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HOT NEWS!
Selena is Bieber beu
Selena Gomez wil voor eens
en altijd duidelijk zijn tegenover de pers: ze wil niet meer
over haar ex-vriend Justin
Bieber praten. ”Kijk, het spijt
me ontzettend. Maar eerlijk
gezegd: het enige wat ik in
de tijdschriften en kranten wil
teruglezen, is dat ik er helemaal klaar mee ben om over
dat onderwerp te praten.”
Bieber en Gomez hadden
tussen 2010 en 2013 een
knipperlichtrelatie. Bieber
noemde zijn Selena onlangs
nog ’zijn eerste echte liefde’
en zei dat zijn liefde voor
haar nooit helemaal over
zal gaan. Drie van de dertien nummers op Biebers
laatste album ’Purpose’
gaan over Selena Gomez.

DIERENLIEFDE
Lady Gaga is dolgelukkig met haar trouwe
viervoeter Asia. De twee zijn onafscheidelijk.
”Ze is een heel romantisch en liefdevol dier.
Die interactie met haar is een soort poëzie en
kunst.” Asia is daarnaast een fervent jazzliefhebber. ”Ze vindt het heerlijk om bij me te zitten
als ik jazz opneem. Ze blaft niet en geeft geen
piep. Ze kijkt gewoon naar me met haar grote
oren.” Naast een diepe liefde voor haar
hond gaat het hart van Gaga
ook nog altijd uit naar mode.
“Als ik de deur uitga dan
probeer ik stijliconen uit
het verleden te eren. Dat is
gewoon hoe ik ben.”
Wie ze probeert te eren in
deze over-the-top outfit met
motorhelm is ons echter een
groot raadsel…

’Vrouwen koken
met passie’
Als topkok Jamie Oliver, wiens vrouw Jools
in verwachting is van hun vijfde kind, wordt
gevraagd of hij liever een vrouw of een man in
de pannen ziet roeren, hoeft hij niet lang na te
denken. ”Ik ben meer gecharmeerd van een
vrouw in de keuken. Te veel testosteron is niks,
bovendien zijn vrouwen uitgebalanceerd en
behandelen ze producten liefdevol, met passie.
Je ziet het ook echt als een man het koken heeft
geleerd van bijvoorbeeld zijn zussen.”

BABYVOER

Alle roddels rond haar scheiding van Ruud Gullit
en haar omstreden relatie met kickbokser Badr Hari
gingen Estelle Cruijff niet in de koude kleren zitten.
Door de stress verloor Cruijff veel gewicht. ”Mijn
eetlust verdween helemaal. Ik woog nog maar vijftig
kilo, at niet veel meer dan potjes Olvarit, bij wijze van
spreken. Bij windkracht twee kon ik de deur niet uit.”
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STING WAS GEEN
SUPERDADDY
Sting mag dan zes kinderen op de wereld
hebben gezet, hij was zeker niet de perfecte
vader voor hen. ”Ik ben nooit de ideale vader
geweest vanwege mijn werk en door de manier
waarop ik zelf ben opgevoed. Het heeft me niet
geleerd hoe ik het moest doen. Mijn kinderen
lijken dat overleefd te hebben en ze zijn allemaal geweldig, in balans en hardwerkend.” De
eerste twee kinderen kreeg hij met zijn exvrouw Frances, van wie Sting in 1984 scheidde. Die breuk ziet hij als een van de weinige
mislukkingen in zijn leven. ”Dat is het enige
waarin ik ooit gefaald heb.” Met zijn huidige
vrouw Trudie Styler (foto) kreeg hij nog vier kids.

(SNELHEIDS)DUIVEL!
Op zijn motor is Dr. Phil een stoere
snelheidsduivel, in de studio vertoont
de televisiepsycholoog echter duivelse
trekjes. Dr. Phil oogt op de beeldbuis dan
wel heel beminnelijk, achter de schermen
wordt hij vergeleken met een dictator die
geregeld een woedeuitbarsting krijgt als
dingen niet gaan zoals de tiran wil. Hij
schreeuwt tegen zijn personeel, zijn gasten en zelfs tegen zijn echtgenote. ”Hij is
als een fascistische dictator met trillende
vrouwelijke bedienden”, aldus een loslippig personeelslid.

