijdperk wil je wel leven?

wat is jouw allergrootste wens?

„In de toekomst. Ik ben heel benieuwd
hoe de wereld er over 500 jaar uitziet.”

„Eigenlijk heel simpel: dat iedereen die
ik om me heen heb gelukkig is en blijft.”

wat is je favoriete huishoudelijke
klusje?

Merk je zelf iets van de
kredietcrisis?

„Helemaal niks, maar als ik moet kiezen,
doe dan maar stofzuigen.”

„Nee, ik heb gelukkig een doorlopend
contract met mijn sponsor. Maar voor

„Mijn auto, die heb ik elke dag nodig als
topsporter. Ik woon in Noord-Holland en
moet elke dag trainen in Heerenveen. Ik
kan de Afsluitdijk wel dromen.”

wat doe je als je nog maar een
dag te leven hebt?
„Macaber hoor. Ik hoop toch niet bij de
pakken neer te zitten en iets leuks te
doen met mijn ouders en mijn vriend.”
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