
De goedgelovige Natuurlijk gelooft Tom Coronel. Vooral in zichzelf. Bescheidenheid, al dan niet vals, is nou niet 

meteen het handelsmerk van deze succesvolle autocoureur. Maar in de grote boze wereld van de 

autosport is geloven in jezelf soms niet genoeg. “Weet je, als ik alle verhalen van managers en 

teambazen had moeten geloven dan had ik in een Ferrari gezeten en was Michael Schumacher 

mijn teamgenoot geweest.” Een interview met een racence ‘hooligan’.

Diner, Pleasure & Travel | Autocoureur Tom Coronel neemt plaats op de biechtstoel

Ben jij gelovig?
“Ja hoor, ik ben heel gelovig. Ik geloof vooral in mezelf. Ik geloof 

niet in een god, alleen in dingen die ik voel, zie of ruik. Sinterklaas, 

daar geloofde ik in, want die zag ik. Dat was een fysieke verschij-

ning. Mijn moeder, die zwaar katholiek was, heeft me vroeger wel 

eens meegenomen naar een kerstmis. Het enige dat ik me daar 

nog van herinner is dat mensen geld in een pot stopten en ik als 

klein ventje alleen maar dacht: dat zou ik wel willen hebben, want 

daar kan ik een crossfiets voor kopen.”

Snap jij mensen die in een god geloven?
“Ik denk dat het met je opvoeding te maken heeft. Je moet leren 

geloven in iets. Ik heb het nooit geleerd. Op zondagen ben ik altijd 

aan het racen en dat mag niet van de kerk. Als je het zo bekijkt 

denk ik al meteen: er klopt iets niet. Toch zijn er wel momenten 

dat je naar boven kijkt en denkt: vriend, nou moet je me even 

helpen. Of: verdomme, waar was je nou? Je bent toch zo goed. 

Waarom kunnen we de film niet even tien seconden terugdraaien, 

zodat ik die race wel win.”

Geloof je in een leven na de dood?
“Nee, ik haal nu het maximale eruit. Maar het zou mooi zijn als het 

wel zo is. Dat je kunt zien hoe het leven er over vijftig jaar uitziet. 

Misschien gaan we wel allemaal met een raket op onze rug van A 

naar B.  Dat internet dan iets is zoals vroeger de telex. Daar ben ik 

nieuwsgierig naar. Wat zou het mooi zijn om alles nog eens over 

te kunnen doen. Echt, ik zou rustig een miljoen op tafel leggen om 

weer een jochie van twaalf te kunnen zijn.” 

Zou je dan dingen anders doen? 
Heb je ergens spijt van? 
“Nee, ik kijk altijd naar morgen in plaats van terug. Als je mij 

vraagt waar mijn bekers zijn gebleven die ik heb gewonnen, ik zou 

het niet weten. Laatst kreeg ik mijn beker terug die ik in 1997 bij 

de Masters in Zandvoort heb gewonnen, toch één van de belang-

rijkste zeges in mijn carrière. Die bleek twee jaar bij een bedrijf te 

hebben gestaan waar ik een lezing had gegeven. Ik heb dat ding 

geen seconde gemist. Ik ben meer van: been there, done that,  

afgevinkt.”
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Ben je een bijgelovig iemand?
“Een beetje. Vooral vroeger toen ik nog in open Formule-auto’s reed. 

Stonden er op de startopstelling allemaal mensen bij je auto waardoor je 

aan de andere kant moest instappen. Dan liep ik toch weer om de auto 

heen, want ik stapte altijd rechts in. Nooit van links, dat voelde heel raar. 

Waarom? Geen idee. Het is een gevoel.”

Kom je wel eens in een kerk?
“Nooit, maar toevallig heb ik nog niet zo lang geleden voor SEAT dat 

bedevaartsoord in Santiago de Compostela bezocht. Ik schrok me ka-

pot, wat een mooi gebouw. Dat plein, die monniken in hun gewaden, 

die rust. Indrukwekkend. Ik moest daar voor een publiciteitsfoto bij een 

biechthokje gaan staan. Zegt iemand van SEAT: Tom, blijf jij daar maar 

drie weken staan, want jij hebt wel wat meer op te biechten dan de gemid-

delde bezoeker.”

Is dat zo? En wat zou je dan als eerste opbiechten?
“Als ik er in zou geloven dan is het eerste dat ik opbiecht dat ik vroeger 

batterijen heb gepikt bij de plaatselijke supermarkt. Ik vind pikken iets 

dat niet kan. Laatst is mijn nieuwe telefoon die ik achter me op de balie 

had liggen gejat. Toch geloofde ik niet dat ie was gepikt, dus heb ik pas 

twee dagen later een nieuwe simkaart gehaald. Ik dacht steeds: die zal ik 

zelf wel ergens hebben laten slingeren.”