ONTVOERING
Sinds de geboorte van haar kleindochter Pearl in 2012 beseft Sharon
Osbourne dat ze nog meer van haar
familie moet genieten. ”Ik heb helaas niet
genoeg tijd als oma, dus af en toe moet ik
mijn familie ontvoeren”, grapt televisiester
Sharon. ”Dan zeg ik tegen iedereen: ’We
gaan vanavond op stap’. En daarmee
bedoel ik dat we het vliegtuig pakken en naar New York gaan.”
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MOEDERSKINDEREN
RTL-sterren Wendy van Dijk en Carlo Boszhard
kunnen het niet alleen samen goed vinden, ook
hun moeders hebben onderling een goede klik.
Met zijn viertjes koffieleuten is dan ook een
groot feest voor de drie dames en heer. Zoals
bekend heeft Carlo een hechte band met zijn
moeder Wil, ook Wendy kan altijd rekenen op
haar mams. Tiny van Dijk past vaak op de kinderen van haar dochter Wendy; oma speelt dus
een grote rol binnen het gezin. ”Ik weet alles
van mijn dochter”, vertelt Tiny. Onjuiste verhalen in de media gaan haar dan ook aan het hart.
”Ja, dat doet me pijn. Het lijkt wel of mensen
genieten van andermans ellende. Laat ze maar
denken, ik weet hoe het zit.”

OPSCHUDDING OM
KROESHAAR

Het kroeshaar van de kleine meid van Beyoncé en
haar man Jay-Z heeft voor opschudding gezorgd. De
Amerikaanse Jasmine Toliver uit Brooklyn, die overduidelijk niets beters te doen heeft, was zo verbijsterd
over de lokken van Ivy Blue, dat ze een online petitie
startte om het sterrenkoppel te overtuigen het haar
van Ivy beter te verzorgen. ”Ik raad Beyoncé aan om
het haar van haar dochter te ontwarren met water en
kokosolie en daarna een organische conditioner te
gebruiken.’’ Beyoncé hult zich in stilzwijgen, maar door
haar mooie hoofd schiet vast de volgende gedachte:
’Get a life, woman!’

Zoek de verschillen…
Tien jaar geleden liepen Kylie en Kendall
Jenner nog veilig aan papa’s stevige hand.
Inmiddels hebben zowel de meiden als hun
vader een flinke transformatie ondergaan.
Vader Bruce gaat na zijn geslachtsoperatie
in 2014 door het leven als de supersexy Caitlynn Jenner. Kylie en Kendall zijn eveneens
uitgegroeid tot prachtige vrouwen. Ondanks
dat het uiterlijk van de drie extreem veranderd
is, de familieband is er niet minder hecht door
geworden. Caitlyn heeft aangegeven dat ze
zichzelf nog steeds ziet als de vader van
Kendall en Kylie. Zij blijven haar dan ook
gewoon papa noemen.
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Niet alleen houden de modebewuste Britse royals Beatrice en Eugenie
van shoppen, de gezusters York
staan tevens bekend om hun liefde
voor grote feesten. Beatrice vierde
in 2013 haar 25e verjaardag in stijl,
met Dizzee Rascal, Robbie Williams
en Virgin-baas Sir Richard Branson
als gasten. Robbie zong uiteraard
ook nog een moppie. Haar 18e verjaardag was eveneens onvergetelijk
met een gekostumeerd Victoriaans
diner dansant dat 560.000 euro
kostte en waar een keur aan wereldsterren kwam proosten op de jarige

KINDERLOZE
NANNY

FEESTBEESTEN!
Jet. De Queen vond het feest zo
absurd dat ze demonstratief wegbleef. Nog maar een paar maanden
en de oudste van de twee Britse
prinsessen kan 28 kaarsjes uitblazen.
Menig ster heeft een grote rode cirkel
rond 8 augustus gezet en wacht nu al
bij de brievenbus voor een uitnodiging
van feestbeest Beatrice!

De kans dat we dit hilarische kindermeisje inhuren
om op onze kroost te laten
passen is uiterst klein.
Maar wie ’The Nanny’ zegt,
denkt onmiddellijk aan Fran
Drescher (58), die de serie
met haar toenmalige man
schreef. Drescher werd
wereldberoemd als Nanny
Fine, die samen met butler
Niles een oogje hield op de
kinderen van Broadwayproducer Maxwell Sheffield.
Hoewel Fran in de serie als
een leeuwin waakte over
Maggie, Gracie en B. is ze
zelf kinderloos gebleven.
”Het is niet de bevalling die
me afschrikt, wel alles wat
daarna komt”, liet Fran zich
eens ontvallen.

