
stelaanhetstuur

“Sharita en ik zijn vriendinnen sinds de peuterspeelzaal. We zijn nu 

huisgenoten. Ik kom uit een echte autofamilie: mijn vader heeft een 

garage. Daarom hebben we altijd een autootje voor de deur staan. Voor 

mijn bijbaan als privéchauffeur rij ik vaak in Audi’s, Mercedessen, 

Maserati’s... Ik heb dus meer rijervaring dan Sharita. Zij rijdt als een meisje, 

ik rij als een vent.  We wonen in de buurt van een café met een terras. Als 

dat vol zit wordt ze zenuwachtig: ze wil in één keer goed inparkeren. Dan 

rijden we een blokje om zodat ik het stuur kan overnemen. Ze kan ook 

slecht tegen fileflirten. Zo’n gozer die ons zit te bekijken en een kinderzitje 

op de achterbank heeft – dan gaat ze door het lint. Sharita is wel eens 

bang dat ik iets niet zie, een fietser bijvoorbeeld. Dan geef ik haar het idee 

dat het heel fijn is dat ze meekijkt.”

Oproep: Wil jij ook je hart luchten over de rijstijl van je partner? Stuur een mail met motivatie en foto’s naar kampioen@anwb.nl (o.v.v. ‘stel aan het stuur’).

“Het is altijd gezellig met Marijke in de auto. Het is alleen niet superveilig. 

Als Marijke haar lippen stift hou ik het stuur even vast. En we kunnen ook 

vervelend zijn. Afgelopen zomer hadden we een cabrio voor de deur. We 

wonen in een buurt met vooral mannelijke studenten, van die corpsballen, 

die konden dat echt niet hebben. Wij hingen dus de diva uit, reden rond 

met harde muziek op. Of als een jongen en een meisje naast elkaar 

fietsen en hij ons overduidelijk aan het uitchecken is, roepen we: ‘hij gaat 

vreeeeeemd!’ En dan snel doorrijden. Marijke is iets té zelfverzekerd. Als 

ze praat, kijkt ze je aan. In de auto moet je dat niet doen, dan moet je je 

ogen op de weg houden. Aan de andere kant: als iemand via de 

vluchtstrook nog probeert in te voegen laat zíj ’m er echt niet tussen. Dat 

vind ik heel chill van haar.”

‘We hangen de diva uit’ 

Zij Sharita Lachman (23)  
Beroep student Algemene Cultuurweten-
schappen
Kilometers per jaar 10.000
Rijbewijs sinds 2009
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‘Ze rijdt als een meisje’

zij
Zijn huisgenoten sinds 2010 Rijden in een Peugeot 205 ANWB-lid sinds 2007 
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Zij Marijke Boukema (22)  
Beroep student Lucht- en Ruimtevaart-
techniek, privéchauffeur  
Kilometers per jaar 30.000 
Rijbewijs sinds 2007

zij

Ze laat zich niet wegdrukken 

 Snel afgeleid tijdens onze gesprekken 

 Rijdt lekker door

  Heeft een hekel aan fileflirtende vaders
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rij jij of rij ik?


