
Het lukte hem nèt niet afgelopen jaar af te sluiten met het zo felbegeerde WK FIA GT 

Kampioenschap. Maar de in Eindhoven geboren en getogen autocoureur Mike Hezemans 

(39) werd in november goede tweede op het nieuwe circuit van San Luis in Argentinië. In 

maart ronkt hij weer aan de start voor de eerste van in totaal negen races. “Maar het zou 

zomaar kunnen dat ik er na volgend jaar mee stop. In ieder geval voor mijn vijftigste!”
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Karten en autoracen werd Mike met de 
paplepel ingegoten. Vader Toine, die eind 
jaren zestig de kart inruilde voor een 
succesvolle autoracecarrière, was zijn grote 
voorbeeld. Nog steeds zijn die twee dikke 
maatjes, zowel zakelijk als privé. Inmiddels 
reist autocoureur en businessman Hezemans 
junior jaarlijks vele malen de aardbol rond. 
“Gemiddeld zit ik zeker vijftig keer per jaar 
in een vliegtuig.” Ondanks het feit dat hij vele 
maanden per jaar in een riant appartement in 
de Verenigde Staten in warm Miami verblijft, 
voelt hij zich nog nauw verwant met zijn 

geboortestad. Een paar maanden geleden 
kocht hij er een penthouse in de Vestedatoren. 
De casco gekochte ruimte wordt momenteel 
geheel naar zijn wensen verbouwd. Tot die 
tijd huurt hij een appartement. “Ik vind 
de Vesteda een prachtig gebouw, maar het 
was nog niet zo eenvoudig dit penthouse 
te kopen, want er zat een eerste recht van 
koop op. Gelukkig is het me toch gelukt. Ik 
ben er echt blij mee, hoewel ik nu al weet 
dat ik er slechts een gedeelte van het jaar 
van kan genieten.” Zijn vorige Eindhovense 
appartement verkocht hij compleet met 

inboedel en stoffering. Daarom  houdt hij zich 
nu niet alleen bezig met het uitzoeken van 
badkamers (drie in totaal),  keuken, vloer- en 
wandafwerking, maar ook met het uitzoeken 
van een complete nieuwe inrichting. 
“Ik heb een hekel aan knoppen op deuren 
en lades.  Ik houd van een strakke moderne 
inrichting, maar omdat ik hier ramen heb van 
zes meter hoog en slechts één muur is dat nog 
niet zo eenvoudig. Daarin kan ik best wat hulp 
gebruiken. Op de Tongelresestraat, een buurt 
die mij natuurlijk niet vreemd is, want ik ben 
in dit stadsdeel geboren én getogen, is de 
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winkel Do’s gevestigd. Een paar jaar geleden 
ben ik in contact gekomen met de eigenaresse 
Anke Creemers. Anke adviseert me nu over de 
inrichting.” 
Eerst maar eens een designbank bekijken. 
Erg gecharmeerd is Mike van de Italiaanse 
ontwerper Minotti en dan speciaal van de 
naar Mick Jagger vernoemde Jagger bank. 
“Alleen de kleur hè. Lichtgekleurde stoffen 
bekleding lijkt me wel wat, maar ja mijn 
jongste dochter is drie jaar, dus dat is niet erg 
praktisch”, zegt hij tegen Creemers. Maar zij 
houdt ook rekening met akoestiek. “Met al die 
ramen en de hoogte van het plafond, moet je 
opletten dat je straks niet het idee hebt in een 

holle fabriekshal te zitten. En de lichtinval, 
die verdient extra aandacht.” Duidelijk, want 
vanuit bepaalde plekken in huis is het straks 
moeilijk televisie kijken.
Pronkstuk in zijn gloednieuwe penthouse 
is ongetwijfeld de in hoogglans uitgevoerde 
luxe keuken van het merk Rational. Gekocht 
in Veldhoven bij Mieke Roulaux. “Alles is op 
maat gemaakt en zònder knopjes of poespas. 
Ik wilde per se een Amerikaanse koelkast, 
maar die moet een geheel met de rest vormen, 
dus hij mag niet uitsteken.” Hezemans wijst op 
zijn Gaggenau-koelkast. “Tja, wel erg duur, je 
kunt er een kleine auto van kopen, maar hij is 
wel prachtig.” 
Hezemans blijkt een gemaksmens in de 
keuken. Al zijn keukenapparatuur is geijkt, 
het koffiezetapparaat is ingebouwd en op zijn 
wensenlijst prijkt nog een kraan met verlichte 
waterstraal. Is het water warm, dan kleurt het 
licht rood. Wel zo handig. Roulaux kent hij 
al langer. Ze is een van zijn vaste leveranciers 
voor zijn onroerend goed in België, vertelt hij. 