Tekst: Chantal Braspenning/Foto’s: Sunshine,
BSR Agency, Bruno Press, Instagram

HYPOCRIET
Nu ze het bed deelt met haar eigen chef-kok, is het avond aan
avond smikkelen geblazen voor Katja Schuurman. Haar vriend
Freek weet haar ongetwijfeld te verleiden met de meest heerlijke
hapjes. Lange tijd was Katja vegetariër, tot ze in verwachting
raakte van dochter Sammie. ”Toen ik zwanger werd, ben ik weer
begonnen met vlees eten. Ja, het is heel erg, maar ik had er zo’n
verlangen naar en ik vond het zó lekker. Inmiddels is het roer weer
om; Freek hoeft Katja geen karbonades of een sappige steak
voor te schotelen. ”Ik eet geen vlees vanwege het dierenleed. Het
slaat nergens op dat ik wel vis eet. Het is zelfs hypocriet, maar
misschien heeft ieder mens wel recht op zijn eigen kleine stukje
hypocrisie.”
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SYLVIE

Interview

SYLVIE
MEIS:
’Al die aandacht
vind ik heftig’

HOEWEL HET LEVEN VAN SYLVIE MEIS ENKEL UIT ROZENGEUR EN MANESCHIJN
LIJKT TE BESTAAN, IS NIETS MINDER WAAR. DE BEELDSCHONE PRESENTATRICE,
ALLEENSTAANDE MOEDER EN SUCCESVOLLE ZAKENVROUW WORDT IMMERS
MET ALLES WAT ZE DOET DOOR IEDEREEN OP DE VOET GEVOLGD ÉN DAT
HEEFT DAN OOK DE NODIGE IMPACT OP DE 38-JARIGE BLONDINE. ”WAT ZEG
IK WEL, WAT ZEG IK NIET, HOE KIJK IK ÉN WANNEER IK NAAR BUITEN GA,
CHECK IK ALTIJD NOG OF ALLES GOED ZIT.”

’Ik kan niet ontkennen
dat het iets met mij doet’

J

e vindt haar geweldig of je kunt
haar niet uitstaan, maar niemand
kan ontkennen dat Sylvie Meis
een leven leidt waar velen alleen
maar van kunnen dromen. Toch is
het niet altijd even makkelijk voor de
succesvolle carrièrevrouw, die sinds
haar scheiding van voetballer Rafael
van der Vaart, door de media letterlijk
en figuurlijk op de voet gevolgd wordt
aangaande haar liefdesleven. Maar
ook buiten haar nieuwe romances
om, kan Sylvie haast geen stap meer
verzetten of het wordt al onder een
vergrootglas gelegd. En dat gaat de
mooie blondine allesbehalve in de
koude kleren zitten. ”Ik ben op een
punt in mijn carrière gekomen dat er

best wel een grote druk is. Bij alles
wat ik doe, of het nu live op televisie is
of dat het soms maar om een Instagramfoto gaat, echt álles komt in het
nieuws. Het maakt niet uit of het klein
of groot is, alles wordt uitvergroot en
opgepakt, waarbij er vaak ook nog
een soort van analyse overheen wordt
gegooid wat het dan precies betekent,
of hoe dat dan gezien moet worden.
Als ik op straat om me heen kijk, naar
wie ik ook lach of praat, het wordt
allemaal geanalyseerd. Ik vind dat
best wel veel druk en best wel heftig”,
verzucht Sylvie. Desondanks probeert
de presentatrice kalm onder de situatie
te blijven. ”Het hoort er blijkbaar bij
en ik ben ook wel iemand die best wel

9
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Interview

SYLVIE

’Ik ben trots op
mijn meisjesachtige uiterlijk’
rustig blijft onder dit soort dingen, want
anders zou ik ook nooit met zoveel plezier deze carrière kunnen opbouwen.
Als het alleen maar stress geeft, heeft
het ook geen zin. Maar ik kan niet ontkennen dat het natuurlijk wel iets met
mij doet. Ik ben wel bedachtzamer
geworden: wat zeg ik wel, wat zeg ik
niet, hoe kijk ik en wanneer ik naar
buiten ga, check ik wel drie keer of
alles goed zit. Weet je, je kan wel
denken: ’Ach, laat gaan’, maar één
misstap, of één keer niet opletten,
kan mij wekenlang gezeur opleveren.
Dat is het mij niet waard. Ja, dat is
heel heftig.”

