
utocoureur Tim Coronel racet
de hele wereld over en is daar-
door niet veel thuis. Ook zijn
vriendin, beste maatje en ‘col-

lega’ Gaby Uljee is veel weg, dus de
keren dat ze samen thuis zijn willen
ze even niets aan hun hoofd hebben.
Hun nieuwe huis, dat volgend jaar
klaar is, wordt daarom een toon-
beeld van sfeer en gemak. Te begin-
nen met de keuken.

In de showroom van hun leverancier
UwKeukenAdviseur loopt Tim naar
de keukenopstelling, die het meest
lijkt op de keuken die hij en Gaby
een paar maanden geleden hebben
samengesteld. “Het wordt een echte
leefkeuken, met een doorkijkje naar
de kamer. Ik heb niet veel verstand
van keukens, maar ik weet wel dat ik
dingen graag overzichtelijk heb. Een
strakke keuken dus, met een kookei-
land in het midden. Zelf kook ik
maar twee keer per jaar. Verse pasta,
want ik houd erg van Italiaans.
Maar als mijn prinsesje kookt, dan
staan we samen in de keuken. 
Die wij hebben uitgezocht is van alle
gemakken voorzien: een groot for-
nuis, een koelkast met een ijsmachi-
ne en een steamer.”

Bar én televisie
“Ook komt er nog een bar in met
krukken én natuurlijk een televisie,
een zogenaamd Icebox Flipscreen
onderbouw entertainmentsysteem.
We krijgen een werkblad van donke-
re natuursteen en een vloer van
antracietkleurige leisteen, die door-
loopt tot in de kamer. De plint van de
keuken is van RVS en voorzien van
lampjes. Ja, we willen veel sfeerver-
lichting in de leefkeuken, daar voe-
len wij ons lekker bij. TL-verlichting
komt er bij ons echt niet in.”

Tim geeft toe dat Gaby de grootste

inbreng had bij de keuze van de keu-
ken. Daarom vindt hij het des te leu-
ker om nu nog eens op zijn gemak
alle mogelijke snufjes te bekijken. 
Tot circa acht weken voor de leve-
ring kunnen er immers nog wijzigin-
gen in de bestelling worden aange-
bracht.

Technische ontwikkeling
“De technische ontwikkeling gaat best
wel snel. Heel interessant vind ik dat,
al die features, toeters en bellen. Ik
weet zelf wel wat ik leuk vind – een
kraantje met een sensor! – maar de
mensen van UwKeukenAdviseur kun-
nen mij daarbij goed adviseren. Net
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Tim Coronel: “Ik weet zelf wel wat ik leuk vind – een kraantje met 
een sensor! – maar de mensen van UwKeukenAdviseur kunnen 
mij daarbij goed adviseren. Net zoals elke nieuwe auto mij verbaast 
qua geavanceerde technologie, zo kunnen keukens mij ook verbazen.”
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zoals elke nieuwe auto mij verbaast
qua geavanceerde technologie, zo kun-
nen keukens mij ook verbazen. Elke
vijf tot tien jaar willen wij een andere.
Niet dat dat technisch gezien nodig is,
want ze zijn niet stuk te krijgen. Wel
merk je dat keukens steeds beter zijn
afgewerkt. Zoals die deurtjes met een

chromen rand, die gedempt dicht
gaan. Heel gaaf. Daar is echt over
nagedacht en dat móét ik hebben.
Alleen kan je dan niet meer lekker met
de deuren smijten bij een ruzie.”

Croissantje met roomboter
Niet dat in de keuken van huize

Coronel veel aanleiding is tot ruzie.
“Elke  morgen maakt Gaby er voor mij
een croissantje met roomboter. En als
we een feestje hebben, maken de man-
nen het gezellig in de keuken. Lekker
dicht bij de koelkast waar het bier
staat. Hé, ik mis eigenlijk alleen de tap
nog!”
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Zo gaat de snelle keuken van coureur Tim Coronel eruitzien
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