
Jay Jay Boske verplaatst zich kalmpjes in een Smart ForFour, Giel de Winter 
verzamelt snelheidsboetes met z’n Mazda CX-5. Samen gingen de beste vrienden 
op roadtrip in IJsland. Hoe pakte dat uit? 

FLEUR BAXMEIER
Wekelijks staat  een bekende  

autoliefhebber centraal. Ditmaal 
Jay Jay Boske en Giel de Winter, 

die voor Extreme Roadrip een 
roadtrip door IJsland maakten. Te 
zien vanaf 7 februari op onlineplat-

form RTL Basecamp en vanaf  
13 februari op RTL7.
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JAY JAY IN ’T KORT
Geboren 6 januari 1986 Woonplaats 
Hilversum Opleiding Mavo, havo  
Burgerlijke staat Relatie Carrière Na 
een loopbaan als professioneel rug-
byspeler legde Jay Jay zich toe op 
het presenteren van programma’s als 
De Fukkers, Brouwersch, Roadtrip-
pers, WK Ruby, Wie Is De Sjaak en 
Nederlands Ruigste. Hij nam in 2016 
deel aan Expeditie Robinson en heeft 
een eigen YouTube-kanaal, Day 1.

GIEL IN ’T KORT
Geboren 26 april 1990 Woonplaats 
Uden Opleiding TIO Hogeschool  
Hotelmanagement Burgerlijke staat 
Relatie Carrière Een paar jaar gele-
den zat Giel op een terras en vroeg 
zich af: ‘Waarom is er geen internet-
platform waar de kijker bepaalt wat 
er gebeurt?’ Niet lang daarna werd 
StukTV geboren, een succesvol plat-
form op YouTube. 

Jay Jay Boske en Giel de Winter
‘Alles wat ik in mijn leven doe, 
is snel en vol testosteron’ 

Jullie zijn voor Extreme Road-
trip naar IJsland geweest.  
Waren jullie rijkunsten bestand 
tegen de gladheid en sneeuw?
Jay Jay: “We hebben een paar 
flinke schuivers gemaakt, om-
dat we op een gegeven moment 
een beetje baldadig werden.  
Het engste was een autorit in  
het donker met hevige regen en  
keiharde windstoten.”
Giel: “We reden daar in een  
dikke Renault Kadjar en Captur. 
Ik had het prima onder controle, 
moet ik zeggen.” 

Wie van jullie is de betere  
chauffeur en wie de gillende 
keukenmeid?
Jay Jay: “We zijn allebei niet 
bang aangelegd. Zelfs in dat 
verschrikkelijke weer was er 
tussen Giel en mij een competi-
tie wie er het hardst kon. Soms 
haalden we simpel 180 km/h.” 
Giel: “Ik denk dat ik de betere 
chauffeur ben, omdat ik mijn 
rijbewijs al lang heb en jaarlijks 
zo’n 75.000 kilometer afleg.”

Hoe omschrijf je jouw rijstijl ?
Jay Jay: “Alles wat ik in mijn  
leven doe, is snel en vol testos-

teron. Als ik in de auto zit, is 
dat een rustmoment. Nu heb ik 
een Smart Forfour, maar ik zie 
uit naar een luxere auto.”
Giel: “In mijn Mazda CX-5 rijd 
ik altijd vrij hard en elke maand 
heb ik minstens twee boetes 
omdat ik de Flitsmeister altijd 
vergeet aan te zetten.” 

Wat was de allereerste auto  
die je kocht? 
Jay Jay: “Een Volkswagen Golf. 
Ik koos voor een goedkoop 
ding, omdat ik wist dat ik er 
nog wat deuken in zou rijden. 
Hij had 2,5 ton op de klok; ik 
heb hem naar 3,5 ton gereden.”
Giel: “Een nieuwe Toyota Aygo. 
Ik vertrouwde Marktplaats niet 
en vond het mooi om met zo’n 
auto te beginnen, zodat er niet 
snel iets kapot zou gaan. Dat 
klopte.”

Hoe ga je ermee om als je een 
krasje op je auto hebt?
Jay Jay: “Dat vind ik heel irri-
tant. Ik reed laatst met Jurre van 
Firebeatz mee in zijn Porsche 
Macan. Hij zag plotseling dat er 
een krasje op zijn auto zat. Ik 
voelde gewoon zijn pijn.” 

Giel: “Dan word ik gek. Laatst 
waren er drie autoruiten inge-
slagen omdat iemand mijn  
telefoon uit de auto wilde  
jatten. De lak was ook helemaal  
beschadigd. Dat vind ik  
gewoon zonde.” 

Kun je zelf ook een beetje sleute-
len of gaat dat aan jouw neus 
voorbij?
Jay Jay: “Nee, sleutelen kan ik 
absoluut niet. Iedereen die naar 
Expeditie Robinson heeft geke-
ken, weet dat ik twee linkerhan-
den heb. Ik raak al in paniek als 
de motorkap omhooggaat.”
Giel: “Ik kan niet eens de olie 
peilen. Als ik een lekke band 
heb, bel ik de ANWB.”

Waar kun jij je aan ergeren  
op de weg?
Jay Jay: “Ik vind het normaal 
dat je mensen laat oversteken, 
maar er zijn ook automobilisten 
die dat niet doen. Dat vind ik 
zeer onbeschoft! Het kost twee 
seconden van je tijd, wacht  
gewoon even.”
Giel: “Mensen die niet op tijd 
wegrijden bij het stoplicht. Ik 
toeter niet, maar ik duw wel.” 
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