Media & ik
In deze rubriek onderwerpt Herman Elzinga de kijk op diverse media
van uiteenlopende personen aan een nader onderzoek.

Naam: Maurice de Hond
Leeftijd: 53
Burgerlijke staat: Even Single
Werk: Even Pauze
Hobby’s: Internet, Keepen bij voetballen, Lezen, Film, Televisie, Strand
Krant: Volkskrant, Het Parool
Tijdschrift: Business Week
Boek: Stargate Conspiracy (met name de epiloog)
Film: Shrek
Muziek: Nelly Furtado, Lionel Ritchie
Website: www.google.com
• Voor welk televisieprogramma mocht je vroeger opblijven? Heel veel, want toen we
tv kregen was ik al tien. Dorus is trouwens een programma uit die tijd, dat me erg is
bijgebleven.
• Als je baas van een tv-zender zou worden, wat zou je eerste maatregel zijn? Veel
meer humoristische programma’s geënt op de actualiteit a la “Dit was het nieuws en
Kopspijkers” .
• Voor welke presentator of welk programma zet je de radio aan? Dolf Janssen in
Spijkers met Koppen en Marc de Hond (mijn zoon) die op Radio 3FM twee
programma’s presenteert (zondagavond Buzz).
• Als je leven wordt verfilmd, wie moet jou dan gaan spelen? Als mijn leven echt zou
worden verfilmd gelooft men waarschijnlijk niet dat het echt gebeurd is. Dus het
moet maar in het humoristische getrokken worden met Billy Cristel in de hoofdrol.
En voor mijn jonge versie, mijn zoon Michel.
• Hoe vind je dat je overkomt in de media? Ernstiger en saaier dan in de werkelijkheid.
• Wie bewonder je in je vak? Van der Sar.
• Denk je dat je qua werk ooit nog eens iets totaal anders gaat doen?
Heb ik meerdere keren al gedaan, dus wie weet......
• Wat was je grootste blunder? Om bepaalde mensen die ik aardig vond ook volledig te
vertrouwen en niet te merken dat ze daarnaast geen echt helden waren om het
eufemistisch te zeggen.
• Als welke historische figuur stap je uit de tijdmachine? Hoewel ik zeker in
geschiedenis geïnteresseerd ben zou ik die machine eerder gebruiken om naar de

toekomst dan naar het verleden te reizen.
• Met wie zou je liever niet aanspoelen op een onbewoond eiland? Met een walvis, want
die krijg ik in mijn eentje het strand niet meer af en die gaat dan erg stinken.

