Max Verstappen wereldkampioen
Formule 1 in 2017? Vergeet het maar.
Fernando Alonso gaat er volgens
Mireille van Rijn met de titel vandoor.
Verstappen moet nog een jaartje
geduld hebben. Op verzoek van
Formule 1 werpt de paragnost via
acht foto’s van topcoureurs een blik
op de nabije toekomst.
ANDRÉ VENEMA

VOORUITBLIK IN DE GLAZEN BOL

FONS KLAPPE

‘Het voelt alsof
ik met hem
kan praten’
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Z

e weet dat er lacherig over haar beroep wordt gedaan. Mireille van Rijn heeft
ermee leren leven, maar voor haar is het bittere ernst. Ze beschikt naar eigen
zeggen over een gave, als medium en paragnost. Veel mensen, ook bekende
Nederlanders, consulteren haar, met soms verbluffende resultaten. Zo voorspelde
ze eind 2015 opmerkelijke gebeurtenissen, zoals het bloedbad in Istanboel, het
vertrek van dj Giel Beelen en de politieke heisa rond de Teeven-deal. Om het nieuwe seizoen in
te luiden, benaderen we haar voor een vooruitblik. Ze kent Max Verstappen van naam, maar
verder is de Formule 1 voor haar onbekend terrein. Lewis Hamilton, Fernando Alonso of
Daniel Ricciardo? Nooit van gehoord. Het enige dat ze verlangt om antwoorden te kunnen
geven, zijn foto’s van de coureurs waarop hun ogen goed zichtbaar zijn, plus hun voornaam en
geboortedatum. We nemen er acht mee, luisteren aandachtig en vragen er lustig op los.

KIMI RÄIKKÖNEN

‘Hij krijgt een
ongeluk, komt er
goed vanaf ’
SEBASTIAN VETTEL

‘Er hangt een
donkere wolk
boven hem’
“Het is heel goed met hem gegaan, maar
hij is afgezakt. Ik krijg continu een 2
door. Enig idee wat dat kan betekenen?
Ik voel dat hij erg gefrustreerd is, er zit
een heel agressief kantje in hem. Ook
veel opgekropte woede. Zijn boosheid
valt me op, alsof dingen niet meer
vanzelf gaan. Hij wil de nummer 1
van het team worden. Er gaat iets
verrassends g
 ebeuren, waar hij zelf blij
van wordt. Ik zie ook een heel rare slip;
hij raakt ergens de grip kwijt. Komt er
een v
 erandering aan de auto? Hij heeft
daar vertrouwen in, maar het gaat hem
heel erg teleurstellen.” Van Rijn pakt de
kaarten erbij, want ze wil meer te weten
te komen. “Hij voelt zich gepiepeld, er
hangt een donkere wolk boven hem.
Een afspraak met het team is niet
nagekomen. Het lijkt alsof het op is, er
geen groei in zit. Ik zie ook Zwitserland.
Wat kan dat zijn? O, woont hij daar?
Kijk eens aan.”

“Ik voel bij deze jongen heel veel teleur
stelling. Ik krijg ook de hele tijd de
nummers 5 en 7 door. Wat kan dat
zijn?” De startnummers van Vettel en
Räikkönen, opmerkelijk. “Het lijkt alsof
hij niet tegen zijn verlies kan. Dit is een
erg gesloten persoon, dat merk ik bij het
invoelen op de foto. Racen geeft hem
controle over zijn leven. Hij houdt
helemaal niet van praten, wil met rust
worden gelaten. Aandacht maakt hem
ongemakkelijk. Dat leidt hem af en dan
kan hij heel ongezellig reageren. Maar
dit is een typetje, hoor: stille wateren,
diepe gronden. Hij kan zich helemaal
afsluiten en dan kom je er niet in. Deze
coureur gaat nog maximaal twee jaar
mee. Hij krijgt dit seizoen een ongeluk,
maar komt er goed vanaf.” Nog meer?
“Hij kan slim met geld omgaan. En ik
blijf het getal 4 maar doorkrijgen.”
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LEWIS HAMILTON

