
De reeks over de zomerspelen in Tokio 
was een succes. Waarin zit de kracht 
van deze vorm?
“Het is een lekker tussendoortje bij het 
bombardement aan wedstrijden dat op 
de kijkers afkomt. We geven op een 
heel andere manier aandacht aan deze 
atleten: we zetten de tijd stil en zien ze 
slapend of woelend in bed, zonder 
sportkleding, deels bloot, waardoor 
spieren zichtbaar zijn. Ze worden niet 
geïnterviewd en dat vinden de meesten 
fijn; ze hoeven alleen maar te liggen. 
Sommigen vielen bijna in slaap tijdens 
de opnames. Ondertussen fantaseer 
ik over wat er in hun hoofden omgaat. 
Ik zit onder meer naast shorttracker 
Sjinkie Knegt, skeletonster Kimberley 
Bos en schaatsster Irene Schouten.”
Vanavond zit je naast Irene Schouten. 
Waar gaat haar droom over en wat 
intrigeert je aan haar?
“Ze zal aan haar moeder denken, met 
wie ze een sterke band heeft. Vier jaar 
geleden kreeg zij een hersenbloeding 
en dat had een enorme impact op het 
gezin. Iedereen verwacht dat Irene 
hoge ogen zal gooien in Peking. Ze 
weet bij zichzelf een bepaalde oer-
kracht aan te boren en kent weinig 
twijfel. Ik vind dat fascinerend.”
Zelf zit je graag op de racefiets. Heb jij 
ooit olympische dromen gehad? 
“Mijn fietsprestaties mogen geen naam 
hebben; ik vind het fijn om te doen voor 
mijn gezondheid en ontspanning. Laatst 
droomde ik wel dat ik aan het keepen 
was. Ik heb dat één keer in mijn leven 
gedaan op een jeugdtoernooi. Ik voet-
balde vroeger veel en stond meestal 
linkshalf. De speler nam een aanloop 
en ik zag dat hij in de rechterbovenhoek 
zou schieten. Ik dook, maar de bal ging 
langs me heen. Dat achtervolgt me 
blijkbaar nog steeds.”
► OLYMPISCHE DROMEN, DINSDAG T/M 
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Opnieuw zit Wilfried de Jong in Olympische dromen zwijgend aan 
het bed van tien Nederlandse topsporters die hopen te schitteren 
op de Winterspelen in Peking. In de eerste afl evering vangt hij de 

dromen van schaatsster Irene Schouten. 

‘De sporters 
hoeven 

alleen maar 
te liggen’
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