zonder te weten dat we er
voor hem zijn:

Ben je al kwaad geweest
op Tom als hij op negatieve

Vind jij het erg om vaak
alleen te zijn?

manier het nieuws haalt?

'Natuurlijk. Maar nooit heel
kwaad. Ik ben geen kwade.
Al waarschuw ik hem soms.
Pas op, want als je mij écht
kwaad krijgt, ga ik met mijn
sleutel langs je auto. En dát
gaat hij niet graag hebben.
(lacht) Maar weet je, voor
Tom is het ook allemaal
niet gemakkelijk. Hij krijgt
natuurlijk
kansen, maar
hij moet er veel voor doen.
Zonder dat hij daar zelf op
heeft aangestuurd, is ooit
dat beeld opgehangen van
'perfecte Torn' Als dan blijkt
dat het plaatje niet klopt, is
iedereen ontzet. Terwijl hij
zelf nooit beweerd heeft dat
hij de ideale schoonzoon is:
Komt het door die druk dat
hij soms domme dingen
doet?

'Neen. Daar zal hij zich niet
achter verstoppen. En hij
heeft niet de neiging om te
rebelleren. Hij doet wat hij doet omdat
hij is wie is hij is. Een jonge gast die goed
kan koersen, maar die zich ook graag
amuseert:

Maar ooit komt dat, toch?
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Als ik klaag, zegtT6~':{~:)
Ofwel stop je met zagen, :
ofwel doe je er iets aan. En
dan mag je verder zagen

(lacht) 'Dat zou wel eens kunnen.
Zijn mama en ik, wij kunnen toch veel
inschatten:
Wil dat ook zeggen dat hij altijd luistert?

Wat trok je aan in hem?

Is hij de man die jou verrast?

'Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zat best veel
op zijn kap toen we nog gewoon vrienden waren die samen op stap gingen.
Wat een kieken, kon ik soms denken.
Maar hij trok me ook aan. Omdat hij
echt is, houdt van lachen en altijd zichzelf blijft. Dat moet het geweest zijn. Dat
hij dingen durft te zeggen die een ander
niet durft te zeggen. En dat we keihard
kunnen lachen samen. In Monaco ook.
Zien hoeveel moeite het kost voor zo'n
plastieken madam om op hakken van
tien centimeter van de auto naar een terrasje te waggelen. Dan kunnen wij ons
echt niet houden:

'Ja. Hij kan dat goed. Behalve die keer
dat hij van de luchthaven belde om te
vragen welk cadeautje ik graag wilde.
Een handtas? Een zonnebril? Dus ik was
me al helemaal aan het verheugen en
toen kwam hij binnen met een hartjeslolly. Keifier dan nog ook!' (lacht)
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'Waarschijnlijk.
Hoewel,
ik denk dat Tom nooit echt
het type van huisje-tuint jeboompje zal zijn. Een keuze
maken en laat dan maar elke
dag dezelfde zijn? Neen, zo
is Tom niet. Daar is hij te
onrustig voor. En hij zal ook
altijd een passie nodig hebben. Nooit zomaar iets doen
omdat het moet:
Praten jullie daarover: wat
na het fietsen?

'En die heb ik juist getroffen! (lacht). Tja,
dat weet je niet op voorhand. Het is niet
op de vedette dat ik verliefd geworden
ben. Al was hij er toen best al eentje, hoor:

Tom zegt: 'Ze kent me beter dan ikzelf.'
Waar?
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'Dat nu ook weer niet. Maar hij vindt het
wel heel tof dat ik hem zo goed ken. Ik
weet dat ik na een koers niet honderduit
moet zitten tateren in de auto. Of als hij
eens een dag niet spraakzaam is, zit ik er
zelden naast waarom. Het is veel waard
als je dat zo goed aanvoelt van elkaar:

In heel België is er natuurlijk maar één
renner met een vedettestatus als die
van Tom.
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'Erg niet, maar soms wel
jammer. Omdat ik hem er
liever bij wil als er iets leuks
gebeurt. Als we lachen en
een wijntje drinken tijdens
een etentje of familiefeest,
kan ik wel eens denken: was
hij nu maar hier:

Maar je hebt ook wel eens diamanten
gekregen?

Ja. Hij had die als premie gekregen en
hij heeft ze geschonken aan mij, aan zijn
moeder en aan mijn moeder. De vrouwen in zijn leven. Maar ik heb wel eerst
mogen kiezen. (lacht) Zo toont hij dat
hij onze steun apprecieert. Tom is eigenlijk heel aanhankelijk. Hij is vaak weg
van huis, maar hij zou dat niet kunnen

'Niet concreet. Soms spelen
er wel eens ideetjes op. Als
ik hem vol passie naar de
Formule 1 zie kijken, zeg ik soms: Tom,
daar zou je toch iets mee moeten doen:
Hoe zie jij zelf de toekomst, als je zou
mogen kiezen?

'Ik wil niet kiezen. Ik besef dat het een
luxe is om zo te kunnen leven, maar nog
eens: ik laat de dingen liever gebeuren.
Verwachtingen die niet worden ingelost,
kunnen teleurstellingen worden en dat
wil ik vermijden:
Maar als je echt kon kiezen, koos je dan
voor een leven in de anonimiteit?

'Dat denk ik wel. Omdat ik in Monaco
merk wat voor een opluchting het is om
eens niét bekeken te worden. Ik weet
wel dat ik door Toms carrière ook veel
mooie kansen krijg, maar het blijft soms
zwaar. Maar goed: we zijn gelukkig en
we zijn sterk genoeg om er samen tegen
te kunnen:
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