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Richard Hammond
geeft Top Gear kleur
Richard Hammond is een van de drie legendarische presentatoren van
het Veronica-programma Top Gear. Wij vroegen hem uit over Eendjes, het stuur
aan de verkeerde kant en wie van zijn collega’s nou zijn grootste rivaal is.
„Daar kom ik alleen achter door ze met een stok te slaan.”

V

ind je ook niet dat auto’s in de
jaren ’70, zoals de Opel Kadett
en de Eend, veel meer karakter
hadden dan moderne auto’s nu? „Ik
denk dat ze vroeger meer tijd hadden
om zich te ontwikkelen. De Kadett en
de 2CV zijn jarenlang gevoerd als model,
de nieuwe auto’s krijgen niet meer zo
veel tijd. En nieuwe auto’s zijn technisch
veel beter en dat is ook wat waard. Saai
misschien, maar die oude auto’s hielden
er nog wel eens mee op.”
Waar voel je je beter bij: het besturen
van een Europese auto in Engeland met
het stuur links of het sturen van een
Britse auto in Europa met het stuur
rechts? „Ik heb beide gedaan en het is zó
verwarrend dat ik nooit weet aan welke
kant van de weg ik moet rijden... Ik wacht
meestal totdat ik een auto tegemoet zie
komen en ga dan aan de andere kant van
de weg rijden. Dat is een echte Top Gear
Top Tip!”

Vroeger maakte je Brainiac: kunnen we
van jou binnenkort een wetenschapsprogramma verwachten op de BBC?
„Dat heb ik al gedaan! Het heet Blast
Lab en is een wetenschapsprogramma
voor kinderen. Ik maak bij de BBC ook
nog een grote serie, daar zit ik op dit
moment middenin. Ik hoop dat jullie
allemaal gaan kijken!”
Wie beschouw je als de allerbeste
allround coureur aller tijden? „Laten we
eerlijk zijn, dat is in ieder geval niemand
van Top Gear! Ik denk dat Ayrton Senna
op basis van zijn legendarische status
de allerbeste was. Maar een paar jaar
geleden maakte ik een programma met
oud-coureur Stirling Moss. Hij is boven
de tachtig, maar ik was nog steeds erg
onder de indruk.”

De Hammond Files
Richard Hammond werd geboren in Birmingham
op 19 december 1969 • Hij trouwde in 2002 met
Amanda Etheridge, ze hebben samen twee
dochters • Hij gaat vaak op de fiets, iets
waarmee hij steevast gepest wordt door Jeremy
Clarckson • Richard werkte vroeger vooral op
diverse radiostations als presentator. Zijn eerste
tv-programma was Motorweek • Zijn bijnaam bij
Top Gear is Hamster • Hammond raakte
zwaargewond bij een crash in 2006, maar keerde
snel goed geluimd terug bij Top Gear. Zijn
commentaar: ‘Het enige wat veranderd is sinds de
crash, is dat ik nu van selderij hou en daarvoor
niet’ • Zijn eerste auto was een Toyota Corolla
Liftback uit 1976. Geen kwaad woord daarover!

Waar ligt de mooiste weg waar je ooit
op hebt gereden? „Dat is de weg naar
huis, van overal vandaan…”

Je hebt een gezonde rivaliteit met je
collega-presentatoren Jeremy Clarkson
en James May. Van wie wil je het liefst
winnen in een uitdaging? „Hmmm, dat is
een moeilijke. Ik denk het liefst van beide,
maar daar kom ik alleen achter door ze
met een stok of een stoel op het hoofd te
slaan en achteraf te constateren welke
actie ik het leukst vond…”

In de Top Gear Specials ben je al eens
naar de Noordpool, Vietnam, India en de
Andes geweest. Waar wil je de volgende
keer naartoe? „Dat kan ik wel vertellen,
maar dat zou een spoiler zijn! Er zijn al
plannen gemaakt voor ons volgende
avontuur in Top Gear en ik kan je alleen
maar verklappen dat ik nauwelijks kan
wachten. Het wordt geweldig!” ◼

Wat is je favoriete auto-achtervolging
uit een film? „Dat is die heerlijke, lange
achtervolging in Bullitt uit 1968 met Steve
McQueen. De Dodge Charger wordt door
de Mustang achtervolgd. Ik heb allebei de
auto’s gehad en de 1968 Mustang 390 GT
heb ik nog steeds. Ik heb hem onlangs
Highland-groen laten spuiten, dezelfde
kleur als de auto in die film heeft.”
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▲ De drie mannen van Top Gear:

James, Jeremy en Richard.

▲ Hammonds huidige bolide:

de Mustang van McQueen.

‘Ik rij nu in de 1968 Mustang 390
van Steve McQueen’
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