VROUW&AUTO

PRODUCTIE: JOLIE JACOBS

Toen auto’s nog echte auto’s waren. Autojournalist Jolie Jacobs gaat terug in de tijd en mocht
twee golden oldies in een nieuw jasje uitproberen. Als een kind zo blij!

JJ
TALK

MET DE PAPLEPEL...
Naar smaak gemaakt en altijd origineel, de behangetjes van Perron 11.
Maar mijn favoriet is toch wel deze; met Dafjes, Kevertjes en Eendjes
erop... of toch het Snoekje? Oud gedaan is jong geleerd!

GUILTY
PLEASURE
Toen mij ooit in een
interview werd gevraagd
naar mijn ‘guilty pleasure
car’, zei ik zonder nadenken:
‘de eerste Ford Mustang,
niet de latere versies want die
kunnen écht niet!’ Dat gezegd
hebbende sta ik te gillen als
een schoolmeisje, als ik word
uitgenodigd voor een testrit

WATCH IT!

NAZOMERTRIP

Yes! Het leukste auto-

Als de zee nog warm is, de temperatuur mild en het

Want deze Amerikaan is naast

programma, RTL Autovisie is

wegdek aangenaam dunbevolkt, ga je naar Sicilië. Met

fout ook legendarisch,

vanaf 21 augustus weer op

een klassieke Alfa Giulia of een Fiat 124 Spider volg je

onvergelijkbaar en überstoer.

de buis. Dit keer niet alleen

bijvoorbeeld de roadmap van de legendarische rally

Hij staat gelijk aan losbreken,

met dubbel zoveel afl everin-

Targa Florio. Sicilië per Klassieker biedt rondreizen aan

vrij zijn van alles wat hoort.

gen op RTL 7, maar ook met

op maat. sicilieperklassieker.nl

Met ogen zo groot als schotel-

met de nieuwste Mustang.

dubbel zo leuke presentato-

tjes staar ik verheugd naar het

ren; Werner Budding en Rob

kanariegele monster. Wat een

Kamphues.

goeie kleur! Net over het
randje van de deinende
motorkap kijkend zie ik even
later de B-wegen en het
landschap aan me voorbij
vliegen. Even terugschakelen
en wat extra gas bijgeven zorgt
ervoor dat de motor kraait
als een op hol geslagen,
zware-shag-rokende kaartjes-

Che bella!
Wat een schatje! Deze Fiat 500 Vintage ‘57
brengt je in stijl terug naar het gevoel van
het originele bouwjaar. Het rijden voelt
alles behalve ‘vintage’ in de 1.2 liter of de
twinair turbo motor. De oplage bedraagt
200 stuks, dus wees er snel bij.

verkoopster van een kermisattractie. “Jaaaa, jaaaa, jetzt
geht losssss”, roep ik als ik de
200 km/per uur aantik. Wat
deze auto met je doet is
onbeschrijfl ijk. Ik heb me nog
nooit zo’n stoere chick
gevoeld... en een tikkeltje ordi.
Maar laten we eerlijk
zijn, een beetje ordinair
is best lekker.
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