‘Misschien stopt
hij na dit jaar’
“Zoo… dát is een vechter. Deze jongen
laat niet los, hè. Is hij soms heel arm
geweest? Want dat is zijn sleutel, zijn
motivatie. Hij heeft een wilskracht
waar Trump jaloers op kan zijn, power
ook. Mentaal win je nooit van hem,
hij breekt niet. Hij is intelligent, een
razendsnelle denker. Weet je, het voelt
alsof ik met hem kan praten. In de
beleving van anderen is hij niet kneed
baar; hij lijkt ongrijpbaar voor veel
mensen. Omdat ze geen vat op hem
krijgen, vinden ze hem onuitstaanbaar.
Toch kun je met hem lachen.
Is er sprake geweest van een wisseling?
Ah, hij heeft een nieuwe teamgenoot.
Hij wil nog één keer iets laten zien, heeft
een plan. Het zou goed kunnen dat hij er
na dit jaar mee stopt.”

XXXXXXX XXXXXXX

STOFFEL VANDOORNE

‘Hij wordt een
keer tweede’

FERNANDO ALONSO

VALTTERI BOTTAS

‘In oktober is er
iets te vieren’
“Wat een ogen heeft die gast! Een stalen
kop, een harde bikkel. Een jongen met
stugge energie, en dat is niet negatief
bedoeld. Dit is het type rechtdoorzee.”
Van Rijn heeft moeite Bottas te peilen
en te ontleden. “Misschien kom ik er
doorheen als ik zijn naam opschrijf.”
Het helpt. “Dit is geen prater, maar een
bescheiden jongen. Sympathiek, vol
normen en waarden. Hij gaat naar een
nieuw team, zijn tweede team. Er is
afgelopen jaar niet uitgekomen wat
ervan werd verwacht. Hij heeft een
knauw gekregen, maar hij krijgt zijn
zelfvertrouwen komend jaar met
stappen terug. Hij heeft tijd nodig om
in balans te komen, kan groeien. Er
komen verrassende berichten naar
buiten: in de tweede seizoenshelft gaat
hij successen behalen. In oktober, krijg
ik door. Er zal iets te vieren zijn voor
hem. Maar het wordt zijn moeilijkste
jaar tot nu toe.”

‘Hij is gewild en
gaat naar een
ander team’
“Een lolbroek”, is Van Rijns eerste
reactie als ze de foto ziet. Voor wie het
niet weet: Alonso is verslingerd aan
goochelen. “Deze jongen is
gepassioneerd, emotioneel en ook
baldadig. Hij kan roekeloos zijn, neemt
risico’s. Hij is gevaarlijk goed,
onbevreesd en niet bang voor de dood.
Hij gaat verrassen, een titel halen. Er
gaat iets komen, iets spraakmakends.
Deze man is het tegenovergestelde van
de vorige (Räikkönen, red.). Dit is een
open boek. Hij zegt wat hij denkt, kan
onwijs kwaad worden, maar mensen
kunnen het van hem hebben. De kleine
jongen zit nog in hem; hij zal nooit
volwassen worden. Ik kan in zijn ogen
de pure energie lezen. In zijn hoofd heeft
hij al gewonnen. Er komt dit seizoen een
nieuwe aanbieding. Hij is gewild, moet
keuzes maken en gaat naar een ander
team.” De kaarten komen weer op tafel.
Van Rijn is gefascineerd door Alonso.
Wat de kaarten zeggen? “Dit is een man
van uitersten. Hij gaat een mooi jaar
tegemoet, zowel privé als in zijn sport.
Ik zie hem en Max een gevaarlijk spel
spelen. Hij wordt heel boos op hem.”
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Van Rijn voelt het meteen: “Deze is heel
getalenteerd, maar het is er nog niet
helemaal uit gekomen. Krijgt deze
jongen een nieuwe kans? Ah, hij
debuteert… Hij wordt spraakmakend,
er komen turbulente tijden aan. Ik zie
dat hij ook een keer van de baan wordt
gereden.” Ze neemt een kleine pauze
om nieuwe energie te vergaren. “Deze
jongen kan zachtaardig zijn, maar is
tegelijkertijd een driftkikker, een
haantje, af en toe. Hij moet nog gekneed
worden, soms worden teruggefloten.
Maar hij gaat mooie dingen laten zien,
ook omdat hij een enorme bewijsdrang
heeft. Dit is een jongen met een ijzeren
wil, is hoekig in z’n zijn. Hij gaat
bereiken wat hij wil, is blij dat hij los
mag.” Verder nog opmerkelijk dingen?
“Hij wordt dit seizoen een keer tweede.”
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MAX VERSTAPPEN

