
3 6 A B A  T O D A Y  2 0 1 9 - 2 0 2 0  |  2

In ‘Th e Drive’ staat deze keer Rob Luttge centraal. 
Hij heeft  een breed scala aan hobby’s, waar hij 
eigenlijk te weinig tijd voor heeft . Zijn werk slokt 
immers veel tijd op. Het neemt niet weg dat Rob 
graag voor zijn ontspanning achter zijn drumstel 
kruipt. Of hij volgt zijn andere muziekpassie en 
treedt als DJ op om zijn publiek te vermaken met 
discomuziek uit zijn jonge jaren.
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ROB 
LUTTGE

Rob Luttge werd als zoon van een marinier in 1959 geboren in Den 
Helder, maar groeide op in Amsterdam. Op zijn veertiende ging hij naar 
de zeevaartschool in Delfzijl. Meer dan 14 jaar heeft  hij op zee gevaren, 
overal ter wereld. In de ‘natte waterbouw’, zeg maar de baggerindustrie. 
Al van kinds af aan heeft  hij affi  niteit met muziek. Eén van zijn eerste LP’s 
was ‘Saturday Night Fever’ van John Travolta. Rob raakte daardoor besmet 
met het discovirus en dat is tot op de dag van vandaag niet overgegaan. 
Samen met René Nulkes treedt hij regelmatig op als DJ. Dit doen zij als RR 
Express. Beiden zijn dol op dansmuziek, vanaf de jaren zeventig tot nu. 
Rob noemt het een ‘uit de hand gelopen’ hobby. Ook Rob’s vrouw Henriëtte 
en haar vriendin Jolanda, de vrouw van René, zijn als gastvrouwen bij de 
optredens van de partij. Rob doet het vooral omdat hij het leuk vindt en niet 
voor de ping, ping. ‘We draaien voor een 30+ publiek.’ Daarvoor heeft  hij 
een professionele DJ set met alles er op en eraan aangeschaft . ‘Zo’n set kost 
serieus geld, maar een hobby mag geld kosten, toch?’

Naast optreden als DJ kruipt Rob graag achter zijn drumstel. Op de zaak 
bij RMM in Sassenheim staat een permanente opstelling. Daar kan hij zich 
heerlijk uitleven zonder dat de buren er last van hebben. Th uis heeft  hij ook 
een drumstel, maar om geen overlast te veroorzaken, is dat een elektrisch 
exemplaar. Rob leerde als kind al gitaar spelen en nam zijn instrument ook 
mee naar de zeevaartschool en op zee. Dat was een mooie tijdsbesteding 
tijdens het toch wel eenzame zeemansleven. Via de gitaar werd drummen 
zijn muziekpassie. Th uis of op de zaak. Voor Rob is ‘eff e lekker rammen op 
het drumstel’ afreageren. 

Daarnaast is Rob ook bezeten van vliegen in een éénmotorig vliegtuig en 
helikopter vliegen met een schaalmodel. ‘Het probleem is dat al die hobby’s 
bij elkaar wel heel veel tijd kosten’, zegt hij. ‘En dan werk ik ook nog eens 50 
tot 60 uur per week. Ik moet mijn hobby’s dus goed managen. Al was het 
alleen maar om tijd over te houden voor Ajax. Ik kwam als kind in De Meer. 
Toen ik in het buitenland zat niet, natuurlijk. Dan verlies je het contact met 
het echte leven. Maar tegenwoordig ben ik er weer graag bij. Samen met 
Henriëtte, die gaat graag mee naar Ajax en de ABA.’ 
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PERSOONLIJK
Interesses:
Lekker uitgaan, bijvoorbeeld met onze sloep de 
Kagerplassen op, of op de motor er op uit. Alles 
samen met Henriëtte. Genieten van het leven, want 
het duurt maar even.

Vakanties:
Na de winter een korte vakantie in Dubai, in de 
zomer met onze kinderen en hun partners een 
paar weken lekker ver weg en voordat bij ons het 
winterseizoen weer begint, met het de-icen van 
vliegtuigen op Schiphol, nog even een weekje naar 
de zon bijvoorbeeld op Ibiza.

Motto:
‘Leef!’

Th uis:
Henriëtte en Rob hebben een dochter Melanie 
(29) en zoon Maurice (24), die beiden in de zaak 
werkzaam zijn.
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THE DRIVE 
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