
‘EenHonda is
geen typische
advocatenauto’
Cassatieadvocaat VivienRörsch (39)
heeft eengrijsgoudenHondaCR-V I
Executive Automaat 2.0 4WD. ‘Bij een
auto vind ikhetmerkniet belangrijk.’

Bedrijf
‘Als cassatieadvocaat bepleit
je of je arresten vaneen lager
hof in standwilt houdenof ver-
nietigen. Jebreektdus zaken
openomduidelijkheidover
een rechtsregel te krijgen.Mijn
specialisme is intellectueel ei-
gendomsrecht.Dat gaat over
auteursrecht van vanalles, van
parfums totTrippTrapp-stoe-
len. Ikben vijftien jaar verbon-
denaanDeBrauwBlackstone
Westbroek,waar ik als student
al bengaanwerken. Ikbenook
gastdocentGlashelder schrij-
venen spreken inde juridische
praktijk, aandeUniversiteit
Leiden.’

Auto
‘EenHondaCR-V.Hij heeft een
heel ruime laadbak.Daarom
hebbenwehemgekocht. Ik
managehet guppenrugbyteam
vanmijn zoon van vijf, dus er
liggenaltijddertig rugbyballen
achterin. En je kunt er overal
meekomen.Wenamenopde
bonnefooi debootnaar Ibiza.
Weeindigdenopdeoostelij-
kepuntopeenhippiecamping,
waardewegenminderbegaan-
baar zijn.Geweldigwasdat.’

Waarde
‘Hij is van2008.Wehebben
hemdrie jaar geledengekocht,
voor €15.000.’

Accessoires
‘Parkeersensoren.Demees-
te vrouwenhoudenniet van in-
parkeren,maar ikwel. Ikwoon
inhet centrumvanLeiden,
parkerenaanhetRapenburg is
echtmillimeterwerk.’

Kilometers
‘15.000per jaar.’

Rijgedrag
‘Ik rijd zorgvuldig, hebniet veel
boetes.’

Minpunten
‘Hij zouwelwatmilieuvrien-
delijker kunnenzijn, hij is niet
zoheel zuinig.Maar ikpakook
vaakde trein.’

Indruk op anderen
‘Mensen vindenhemerwel
stoeruitzien. En ze vindenhet
handigdat ie zogroot is. Ikben
een intellectueeleigendom-
mens, ikhoud vanmerken,
maarbij eenauto vind ikhet
merkniet belangrijk. Ikweet
datHondaniet enormsexy is
inNederland.Maarhij is dege-
lijk en jekunt ermee vandepa-
denaf.’

Uitstraling bedrijf
‘Het isniet eenautodie je
verwacht vaneenZuidas-
advocaat.Honda is ookniet
een typischeadvocatenauto.
Dandenk je aan luxerewagens.
Hier indegarage staat een
leukeafwisseling.Cabrio’s,
Porsches, Jaguars.Géén
Honda.’

Status
‘Ikdenkbewust overmerken
na,maar laat datnietmeespe-
len inmijnautokeuze.Dan
had ikwelwat anders geko-
zen. Ik vindhet intrigerenddat
Volkswagen voorNederlan-
dersdoorgaat voor een vande
beteremerken, terwijl de term
“volkswagen” juistminder sta-
tusuitstraalt.’

Onderhoud
‘Bij deToyota-dealer inLeider-
dorp, VanHaasterenMotors.
JeroenNijmeijer adviseert ons
daar altijd.’

Droomauto
‘Een zelfrijdendeauto. Ikhoef
niet per se eenTesla,maardie
iswel cool. Als ermaardertig
rugbyballen inpassen.’F
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‘Hier in de garage
staat een leuke
afwisseling: Cabrio’s,
Porsches, Jaguars.
GéénHonda’

Door ErwinWijman

Zakenauto
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