ROLMODEL

Sylvie behoort momenteel met afstand
tot de beste betaalde presentatrices
bij RTL Deutschland. De kleine diva,
die in 2003 als veejay bij muziekzenders MTV en TMF doorbrak, is
immers het belangrijkste gezicht van
de Duitse zender geworden. Daarnaast
heeft de voormalige voetbalvrouw,
die naar schatting 13 miljoen waard
is, ook nog haar eigen fi rma Meis
Enterprise. Maar Sylvie is niet alleen
een succesvolle en slimme selfmade

zakenvrouw, ze is eveneens een
beeldige verschijning met een killerbody. De invloedrijke presentatrice,
die bijna een half miljoen volgers op
Instagram heeft, beseft zich maar al
te goed dat ze inmiddels als rolmodel
wordt gezien. En dat vindt Sylvie best
wel een verantwoordelijkheid. ”Als
je heel jong bent en dit soort dingen
doet, dan ben je nog niet per se een
rolmodel. Maar als je levenservaring
hebt, waarbij je veel hebt meegemaakt,
zoals borstkanker en dat soort dingen,
en op weg bent naar het opbouwen
van een heel mooie carrière -waarvan
ik denk dat ik daar nu mee bezig ben-,
dan denk ik dat vrouwen mij wel zien
als inspiratie of als een rolmodel. Ik
vind dat naast een hele eer, ook best
wel een verantwoordelijkheid. Maar ik
ben daar niet bang voor, ik vind dat
ook wel iets moois en bij mijn leeftijd
passen”, aldus Sylvie, die onlangs 38
jaar is geworden. Of de knappe presentatrice het eng vindt om een jaartje
ouder te worden? ”Ondertussen niet
meer. Ik vind het namelijk ook wel
iets moois hebben. Als ik heel eerlijk
ben, bewonder ik vrouwen die geen
twintig jaar meer zijn. Jennifer Lopez
is bijvoorbeeld 46 en Julianne Moore
is alweer 50. Dat zijn vrouwen die
krachtig en intelligent zijn, een carrière
hebben neergezet; dames tegen wie je
op kunt kijken. Tuurlijk, ik kijk ook heel
graag naar Gigi Hadid, qua stijl en bij
haar body denk ik echt ’wow’, maar
ik zie wel dat het meisje pas twintig is.
Ik vind het overigens wel leuk dat ik
lang meisjesachtig blijf, omdat ik klein
ben en wellicht door mijn Indische
roots. Dat is mijn geluk en daar ben
ik blij om. Ik schaam me er ook niet
voor om te zeggen dat ik daar wel
trots op ben.”

JUDE LAW

Sylvie presenteerde onlangs haar
nieuwe bikinicollectie en parfums,
getiteld Day and Night, in samenwerking met Hunkemöller. Hoewel de
zakenvrouw tegenwoordig niks meer
loslaat over haar liefdesleven, verklapt
ze wel met welke acteur ze het liefst ín
bikini op het strand zou willen zitten.
”Dat is Jude Law”, lacht het lingeriemodel, die ondanks haar slanke
postuur, maandenlang heeft afgezien
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in haar eigen privé-sportschool. Dit
om alle eventuele onzekere momenten voor de cameralens uit de weg te
gaan. ”Door heel vroeg te beginnen
met mijn regime, elimineer ik die
onzekerheid. Ik let dan goed op wat
ik eet en wanneer ik ga sporten. En
tijdens de dagen van de shoots let ik
ook op wat ik eet, zodat ik een goede
reactie van mijn lichaam krijg. Je
moet wel eten om energie te hebben,
maar je moet er dan wel rekening mee
houden wat je dan eet of drinkt. Je
gaat dan geen honderd cola’s met bubbels drinken en denken: ’Dan sta ik
lekker op die foto’. Nee, want zo voel
je je dan niet.” Sylvie vervolgt: ”Het is
wel een combinatie van strikt zijn en