Ben je zo goedgelovig?
“Ja, te goedgelovig. Ik heb op die manier wel eens mijn neus flink gesto-

ten. Doordat ik zelf van het goede in de mens uit ga maken anderen daar 

misbruik van. In 1994 kon ik Europees Opel Lotus kampioen worden. 

Word ik er afgerost door mijn allergrooste concurrent die daardoor kam-

pioen werd. Ik kon me toen niet voorstellen dat iemand zoiets zou doen. 

Al doende leert men. Dus heb ik in 1999 toen ik in Japan de Formule Nip-

pon reed in de laatste race mijn concurrent Motoyama getorperdeerd, 

dat kan ik nu wel rustig opbiechten. Waarom? Het is mij overkomen, 

dus dan mag ik dat ook, schijnbaar. Ik ben voor de 110 procent zekerheid 

gegaan en heb het meteen in de eerste bocht gedaan. Iedereen vroeg na 

afloop: deed je het expres? Ik zei aleen maar: ik dacht dat er een gat was! 

Maar dat gat was er helemaal niet, ik reed vol op ‘m in. Het mag niet, 

maar ik heb er niemand pijn mee gedaan, er zijn geen doden gevallen.” 

Welkom in de grote boze wereld van de autosport…
“Ja. Weet je, als ik alle verhalen van managers en teambazen had moeten 

geloven dan had ik in een Ferrari gezeten en was Michael Schumacher 

mijn teamgenoot geweest. Ik weet wel beter. Voor mij is een sponsor 

pas een sponsor als het geld op de rekening staat. In dat opzicht waren 

mijn Japanse jaren een verademing. Daar is een belofte een afspraak. 

Dat is toch even wennen. Mijn eerste reactie was: zullen we dat even op 

papier zetten? Een Japanner zegt: Waarom? We hebben die afspraak toch  

gemaakt. En zo is het natuurlijk ook, zo hoor je met elkaar om te gaan.” 

Iets geheel anders. Geloof jij een vrouw op haar mooie 
blauwe ogen?
Ja, maar dat komt omdat ik altijd de goede vrouwen om me heen heb 

gehad. Zeker Paulien, mijn eigen vrouw. Dat is je buddy, je partner. 

Als je die al niet vertrouwt moet je heel snel door naar de volgende. 

Natuurlijk heb ik wel vriendinnen gehad die ik niet vertrouwde. Die 

misschien alleen maar wat met me wilden omdat ik Tom Coronel 

dé coureur was. Ik noem dat marketing, research en development. 

Je moet weten hoe de wereld in elkaar zit en zo zit de wereld nou 

eenmaal in elkaar. Dat overkomt je. Voor zulke vrouwen ben ik nu 

veel minder gevoelig. Je moet nu wel heel goed je best doen om met 

mij een beschuitje te eten. De mensen zullen misschien denken: zo, 

die Tom is veranderd. Ja, misschien ben ik inmiddels wel een beetje  

veranderd.”

 

En geloof jij je engineer blind?
“Blind. Als ik hem niet honderd procent vertrouw kan ik niet het  

uiterste uit de auto halen. Maar ik ben de eindverantwoordelijke, dus 

ik beslis. Voor die WTCC-race die ik in Japan won deed ik de opwarm-

ronde op slicks. De baan was nat, maar ik wilde even voelen of ik grip 

had op gladde banden. Ik kon remmen, het ding stuurde in, alleen 

het achterkantje wapperde er een beetje af, zoals wij dat noemen. 

Logisch, want de achterbanden rollen bij een voorwiel aangedreven 

auto alleen maar mee. Toen heb ik op de startopstelling voor slicks 

en achter regenbanden laten monteren. Dat leidde tot een korte  

discussie met mijn engineer. Ik zei: luister, vertrouw papa. Klaar.  

Ik weet wat ik doe, anders doe ik het niet. Ik wist zeker dat het goed 

zou komen en dat is achteraf ook gebleken. Toen ik over de finish 

kwam brulde mijn engineer over de radio: papa is great, papa is the 

best. Maar had ik er een teringzooi van gemaakt, dan had papa een 

tik op de vingers gehad. Het was geen lef. Ik wist wat ik deed. Gokken 

moet je in het casino doen, niet op het circuit.” 

