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1. Waarom sta jij in de Top 50?

„Omdat ik in Eindhoven woon en toevallig heel hard kan zwemmen. 

Eigenlijk doe ik niet zo veel aan externe communicatie. Als moeder 

én topsporter moet ik mijn tijd goed verdelen: interviews dwarsbo-

men vaak mijn strakke planning. Maar in de Top 50 van FRITS: Dat 

vind ik gewoon leuk!”

2. Wat in Eindhoven trekt jou aan?

„In eerste instantie het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. 

Dat was de reden om naar Eindhoven te verhuizen. Zelf ben ik ge-

boren in een klein dorpje, Borne. Mijn man komt uit Amsterdam. 

Eindhoven komt gevoelsmatig dichterbij mijn dorpse hart dan Am-

sterdam. In die zin spreekt Eindhoven me wel aan. Stukje bij beetje 

ontdekken we nu de aantrekkelijkheid van Eindhoven. Al die vrien-

delijke Brabanders dragen daar zeker een steentje aan bij.”

3. Wat zou jij graag veranderen aan Eindhoven?

„Minder lelijke gebouwen! In de binnenstad valt het nog wel mee; 

het gebied rondom de Witte Dame vind ik echt mooi. Maar ik heb 

ook even op de Montgomerylaan gewoond... Dat stadsdeel verdient 

geen schoonheidsprijs. En ik mis een goede traiteur in Eindhoven. 

Oh ja: En waar kan ik op zondagmorgen genieten van een lekker 

ontbijtje in de stad? Volgens mij een gat in de markt. Mocht ik ooit 

stoppen met zwemmen, lijkt me dat wel leuk: Een ontbijtzaakje in 

hartje Eindhoven.”

4. Hoe vaak duik je in het diepe?

„Iedere dag! Figuurlijk gezien dook ik in het diepe na mijn zwanger-

schap. Als topsporter ga je dan onzekere tijden tegemoet. Hoe voelt 

mijn lichaam? Kan ik nog snel herstellen? Waar liggen mijn gren-

zen? Ik heb veel bereikt, maar wil ook niet stoppen. Het was gewoon 

spannend om weer te gaan zwemmen. Je staat al met al een jaar stil 

en dan duik je weer in het diepe. Het voelt wel heel goed. Het voelt 

als een nieuwe uitdaging, de druk is wat minder. Ik heb geen vaste 

plannen, ik voel het wel als ik de bodem begin te raken. In ieder ge-

val ziet men mij terug op de komende wereldkampioenschappen.”

5. Wat heeft Eindhoven jou geleerd?

„Vanuit Eindhoven zijn we Olympisch kampioen estafette gewor-

den. Die snelheid heb ik in Eindhoven geleerd. Daarnaast bracht 

Eindhoven me de volgende stap in mijn carrière. Ik leer hier ook 

stap voor stap te genieten van deze stad. Een keertje naar de  

Effenaar, lekker eten. Als topsporter doe je daar nu eenmaal wat 

langer over. Kortom: Eindhoven doet me goed.”

6. Wanneer sloeg jij je grootste slag?

„Op de Olympische Spelen in Peking, goud!”

7. Wie (of wat) verdient jouw persoonlijke pluim?

„Theo Maassen verdient mijn pluim. Die zorgt voor heel veel gezel-

ligheid.”

8. De beste slogan voor Eindhoven?

„Ondernemend in Innovatie.”

9. Wanneer voel jij nattigheid?

„Vroeger was ik vrij naïef en voelde ik niet snel nattigheid. Door alle 

levenservaringen op sportief, zakelijk en privégebied ben ik nu een 

stuk scherper geworden. In die zin voel ik sneller nattigheid. Ander-

zijds blijft water dagelijks zorgen voor een sportieve dosis nattig-

heid.”

10 Wil je  nog ergens op terugkomen?

„Nee ...’’
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Als geen ander weet ir. Marleen Veldhuis met 

de vrije slag de top te bereiken. Deze Olym-

pisch, internationaal meervoudig zwem-

kampioene duikt graag in het diepe. Met 

topzwemmen, moederschap en technische 

bedrijfskunde.  

Marleen