je eraan houden, maar ook genieten.
En dat betekent dat ik ook wel eens
een smokkeldag heb, dan eet ik echt
alles wat ik maar wil. Je moet jezelf
ook dingen gunnen, zoals een ijsje
eten, wat ik net nog heb gedaan. Daar
heb je je spaarpot voor, die heb je niet
door te denken: ’Ik ga straks saai eten,
ik gun mezelf nooit wat. Daar heb je
dan wel het lichaam door, maar de
sprankel komt toch echt uit je ogen.”
Op Sylvie’s Instagramprofiel is geen
enkele foto te bekennen zonder die
sprankeling in haar ogen. Toch heeft
óók zij, net als ieder ’normaal mens’,
ook weleens last van een ’offday’. ”Ik
kan balen als iets niets lukt en dat het
dan mijn eigen schuld is. Als iets niet

lukt, terwijl ik er niks aan kon doen,
dan kan ik me erbij neerleggen. Maar
ik vind het moeilijk om mijn eigen
falen te accepteren. Daar kan ik dan
wel chagrijnig om zijn, maar meer op
mezelf dan op anderen. Ja, ik ben wel
een beetje heel erg perfectionistisch.”

MOEDERSCHAP

Naast Sylvie’s drukke trainingsschema en overvolle werkagenda, is ze ook
nog alleenstaande moeder van zoontje
Damián (9), die ze met Rafael van der
Vaart kreeg. Het combineren van het
moederschap en haar drukke carrière
valt haar soms best zwaar. ”Een paar
jaar geleden had ik bijvoorbeeld maar
twee Hunkemöller-shoots in een jaar
en dat is in te plannen. Ik doe dat dan
bijvoorbeeld in de weken wanneer
Damián bij zijn vader is. En dat lukt
ook vrij aardig, maar natuurlijk is
het een heen en weer geschuif met
data. Dat is ook meer iets voor mijn
assistente om dat goed te doen en dan
is het voor mij gewoon een heel druk
bestaan. En als ik niet werk, ben ik
echt fulltime mama. Dat is het mooiste
wat me ooit is overkomen, maar iedere
werkende moeder weet dat het ook
zwaar is. Toch is het, ondanks de
drukte, absoluut vol te houden. Het
is namelijk het mooiste wat ik ooit
heb mogen beleven.” Hoewel Sylvie
inmiddels aardig op dreef is om al
haar dromen waar te maken, heeft ze
toch nog wat op haar wensenlijstje
staan. ”Ik wil nog steeds wel een keer
iets in een fi lm doen. Ik hoop dan op
een internationale fi lm, want ik hou
van internationale dingen. Nee, Bond
Girl is wel heel erg hoog gegrepen,
maar ik vind het wel leuk als het een
co-productie zou zijn tussen Amerika
en Duitsland of zoiets. Ik heb geen
voorkeur voor een bepaald genre,
omdat ik niet denk dat ik een grote rol
zou kunnen krijgen. Een klein
rolletje vind ik ook al leuk. Maar
het is meer hardop gemijmer van
mij hoor, want er is niks gaande.
Iedereen denkt misschien: ’Oh, ze zit
steeds in Los Angeles, Hollywood!
Nou, dan gaat ze vast dit of dat’. Nee,
dat zijn mijn eigen kleine droompjes
in mijn hoofd. Máár die had ik vroeger al én kijk waar ik nu zit”, glimlacht Sylvie tot slot.

Tekst: Emelie van Kaam/Foto’s: BP, Reporters, Instagram

’Mijn eigen
falen
accepteren,
vind ik
moeilijk’
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Versier hem met je ogen

MET ÉÉN ZWOELE BLIK
KAN HIJ DE JOUWE ZIJN
OGEN ZIJN DE SPIEGEL VAN JE ZIEL, DAT WETEN WE ALLEMAAL. MAAR
HOE LAAT JE MET JE MOOIE KIJKERS AAN DIE KNAPPE VENT AAN DE
OVERKANT VAN DE BAR WETEN DAT JE EEN OOGJE OP HEM HEBT?
GLOSSY HEEFT 5 VERSIERTIPS VOOR JE. SUCCES GEGARANDEERD.
MET EEN ZWOELE BLIK KAN HIJ DE JOUWE ZIJN…

O

ogcontact is een prima
manier om spanning op
te bouwen bij een leuke
vent. Flirten met je ogen is
echt een makkie; een kind
kan de was doen. Ook al zie je wellicht
niet meteen in hem de vader van je
kinderen, oogcontact is gewoon aantrekkelijk. Want zeg nou eerlijk, jij vindt
het toch ook leuk om van een afstandje
met iemand te flirten? Het is een mooie
manier om een man te verleiden en
geïnteresseerd in je te maken, zonder
dat er een woord wordt gewisseld tussen
jullie. Dus heb je een oogje op iemand?
Hier wat tips om hem het hoofd op hol
te brengen…