Naast het racen is Hezemans ook succesvol 
zakenman, voornamelijk in onroerend goed, 
hij heeft diverse bv’s op zijn naam staan. 
“Gelukkig had ik juist voordat de recessie 
toesloeg flink wat onroerend goed in Amerika 
verkocht. Nu wordt er zo’n 30 tot 40 procent 
onder de prijs verkocht.”
“Ik omring me graag met mensen waar ik 
me goed bij voel, die deskundig zijn. En 
terugkomend op zijn keuken: “Mieke levert 
gewoon topmateriaal.” Hezemans glimt bijna 
even hard van trots als zijn hoogglanskeuken, 
maar hoe actief is hij zelf met de pannen? 
Lachend: “Iets uit de oven wil ik nog wel 
halen, maar dan houdt het ook op.”

Hezemans kent zijn adresjes. Terwijl natte 
sneeuw uit de lucht dwarrelt, rijdt hij in 
zijn Range Rover naar het laatste adres: 
Terratorium aan de Dillenburgstraat op 
industrieterrein De Hurk. Op zoek naar 
een penthouse-waardige vloer voor zijn 
badkamer en in zijn kantoor. Het bedrijf 
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Pronkstuk in zijn 
gloednieuwe penthouse 
is de in hoogglans
uitgevoerde keuken

”Ik omring me
graag met mensen
waar ik me
goed bij voel”

Het uitzicht van Mike Hezemans vanuit zijn penthouse in de Vestedatoren.



Karel de Grotelaan. Ze verkopen daar kleine 
zakjes drop waar ik dol op ben. Voor zo’n zakje 
drop van vijftig cent riskeer ik bekeuringen 
van honderden euro’s!”  
Mike Hezemans, gevierd autocoureur, 
succesvol zakenman en wereldreiziger geniet 
van zijn succes, zijn familie en mooie dingen 
om hem heen. Hij wijst naar zijn pols: “Tien 
jaar geleden kocht ik op Bonaire deze Rolex 
Daytona. Als ik hem nu verkoop, krijg ik er 
hetzelfde voor of misschien nog wel meer, 
maar dat doe ik niet. Ik houd gewoon van 
dingen die goed zijn!”

is specialist op het gebied van natuursteen 
en keramische producten. Als zelfs 
een badkamervloer uitgevoerd in lapis 
lazuli (blauwe halfedelsteen, red.)  tot de 
mogelijkheden behoort, zal Hezemans hier 
toch zeker wel slagen. “Voor de woonruimte 
in het penthouse heb ik hier 125 m² zwart 
graniet gekocht,”vertelt Mike. “Het was een 
vreselijke toer om de loodzware delen van 
90 bij 120 cm met een gewicht van ruim 73 
kilogram per stuk naar boven te krijgen. We 
zijn er een paar weken mee bezig geweest. De 
vloer is als eerste gelegd maar we hebben het 
nu afgedekt met karton om beschadigingen 
te voorkomen.” Voor het kantoorgedeelte lijkt 
Mike tegels beplakt met echt leer een optie 
en misschien glastegels voor in een van de 
badkamers. “Ik ben er nog niet helemaal uit. 
Een rond bad heb ik al wel uitgekozen. Dat 
komt pal bij het raam te staan, zodat ik straks 
vanuit mijn bad Eindhoven kan overzien!” 
We sluiten shop ‘till you drop af met een 
bezoekje aan Bagels op de Kleine Berg. Mike: 
“Hier kom ik graag. Ik houd van gezond en 
mijn  lievelingsvruchtendrank is aardbeien 
met banaan.” De zoete drank verleidt tot 
ontboezemingen. Trots vertelt hij over zijn 
relatie en zijn dochtertje. Sinds vijf jaar woont 
hij samen met de Venezolaanse Faniela Navas. 
Samen hebben ze een dochtertje, Fay. “Ze is 
ruim 3 jaar en ze spreekt drie talen; Engels, 
Spaans en Nederlands. Het is ongelooflijk 
zoals zij van de ene naar de andere taal 
switcht.” Trots is hij ook op zijn oudste dochter 
Leva (7) uit een eerdere relatie. “Met haar heb 
ik ook een innige band, gelukkig zie ik haar 
vaak.” 
Terugrijdend naar zijn huidige 
huurappartement laat Mike zich ontglippen 

dol op drop te zijn. “Het is me overkomen dat 
ik om vijf voor negen ’s avonds op Schiphol 
landde en met een noodgang naar Eindhoven 
reed, om nog net voor sluitingstijd een zakje 
drop te kopen bij een benzinestation aan de 
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”Voor een zakje drop
van vijftig cent 
riskeer ik bekeuringen
van honderden euro’s”


