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Danny van Poppel
& Stéphane Kox
Wielrenner Danny van Poppel (1993, Tilburg) heeft 2,5 jaar een relatie met
autocoureur en rechtenstudent Stéphane Kox (1993, Eindhoven). Ze wonen
afwisselend met hond Harvey in het Vlaamse Poppel en Boxtel.

Stéphane Tijdens de eerste lockdown
hebben we een heel grote tv gekocht. Die
heeft zijn geld wel opgebracht. Overdag
zat ik aan mijn studie, Danny trainde en
’s avonds keken we urenlang series.
Danny Alles op Netflix en Videoland
hebben we zo’n beetje gezien. Gelukkig
houd jij van mannenseries en is daar geen
discussie over.
Stéphane Sons of anarchy bijvoorbeeld,
heel ruig. Die zeven seizoenen keken wel
lekker weg.
Danny Liggen we languit op de bank met
een zak paprikachips.
Stéphane Jááá jij – je bent verslaafd aan
die chips. Meestal neem ik iets gezonds.
Danny Als we thuis zijn, pakken we de
live-uitzendingen van een wielerwedstrijd
of de Formule 1 mee.
Stéphane Rijd jij zelf dan zit ik meestal
voor de buis. Eigenlijk kan je een wedstrijd dan beter volgen dan langs de baan.
Danny Dat probeer ik andersom ook te
doen. Ik vind het leuk om jouw prestaties te zien. Oh ik ben fan van Veronica
inside. Die gesprekken tussen de mannen
zijn zo grappig, maar zodra het over voetbal gaat, haak ik af. Daar heb ik niks mee.
Stéphane Ik lig dan helemaal in een deuk.
We leven in een maatschappij waarin het
heel moeilijk is om kritisch te zijn zonder
dat je iemand fileert. Natuurlijk zit Derksen weleens op het randje of er net over.
Dan springt iedereen er meteen bovenop!
Jullie rukken het uit zijn verband, denk ik
dan. Ik zie de humor er wel van in, ik relativeer het allemaal een beetje.
Danny Vaak ben ik het met ze eens. En
Van der Gijp en Derksen durven hun
mening te geven, dat doen mensen niet zo
snel op tv.
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Stéphane Nederlandse of Vlaamse series
zijn trouwens verrassend goed. Eigen
kweek is geweldig, over een Vlaamse
boerse familie die in de wietteelt terecht
komt.
Danny Op NPO zijn stiekem ook goede
series te zien, zoals Vliegende Hollanders.
Dat verwacht je helemaal niet.
Stéphane En we zijn gek op alle realityprogramma’s van Ewout Genemans, zoals
Ewout aan de grens of Bureau 040. Ik
hou van zijn persoonlijkheid, Ewout laat
zijn kwetsbare kant zien.
Danny Ik ga voor actie, het kijkje achter
de schermen bij de politie. Fascinerend
om te zien hoe drugs het land worden
binnengesmokkeld. Breaking bad keek ik
daarom ook ademloos uit.
Stéphane Heb ik niet alles van gezien. Ik
vind het leuker om samen te kijken en jij
had alle seizoenen al eens gezien.
Danny Ik haat het om twee keer iets te
kijken, dan weet je alles al.
Stéphane Voor Narcos zijn we wel samen
gaan zitten. En… moeten we dat ene programma nog noemen?
Danny Ehm… welk?
Stéphane Je weet wel, Herrie in de Druiventros…
Danny Ja joh, onze guilty pleasure.
Stéphane Gaat over het opkrikken van
een hotel, liep daar helemaal fout. Is nu
een tweede serie van De Druiventros: d’r
op of d’r onder.
Danny Dáár spraken we voor onze eerste
date af op de parkeerplaats.
Stéphane Heerlijk dat Brabantse accent.
Was ook zo lekker van Undercover. De
film Ferry, een uitvloeisel van de serie,
was overigens niks aan. Zo oppervlakkig.
Danny Juist wel grappig.

TOUR DE FRANCE
ZATERDAG 26 JUNI –
ZONDAG 18 JULI

Danny van Poppel
rijdt voor wielerploeg
Intermarché – Wanty –
Gobert – Materiaux de
108ste Tour de France.

DANNY Boek
Ik ben geen lezer
Krant De Telegraaf
Tijdschrift Geen
Stad en land
Tilburg, Australië
Onhebbelijkheid
Vergeet vaak mijn
sleutels, paspoort
etcetera
STÉPHANE
Boek De vliegeraar, Khaled
Hosseini Krant
Brabants Dagblad
Tijdschrift Geen
Stad en land
Londen, Engeland
Onhebbelijkheid
Controlefreak
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