‘Max gaat een
goeie klapper
maken’
“Geeft nooit op”, is Van Rijns eerste
reactie. Natuurlijk kent ze Verstappen:
haar zoon is fan van hem. “Ik zie een
jongen met een heel grote geldings
drang, juist door zijn achtergrond. Zijn
vader is een kruiwagen geweest, maar
het was ook een handicap. Hij is nooit
echt een kind geweest, heeft al veel
gezien. Qua karakter lijkt hij niet op
zijn vader. Deze jongen heeft zich als
persoon losgemaakt van iedereen. Dit is
zijn levenswerk, het doel gaat voor alles.
Hij weet dat hij wereldkampioen gaat
worden, alleen niet wanneer. Daarom
heeft hij haast. Ik voel dat hij dezelfde
oude ziel heeft als die donkere jongen
van daarnet; ze hebben van nature
wijsheid in zich. Hamilton herkent in
Max iets van zichzelf: kracht.” Op de
vraag of Verstappen komend jaar
wereldkampioen wordt, antwoordt
Van Rijn ontkennend. “Hij gaat dit jaar
wel een klapper maken, en een goeie
ook. Door zijn gedrag lokt hij ander
gedrag uit. Dat gaat escaleren. Hij voelt
zich niet minder dan anderen, laat zich
niet opzijschuiven.” Het goede nieuws?
Volgens Van Rijn stapt Verstappen na
de klapper ongedeerd uit de auto. En
nog mooier: “In 2018 wordt hij wel
wereldkampioen.”

DANIEL RICCIARDO

‘Hij gaat ruzie
krijgen met Max’
Van Rijn moet lachen als ze de foto ziet
van Ricciardo, met cowboyhoed op.
“Een heel gepassioneerde man, eigen
zinnig ook. In balans, stabiel. Hij lijkt
heel open, maar is dat tot bepaalde
hoogte. Deze jongen is koppig, laat zich
niet aan de kant duwen. Hij kan dingen
wel aanvaarden.”
Om Van Rijn een beetje op het spoor te
zetten, vertellen we dat dit de team
genoot van Max Verstappen is. Dat was
haar niet bekend. “Max gaat een zware
aan hem krijgen, maar wint wel van
hem. Hij gaat ook ruzie krijgen met
Max. Hun karakters zullen botsen,
want deze jongen steekt heel anders in
elkaar. Hij is ervarener dan Max. Dat
die het als broekie zo goed doet, kan
hem gaan irriteren. Toch gaat deze
jongen een goed jaar tegemoet en races
winnen. Hij is stabieler en vastbera
dener dan ooit. Dat is goed voor Max,
want die heeft die tegenkracht nodig.
Ze versterken elkaar.”

WIE IS MIREILLE VAN RIJN?
Mireille van Rijn is paragnost, medium,
soulreader en lifecoach. Ze is onder meer
bekend van televisie en schrijft voor het
blad ParaVisie. Voor meer informatie:
mediummireille.nl, contact@mediummireille.nl of www.puurmedium.nl,
contact@puurmedium.nl.
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