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Staatsloterij-winnaar neemt smart forfour in ontvangst

Tijdens de speciale Koninginnedag-uitzending van de Staatsloterijshow was er een actie op locatie waarbij de eerste 300 kandidaten die met een Staatslot naar het marktplein in Culemborg kwamen, de kans hadden om een smart forfour te winnen. De 21-jarige Jaap de Vries was als één van de eersten ter plaatse, had een Staatslot én daarbij ook nog het geluk: hij won die dag een smart forfour. Inmiddels heeft hij de auto in de kleurcombinatie ‘star blue’ met zilveren tridion veiligheidskooi in ontvangst genomen en is maar wat trots op zijn nieuwe aanwinst. “Mijn veertien jaar oude BMW was wel aan vervanging toe”, lacht hij.

De eerste 300 kandidaten die zich tijdens de uitzending met een Staatslot in Culemborg meldden, kregen allemaal een gekleurde kaart. In totaal waren er tien verschillende kleurgroepen met elk dertig mensen. Eén kleurgroep werd geselecteerd en iedereen met een kaart in die kleur mocht plaatsnemen in een van de dertig opgestelde smarts. Daarna moest de contactsleutel worden omgedraaid. Slechts drie motoren sloegen aan, en de gelukkigen in die auto’s wonnen een smart. “Het gevoel toen bij mij de motor begon te lopen was echt fantastisch”, zegt Jaap de Vries. “Als je zoiets op televisie ziet, verwacht je zelf nooit dat je zo’n prijs wint, maar het blijkt dus echt te kunnen. Ik ben er heel blij mee!” De aflevering van de door hem gewonnen auto vond plaats bij het smart center Utrecht.

Fotobijschrift v.l.n.r.: Bert Koes van smart center Utrecht overhandigt de sleutel aan de trotse winnaar Jaap de Vries
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