
C arlos Lens is weer 
gelukkig in de liefde. 
De beeldschone Lonne 
Jetten bezorgt hem 

vlinders in de buik. De afgelopen 
jaren beleefde hij verschillende 
romances, maar Lonne heeft wel 
een héél speciaal plekje in zijn 
hart. ‘Toen zij op mijn pad kwam, 
wist ik: alles klopt.’ Carlos leerde 
zijn nieuwe vlam, werkzaam bij 
een sportschool in Arnhem, 
kennen bij een sportevent. ‘Het 
was liefde op het eerste gezicht. 
Wij zijn een perfecte match. Dat 
ze ook nog eens sportief is, vind 
ik mooi meegenomen. Niet dat ik 
me ooit met de trainingen van 
mijn exen bemoeid heb, of dat ze 
in shape waren. Dat is voor mij 
nooit een voorwaarde geweest. 
Maar het is toch wel leuk als je 
dezelfde taal spreekt. Dat zie ik 
als een cadeautje.’ Carlos heeft 
een zoon, Noah (16), uit zijn 
relatie met Yvonne. De twee 
gingen twaalf jaar geleden uit 
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elkaar. ‘Noah was toen vier. Een 
breuk is nooit leuk, maar het is 
allemaal in goede harmonie 
gegaan. Noah woont bij zijn 
moeder in Purmerend. Zelf woon 
ik in Amstelveen, maar ik pas 
mijn rooster en trainingsschema 
zo aan, dat ik hem zo vaak 
mogelijk kan zien. Vaak ga ik na 
schooltijd naar hem toe en rij ik  
’s avonds terug om 
trainingen te geven. 
Zoals het er nu naar 
uitziet, gaat hij 
volgend jaar in 
Amsterdam studeren. 
Dat is maar tien 
minuten vanaf 
Amstelveen, dus 
waarschijnlijk zal hij 
dan de helft van de 
tijd bij mij, en de helft 
van de tijd bij zijn 
moeder wonen.’ Ook 
de vriendin van Carlos heeft al 
een zoontje uit een eerdere 
romance: Luuk (12). Carlos: ‘De 
vader is daar niet echt in beeld, 
dus Lonne is vader en moeder  
in één. Dat doet ze geweldig. 
Uiteindelijk is het de bedoeling 
dat we in Amstelveen gaan 
samenwonen. Daar zijn we nu 
naartoe aan het werken. Dit jaar 
gaat niet meer lukken, omdat 
Lonne’s zoon de overstap maakt 
naar de middelbare school. We 
willen hem even de tijd geven 
om daaraan te wennen. Het 
contact tussen Luuk en mij 
verloopt heel soepel. Hij is een 
heel lief kind en er is veel liefde 
in gestopt, dus het contact 
tussen ons gaat heel natuurlijk.’ 
De zoon van Carlos heeft nog 
niet kennisgemaakt met de 

nieuwe vriendin van zijn vader. 
‘Dat is er nog niet van gekomen. 
Maar dat gaat snel gebeuren! Ik 
ga samen met Lonne – Luuk gaat 
op kamp – op vakantie naar 
Griekenland. Noah is daar in 
diezelfde periode met zijn 
moeder, dus dan zoeken we 
elkaar op. Ik heb er een heel 
goed gevoel over. De liefde die  
je in kinderen stopt, krijg je 
uiteindelijk ook weer terug. Dus 
ik weet zeker dat mijn zoon goed 
op Lonne zal reageren. En tussen 
onze kinderen komt het onge-
twijfeld ook goed. Ze zijn allebei 
geweldige jongens.’ 

Aanzoek
Carlos is zo hoteldebotel op zijn 
Lonne en heeft zoveel vertrou-
wen in hun relatie, dat hij zelfs 
denkt aan gezinsuitbreiding met 

zijn 32-jarige vriendin. ‘Als het 
ons gegund is, willen we in de 
toekomst heel graag een kindje. 
Dat zou een bekroning op onze 
liefde zijn. Eigenlijk heeft een 
tweede baby nooit op mijn 
verlanglijstje gestaan, maar nu ik 
zo’n geweldige meid als Lonne 
heb, denk ik ineens: ik wil 
trouwen en nóg een kindje. Niets 
ten nadele van mijn exen, maar 
op de één of andere manier 
waren die wensen nooit aanwe-
zig. Inmiddels heb ik genoeg 
ervaring om te weten wat ik wel 
en niet wil in een relatie. Lonne 
heeft álles. Haar stem is leuk, ze is 
lief, sociaal, enthousiast, vrolijk. 
Ze is een heel positieve vrouw, en 
ze ziet er ook nog eens prachtig 
uit. Voor mijn gevoel zijn we al 
járen samen. Ik heb zoveel 
vlinders in mijn buik, dan weet je: 
dít zit goed.’ Carlos is nog aan 
het broeden op een bijzonder 
huwelijksaanzoek. ‘Ik vraag haar 
bijna elke dag ten huwelijk, maar 
het échte aanzoek moet wel iets 
speciaals en origineels worden.  
Je trouwt maar één keer, dus dan 
doe ik het gelijk goed.’ n
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