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LOLA EN JAN WONNEN
LEGO MASTERS

an het
prijzengeld
kochten we meteen
nóg meer Lego’
Lego masters, waarin duo’s strijden om de titel ‘beste Lego-bouwer’,
was dit jaar dé tv-hit. Lola (32) en Jan (30) zijn blij en trots:
“Wij blijven voor altijd dé winnaars van het eerste seizoen.”

Lola: “Onze Lego-bokaal staat in het
raamkozijn. Ik twijfelde of ik hem
zou weghalen, maar er staan steeds
weer kinderen voor het raam. Zo leuk!
Ze komen even kijken naar de beker en
maken er selfies mee. Maar als ik dan
naar buiten stap om een praatje met ze
te maken, verstijven ze helemaal, haha.

‘TOEN IK ACHTTIEN WAS,
SCHAAMDE IK ME ER NOG
VOOR. NU NIET MEER!’
Ik ben dol op kinderen. Het is helemaal
niet erg dat ze in mijn voortuin staan.
Dat mag hier!”
Jan: “Volwassenen spreken je juist aan.
Ik word nog steeds overal herkend. Dan
roepen ze ineens ‘Hoi, Jan!’ en denk ik
alleen maar: wie ben jij? O ja, ik deed mee
aan Lego masters!

Het was mijn idee om mee te doen aan
het programma. Al van kleins af aan ben
ik bezig met Lego. Vroeger kwam mijn
vader ’s nachts mijn kamer binnen om
te zeggen dat ik moest gaan slapen en
morgen verder kon bouwen.”
Lola: “Lego is er bij mij langzaam
ingeslopen. Door Jan. Wij waren namelijk
getrouwd. Inmiddels zijn we gescheiden
en elkaars beste vrienden, maar tijdens
ons huwelijk keek ik altijd mee met wat
hij bouwde. Dan gaf ik tips of vertelde
hem mijn ideeën. Langzaam raakte ik ook
geïnteresseerd in Lego. Toch bleef ik raar
opkijken als ik Lego als verjaardagscadeau
kreeg. Dat was Jans hobby, niet die van
mij, haha!”
Jan: “Ik vind het een mooie manier om je
creativiteit kwijt te kunnen. Hoewel er ook
een periode was dat ik me ervoor schaamde.
Als achttienjarige kocht ik Lego-bouwpakketten in de speelgoedwinkel. Achter
de kassa stonden meiden van mijn leeftijd.

Ik zei altijd maar dat het voor mijn jarige
broertje was. Maar als je daar drie keer
in de week iets koopt, geloven ze er niets
meer van!”

Meer gedetailleerd

Lola: “Terwijl Jan als kind bezig was met
Lego, verzon ik vroeger verhalen en maakte
ik theaterstukjes. Nog steeds vind ik het
leuk om verhalen te bedenken. Ik denk
dat we door de combinatie van verhaal en
bouwwerk Lego masters hebben gewonnen.
We waren veel bezig met details en zorgden
ervoor dat er overal iets te zien was in
ons finalestuk.”
Jan: “Daar twijfelde ik wel een beetje over,
weet ik nog. De andere finalisten hadden
zulke indrukwekkende, grote stukken.
Dat van ons was ook groot, maar meer
gedetailleerd. Er was niet één ding dat
eruit sprong, het waren meerdere dingen.
Ik was bang dat kinderen dat niet interessant
zouden vinden. Maar ik ben blij dat we
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“Mijn grootste wens is
dat iedereen van wie ik
hou gezond en gelukkig
is en blijft.”

Jan
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“Ik zou graag een lach
zien op het gezicht van
álle kinderen.”

Lola

Lola: “Jaaa, dat vind ik zo’n leuke set!
Verder heb ik het geld ook gebruikt om
mijn coachingcertificaat te behalen, want
op professioneel vlak werd het tijd voor
iets nieuws.
De reis naar Lego House laat nog even
op zich wachten. Door corona waren de
grenzen dicht en toen we weer mochten
reizen, brak ik mijn voet. Hopelijk kunnen
we er in 2021 eindelijk naartoe.”

Het tweede seizoen van Lego
masters en Lego masters kids
zullen in 2021 te zien zijn.
Voor wie niet kan wachten:
op Tweede Kerstdag komt er
een speciale kerstuitzending
op RTL 4, waarbij bekende
Nederlanders (waaronder
Nicolette Kluijver en Heleen
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het op onze eigen manier hebben gedaan.
Zo vet! Wij blijven voor altijd de eerste
Lego masters-winnaars van Nederland
én België!
We hebben 25.000 euro en een reis naar
Lego House in Denemarken gewonnen.
Van het geld heb ik meteen nóg meer
Lego gekocht. Een StarWars-schip, dat
wilde ik al zo lang hebben! Lola heeft
het Disney-kasteel gekocht.”

van Royen) in duo’s tegen
elkaar strijden.

Gekkenhuis

Jan: “Ik kan nergens meer heen zonder
herkend te worden. Soms denk ik weleens:
laat me lekker met rust. Het is wel tof dat
we er zo veel verschillende opdrachten
aan overhouden, bijvoorbeeld Meet &
Greets. In het begin was dat zo gek!
Ik vroeg me af: waarom met mij? Ik ben
toch gewoon Jan? Al snap ik het wel: als
ik twaalf was geweest, waren de winnaars
ook mijn helden geweest. Wij zijn toch
dé Lego Masters.”

Lola: “Vlak na de finale was het echt een
gekkenhuis. Het was interview na interview.
Daar heb ik van genoten. Het is erg
fascinerend hoe dat gaat. Nu is het gelukkig
rustiger, maar we worden inderdaad nog
steeds herkend. Bijvoorbeeld in de Efteling.
Dan zie je mensen eerst op hun telefoon
kijken, daarna naar mij, en dan tegen elkaar
zeggen: ‘Dat is d’r!’ Dan roep ik altijd:
‘Hoi! Inderdaad, ik ben Lola.’”
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