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die bij zijn Haagse kantoor binnenstappen:
“Doe rustig aan, laat je goed voorlichten en
blijf vooral werken. Dat is goed voor de
structuur in je leven. Dat betekent niet dat
je nu nog midden in de nacht in een of an-
dere productiehal moet gaan staan. Je kunt
het je veroorloven om een paar uur per dag
tewerken of drie dagenperweek.”
Maar eigenlijk hebben de meeste prijswin-
naars die tip helemaal niet nodig. Laatst
nog, bij het jaarlijksemiljonairsdiner inno-
vember, waar alle Staatsloterijmiljonairs
vanhet afgelopen jaarbijeenkomen, zaghij
het cliché van de nuchtere Hollandse prijs-
winnaar weer eens bevestigd: “Van de
twintig auto’s waren er misschien vier wat
luxer. Geen dikke Rolls-Royces, maar mid-
denklassertjes. Niks geks, niks bijzonders,
Opeltjes en Fordjes.”
De Nederlandse prijswinnaar wil niet te
veel anders, niet te snel en vooral niet te
gek:“Jezietdatdemeestenogsteeds inhun
oude huis wonen en dan zou er ineens zo’n
fonkelnieuwe sportwagen op de stoep
staan. Dat staat natuurlijk een beetje raar.
Voor de buren en voor de familie.” Natuur-

lijk willen prijswinnaars best een andere
auto: “Maar dan tweedehands, trekhaakje
eraan, niet zo veel kilometers en een open
dakje.”
Op het miljonairsdiner legde een van de
winnaars het hem uit: “Die man zei: ‘Ja
maar Arjan, waarom zou ik een nieuwe au-
to kopen? Dan leg ik er meteen 50.000 euro
op toe op het moment dat ik hem voor de
eerste keer start. Dan is dat hele bedrag af-
geschreven.’ Die man had genoeg geld om
een paar auto’s te kopen zonder dat hij het
ookmaar zoumerken.”

Vijfsterrenhotel
De keuken eens goed verbouwen of een
nieuwebadkameraanschaffen,dat zul je ze
sneller zien doen. Of ze kopen een nieuw
tuinset: “Maar dan niet met vier, maar zes
stoelen.” En bijna iedereen gaat met vrien-
den of familie uitgebreid op vakantie:
“Daar gaan ze wel all the way: busines-
sclass vliegen en slapen in vijfsterrenho-
tels.”
Natuurlijk heb je er ook mensen tussen zit-

ten die het bedrag in één keer uitgeven.
Mensen die op dezelfde dag nog naar de
dealer rijden en zeggen: geef mij die Por-
schemet alles erop en eraan enmorgenwil
ik erin rijden. Of die jongen die eenmiljoen
had gewonnen en zijn vriendin voorstelde
omopwereldreis te gaan. “Toen zij nietwil-
de, heeft hij haar een half miljoen gegeven
en is hij van zijn helft in zijn eentje op we-
reldreis gegaan. Hij is net zo lang blijven
reizen tot al het geld op was.” Spijt had hij
niet. “Hij heeft de tijd van zijn leven gehad
endehelewereld gezien!”
Als je de speltechnieken van sommige spe-
lers hoort, is de Hollandse nuchterheid ver
te zoeken: “Zowas er iemanddie zekerwist
dat hij op 9-9-2009 om 09:09 uur een lot
moest gaan kopen dat eindigde op een 9.
Die man kocht een lot en won een dag later
een ton.” Zo zijn er ook genoeg die bij aan-
koop al zeker weten dat ze met dat lot gaan
winnen: “Al kunnen ze dat, als ze bij mij
binnen zitten, natuurlijk gemakkelijk zeg-
gen.”
En dan die man die droomde over een stad
met als beginletter A waar hij een lot zou
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