AUTOLEVEN

foto fons klappe

Carolien Spoor
‘Als andere
weggebruikers
treuzelen, raak
ik geïrriteerd’
Het is een smerige gewoonte, maar actrice Carolien Spoor kan er enorm van
genieten: eens in de zoveel tijd eten bij McDonalds halen en opeten in haar Peugeot
208 GT. Verder is ze een keurige rijder, afgezien van een incidenteel potje
Als dochter van een vader die
racete, ben je opgegroeid met
auto’s. Heeft dat je liefde voor
vierwielers aangewakkerd?
“Mijn vader heeft twee dochters, maar hij gaf ons autootjes.
De racerij maakte een belangrijk onderdeel van ons leven uit.
Hij reed in de Ferrari-Porsche
challenge en nam mijn zus en
mij vaak mee naar Zandvoort,
Spa-Francorchamps of Engeland. Dat vonden wij de allerleukste tripjes. Er stond ook
vaak een mooie Porsche voor
de deur. Dat was echt zijn ding.”
Is een eigen Porsche op de oprit
ook jouw droomwens?
“Nee. Het gaat mij meer om de
veiligheid van een auto dan om
het uiterlijk. Van mij hoeft het
geen Porsche of Ferrari te zijn.
Ik vind het een voorrecht dat ik
op mijn 28e überhaupt een auto
voor de deur heb, t erwijl in
hartje Amsterdam woon.
Mijn verloofde Jon (Karthaus,
red.) en ik delen een Peugeot
208, waar ik heel blij mee ben.
Peugeots stonden lange tijd
bekend als gezinsauto’s, maar
ze zien er tegenwoordig heel
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stoer en esthetisch uit. Ik vind
het ook heerlijk dat-ie een
panoramadak heeft. Als ik in
een auto z
 onder panoramadak
stap, lijkt het ineens heel donker.”
Jullie hebben een 208 GT. Vind
je het fijn
om lekker door te rijden?
“Ja, in de auto heb ik de vaart er
wel in.
Als andere weggebruikers treuzelen, kan ik snel geïrriteerd raken. Of mensen die 50 km/h rijden op een weg waar je 80 km/h
mag… Dan heb ik de neiging
om vrij dicht achter mensen te
gaan rijden.”
Deze zomer gaan je verloofde
Jon en jij t rouwen. Heb je een
trouwauto op het oog?
“Omdat de Peugeot zo goed bevalt, denk ik dat we daarmee
naar de trouwlocatie rijden. We
zijn ook van plan om in de 208
op huwelijksreis te gaan. Jon en
ik houden allebei van roadtrips.
Laatst hebben we nog een tripje
naar Parijs gemaakt met de auto
en vorig jaar hebben we een
maand rondgetoerd met een

Ford Mustang Cabrio in Los
Angeles. Lekker met open dak
de Highway 1 af.”
Welke auto zou je kopen als geld
geen rol zou spelen?
“Een BMW X3. We hadden
vroeger thuis een BMW X5, dat
was zo’n heerlijke auto: een automaat, een lekker hoge zit.
Toen ik net mijn rijbewijs had,
mocht ik er af en toe in rijden.
Het enige probleem was dat ik
hem in de stad niet durfde in te
parkeren, omdat hij zo groot
was. Ik ben wel eens terug naar
huis gereden, omdat ik ‘m nergens ingeparkeerd kreeg. Tegenwoordig draai ik daar mijn
hand niet meer voor om, mede
dankzij de achteruitrijcamera in
onze Peugeot.”
Weet je ook iets van de technische kant
van auto’s?
“Nee. Ik vind sleutelen ook niet
iets wat ik zou moeten kunnen.
Als er iets met de auto aan de
hand is, dan rijd ik meteen naar
de Peugeot dealer en wordt het
netjes opgelost. Daar ben ik
heel straight in. Sommige din-
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Geboren 18 augustus 1974
Opleiding VWO en Journalistiek
Burgerlijke staat Samenwonend met
z’n vriendin Meike
Carrière Gijs verruilde twee jaar terug
Q-Music voor Radio 2. Elke werkdag
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KRO-lunchprogramma Gijs 2.0.
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Top 2000.
Eerste auto Een Lada Niva die hij na
twee jaar inruilde.

FLEUR BAXMEIER
Elke week vertelt een bekende
autoliefhebber over zijn of haar
autoleven. Ditmaal actrice
Carolien Spoor (28). Ze speelde
als kind al in de film Antonia en
had rollen in onder meer GTST,

