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‘Mijn automag
net als ik bestwat
uitgesproken zijn’
‘MirjamSchoots (55)heefteenMini
CooperCountryman1.5 inBritishRacing
Green. ‘Ikmisde stuurverwarming.’

Bedrijf
‘DeBoorder Schoots is eenni-
chekantoor,we zijn gespecia-
liseerd in familie- enerfrecht.
Wij begeleidenechtscheidin-
gen, de afwikkeling vanerfenis-
senenkwesties rondkinderen
enalimentatie.Datdoenwe via
mediation, overlegscheidenof
procederen.Wezettenonze ex-
pertise in voorondernemers,
vrijeberoepers, vermogende
particulierenofhunechtgeno-
ten.Onswerk isniet alleen juri-
disch, fiscaal en rekenkundig,
maarookpsychologischheel
interessant. Ikhebhet kantoor
samenmetMarjoleinedeBoor-
der opgericht in2002;we zijn
numet vier partners ennegen
advocaten in loondienst.’

Auto
‘EenMiniCooperCountry-
man. Ikhebhemindecem-
ber gekocht, hij komt versuit
Limburg.HetmerkMini past
bijmij, hij voelt goed.Hij heeft
heel veel gemaken luxe.’

Waarde
‘Hij kostte €47.000.’

Accessoires
‘De verkoper vanVanPoelgeest,

inHilversum,heeft supergoed
geholpenbij de aankleding. Ik
hebnumooie zwarte velgen. Ik
hadnooit gedachtdat ik velgen
zobelangrijk zou vinden.En ik
hebchiquebeige lerenkuip-
stoeltjes.’

Kilometers
‘Gemiddeld20.000per jaar.’

Rijgedrag
‘Ik krijg geregeldbekeuringen.
Ik vinddie 100km/uopdeA2
een lastige grens, ikbenblij als
het 19.00uur is en je 120mag.
Ik zetnuwel vaakmijn cruise-
control aan.’

Minpunten
‘Ikmisde stuurverwarming. In
de JeepGrandCherokeedie ik
hiervoorhad, zat diewel. Stuur-
verwarming isbij eenMininiet
tebestellen.’

Indruk op anderen
‘Cliënten zijn positief. Ze vin-
dendie autobijmij passen.
Het is eenpittig ding. Enhij is
zeker ook elegant.Mini is een
merkdat luxe uitstraalt, en ik
houdook vanwat luxe,maar
dan zonder dat het overdre-
ven is. Ik ben vrij open en ik
zegwaar het op staat. Ik bendi-
plomatiek als hetmoet,maar
ik kanook vrij direct zijn.Mijn
automagdus ookwat uitge-
sproken zijn.’

Uitstraling bedrijf
‘EenMini is ingetogenchic.
Dat is ookwatwijmet onsbe-
drijf zijn.Hetmoet goed, zorg-
vuldig enopeenbepaald level.
Stijlvol. En ikbénhetbedrijf.
Hetdraagtheel erghet stem-
pel vanmij,metdat lilablauw
inons logo.’

Status
‘Deze auto verstevigt je uitstra-
ling.Het geeft je eenbepaal-
de zelfverzekerdheid als je de
autohebtwaar je tevredenover
bent.Hij is leukommeevoor
dedag tekomen. Ikbener su-
pertrots opendaarompast ie
bijmij.’

Onderhoud
‘BijMini-dealerVanPoelgeest,
inHilversum.’

Droomauto
‘Ikben verliefdopMini. Toen
ikopmijn achttiendemijn rij-
bewijs haalde, zei ikdat ikooit
eenMiniCooperCabriowilde
endieheb ikgehad, tien jaar
geleden, een rode. Ikbenal een
heel tevredenmens.’

Door ErwinWijman
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‘Ze vinden die auto
bij mij passen.
Het is een pittig
ding. En hij is zeker
ook elegant’
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