Geloof jij dat je in de Formule 1 niet zou hebben misstaan?
“Ja, honderd procent. Qua snelheid zeker. Maar ik twijfel of ik in dat we-

reldje zou hebben gepast. Formule 1-coureurs zijn buikspreekpoppen ge-

worden. Waar zijn de Irvines, de Villeneuves, de cool motherfuckers? En 

na de race maar hun team en de motorleverancier bedanken. Sukkel, je 

bent vijftiende geworden. Er moet ook nog wel een beetje emotie in de 

sport zitten, maar als ik eerlijk ben: de Formule 1 is clinisch dood. Waar 

zijn de cowboys? De enige die me nog een beetje aanspreekt is Kimi Raik-

konen, die is en blijft zichzelf. De rest acteert.”

Waarom is het niet gelukt?
“Ik weet niet waar het is fout gegaan. Als ik daar de vinger op had 

kunnen leggen had ik het wel anders gedaan. Natuurlijk had ik wel  

Formule 1 willen rijden. Dat geef ik toe. Aan de andere kant, ik wil com-

petitie, ik wil dat iedereen nagenoeg dezelfde spullen heeft, zodat je een  

faire kans hebt om te winnen. In de Formule 1 moet je in een Ferrari of een 

McLaren zitten om kampioen te worden, anders kun je het vergeten.”

Hoe zit het met jouw geloof in eigen kunnen?
“Dat zit wel goed. Soms heb ik te veel vertrouwen in mezelf. In 1997 

in Macau bijvoorbeeld, de slotrace van het seizoen met de beste  

Formule 3-coureurs aan de start. Ik reed daar het ene na het andere baan-

record. Iedereen had zijn geld op mij gezet, inclusief ik zelf. Ik was zo 

over confident dat ik het verknalde. Wat zou er zijn gebeurd als ik dat jaar  

Monaco, de Masters, en Macau had gewonnen. Dat had nog nooit  

iemand geflikt. En het zat er echt in.”

Wat is het meest ongelooflijke 
dat je hebt meegemaakt?
“De geboorte van mijn dochter Carmen Angel. Ik had nooit verwacht dat 

iets je zo dierbaar zou kunnen zijn. Niet omdat jet het wilt, maar omdat 

de natuur je dat geeft. Ik ben natuurlijk veel in het buitenland om te racen. 

Maar dan krijg ik Carmen aan de lijn die dan zegt: hallo papa. Allen die 

twee woorden al. Dan gaat er een lichtflits door je heen. Ik ben een hooli-

gan, ik ros door het leven. Maar even een half uurtje met haar schomme-

len als ik thuiskom geeft me een bepaalde rust die ik nooit ergens anders 

zou hebben gevonden.”

Maak deze zin af: 
in een volgend leven kom ik terug als…
“Autocoureur. Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Een  

privilege. Dus in een volgend leven graag weer.”

Wie is Tom Coronel?
Tom Coronel is de helft van een racende tweeling. De 36-jarige Huizenaar 

debuteerde in 1991 als coureur met de titel in de Citroën AX Cup en reeg 

vervolgens in de negentiger jaren de zeges en kampioenschappen aan-

een. Coronel won in 1997 de Japanse Formule 3-titel en de prestigieuze 

Marlboro Masters in Zandvoort. Twee jaar later zette hij de kroon op 

zijn werk door kampioen te worden in de Japanse Formule Nippon. Toen 

bleek dat er voor hem geen plek in de Formule 1 was weggelegd stapte 

Coronel over naar de toerwagens. Sinds 2005 rijdt de Nederlander voor 

SEAT in de FIA WTCC. Op 26 oktober van 2008 pakte hij daar zijn eerste 

zege, in het Japanse Okayama. Tom Coronel woont samen met coureur 

Paulien Zwart en heeft een dochter van 2 jaar, Carmen Angel.

Ongelooflijke dilemma’s 
Blond of donker: “Honderd procent blond, lang haar en kaal. Op een 

circuit groeit geen gras.”

Formule 1 of WTCC: de WTCC. Ik rij nu zeven jaar in de toerwagens. Het 

is explosief, niet te commercieel. Er zit nog een bepaalde echtheid in.”

Nederland of Japan: “Een lastige. De kwaliteit van het leven in Japan, de 

eerlijkheid van de mensen, mijn successen daar, ik had Japan niet willen 

missen. Maar Nederland blijft het mooiste land dat er bestaat.” 

Heupslip of string: “Een string. Ik begrijp niet waarom die andere dingen 

worden gemaakt, dat is allemaal overtollige stof.”

Zon of sneeuw: “Sneeuw. Dom op het strand liggen, naar de zon staren 

en knippen met je vinger voor een cocktail, laat dat maar aan anderen 

over. Ik kan heel moeilijk stilzitten, dus skiën is de ideale manier om me 

uit te leven. Lekker in de buitenlucht, sportief, sociaal, gezellig, beetje de 

risico’s afwegen. Ga ik die berg af, of die? Het heeft veel aspecten van de 

autosport in zich. En dat is toch mijn leven.”

Tom Coronel
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