AUTOLEVEN

Als hij een chagrijnige bui heeft, dan is een stukje rijden in z’n 911 Carrera GTS alles
wat personal trainer Guy van der Reijden nodig heeft om weer op te vrolijken.
“Voor mij is een auto meer dan een vervoermiddel van A naar B.”
Hebben sportieve mensen vaak
sportieve auto’s?
“Ja, dat denk ik wel. Wij zitten
met 3SIXTY5 Personal Training
in het hogere segment, dus bij
onze gyms staan meestal wat
duurdere auto’s. Het gebeurt
vaak dat mensen met een
vintage 911 aankomen, maar
we hebben ook vaak een Ferrari
of McLaren voor de deur. Het
varieert van heel exotisch tot
een zakelijke 5- of 7-serie.”
Je rijdt zelf in een Porsche 911
Carrera GTS. Was dat je jeugddroom?
“Ik had vroeger geen posters
van een 911 boven mijn bed
hangen, maar het was wel een
auto die ik graag wilde. Hiervoor had ik een 911 4S en het
klinkt stom, maar die vond ik
op een gegeven moment een
beetje ‘normaal’ worden. Qua
rijgedrag vooral, omdat hij
vierwielaandrijving heeft. Toen
ik anderhalf jaar terug een keer
in een achterwielaangedreven
GTS reed, merkte ik dat die wat
rauwer en meer racy is. Je kunt
er wat mee spelen. Dat is wel
grappiger en leuker.”
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Is een auto voor jou een middel
om indruk te maken?
“Ik denk dat elke auto een soort
statussymbool is. Als iemand
een leuke auto heeft en dat
ontkent, klopt er iets niet. Doe
daar niet te ingewikkeld over.”
Wat was je allereerste auto?
“Een goudkleurige Honda Civic
met allemaal Jezus-beeldjes aan
de binnenkant. Hij was van een
oud, extreem gelovig omaatje
geweest. Ik kocht hem omdat
hij maar 1.500 gulden kostte en
ik dat precies kon betalen.
Daarna heb ik niet veel andere
auto’s gehad: een Peugeot 205
GTI die ik helemaal heb opgereden, een Volkswagen Kever
uit 1977, een BMW 1-serie met
M-onderstel en een BMW X3,
maar dat vond ik niets. Ik ben
niet zo’n SUV-man. Mijn vrouw
heeft een Porsche Cayenne en
dat rijdt heel soepel en relaxed,
maar ik vind dat een auto ook
emotie moet hebben. Voor mij
is een auto meer dan een vervoermiddel van A naar B. Als ik
chagrijnig ben, ga ik een stukje
in m’n GTS rijden met heel harde muziek aan. Dat helpt.”

Heb je er graag flink de gang in
of juist niet?
“Ik ben niet iemand die op de
A4 per se de 250 km/h moet
aantikken, maar ik kan wel
genieten van het betere bochtenwerk. Na een 90-gradenbocht even vol op het gas, zodat
de achterkant van de GTS heen
en weer gaat bijvoorbeeld.
Verder rijd ik over het algemeen
vrij relaxed, anders ben je met
je 911 meteen een asociale dude
in de perceptie van anderen.
Daarvan ben ik mij heel bewust
als ik door de stad rijd, dus dan
houd ik me in. Maar als het
kan, vind ik het leuk om wat
sportiever te rijden.”
Stel: je hebt alle geld van de
wereld. Wat voor auto koop je?
“Een Singer. In een oud hok
rijden is echt niets voor mij,
maar dit is zulk mooi handwerk. Er zit zo veel liefde en
passie in, dat vind ik heel erg
cool. Mocht ik ooit in L.A.
gaan wonen, dan zou ik een
drophead cabrio met heel
grote foute velgen willen
hebben. Waarom? Gewoon,
omdat het kan.”
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Guy van der Reijden
‘De 911 4S vond ik op een gegeven moment
een beetje ‘normaal’ worden’
GUY IN ’T KORT

Geboren 19 april 1977
Woonplaats Amstelveen
Opleiding CIOS en een rits specifieke
fitnessopleidingen en interims in
Amerika
Burgerlijke staat Getrouwd met
Renée Vervoorn, samen hebben ze
twee kinderen.
Carrière Van der Reijden is een van
Nederlands bekendste personal
trainers. Hij heeft drie private gyms,
de vierde vestiging van 3SIXTY5
wordt in 2017 in Amsterdam-Zuid
geopend. Hij schreef twee lifestyleboeken en is – samen met zijn vrouw
– oprichter van Clean Meals; readymade maaltijden voor iedereen die fit
wil zijn en gezond wil eten.
Trivia Gemiddeld rijdt Van der
Reijden 20.000 kilometer per jaar.
De hoogste bekeuring kreeg hij voor
te hard rijden en bumperkleven,
volgens hemzelf onterecht. “Ik rijd
vaak net onder in beslagname van je
rijbewijs, daar let ik wel op.”

FLEUR BAXMEIER
Elke editie vertelt een bekende
autoliefhebber over zijn of haar
autoleven. Ditmaal personal
trainer Guy van der Reijden,
die met zijn bedrijf 3SIXTY5
topsporters en bekende
Nederlanders begeleidt.