1

. Maak oogcontact en
verbreek het daarna weer
Staar een beetje nonchalant in zijn
richting, net zo lang tot hij je in de
gaten heeft. Het kan even duren,
maar wacht totdat hij jou aankijkt en
draai dan langzaam je hoofd weg…
Kijk niet heel snel weg alsof je wordt
betrapt, maar doe het heel relaxt.
Blijf hem ook niet te lang aanstaren,
dan kom je al snel opdringerig over.

2

. Lach terwijl je hem
aankijkt
Maak het allemaal niet te serieus,
probeer ook niet krampachtig sexy
te kijken, maar geef hem een mysterieus glimlachje. Hierdoor kom
je veel warmer en aantrekkelijker
over en hou je het luchtig.

3

. Drie keer is scheepsrecht
Denk niet dat mannen meteen door
hebben dat je hen aan het versieren bent. De heren zijn geneigd in
eerste instantie te denken dat het
toeval is dat je hen aankijkt of dat
je naar iemand achter hen staart.
Mannen zijn nou eenmaal slecht in
het interpreteren van de hints die
vrouwen geven. Probeer het daarom
minimaal drie keer achter elkaar.

Knipogen is echt
een no-go!

4

. Ga niet knipogen
Geef hem in geen geval een knipoog; dat is heel ouderwets. Mocht je
per ongeluk toch een oogje dichtknijpen, doe dit dat niet overdreven,
maar sensueel. Als je overdreven
knipoogt komt dit verre van aantrekkelijk over en is de kans dat hij
in de lach schiet groot. Je wilt toch
geen flater slaan?

5

. Als je het oogcontact
verbreekt, verbreek het dan
omlaag
Als iemand oogcontact omhoog
afbreekt dan wordt dit alras vertaalt in minachting. Zo kom je dus
onvriendelijk over. Wanneer je naar
de zijkant wegkijkt zien mannen
dit als een teken van verveling of
desinteresse. En dat wil je natuurlijk
niet. Als je het oogcontact verbreekt,
doe dit dus omlaag! Dit is een teken
van respect en waardering. Hierdoor
voelt de man zich veiliger en zelfverzekerder en zal hij sneller naar je toe
komen en als was in je handen zijn.
Bingo!
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LENTEKRIEBELS Gossip

kriebels van Rafael en Estavana
RAFAEL VAN DER VAART IS TOT OVER ZIJN OREN VERLIEFD OP HANDBALSTER ESTAVANA POLMAN. ZODRA
HUN AGENDA HET MAAR EVEN TOELAAT, PROBEREN DE
TWEE BIJ ELKAAR TE ZIJN. VANAF HET MOMENT DAT ZE
ELKAAR WEER IN DE ARMEN VALLEN, SPAT DE LIEFDE VAN
HET SPORTIEVE PAAR AF. EEN STRANDDAGJE MONDT
AL SNEL UIT IN EEN WILDE VRIJPARTIJ WAAR DE
VONKEN VANAF VLIEGEN…

N

a de plotselinge scheiding
van Sylvie Meis en zijn
stormachtig relatie met
Sabia Boulahrouz lijkt het
liefdesleven van Rafael van der Vaart
nu in een rustiger vaarwater terecht te
zijn gekomen. De voetballer is tot over
zijn oren verliefd op de beeldschone
handbalster Estavana Polman. Het
stel wil zelf weinig tot niets kwijt over
hun liefde, maar deze beelden zeggen
genoeg: Raf en Estavana zijn stapelverliefd en kunnen gewoonweg niet van
elkaar afblijven. De sportvrouw maakt
Raf weer helemaal happy; iets wat zijn
familie en vrienden uiteraard toejuichen. Zo liet de moeder van Rafael
weten erg blij te zijn voor haar zoon.
Ook de Spaanse familie van Raf is
erg onder de indruk van de mooie
Estavana. ”Ze zijn blij dat het een

sportief meisje is. Iemand met een
eigen carrière en niet wéér iemand die
alleen maar achter z’n geld aanzit”,
aldus een vriend van de familie.
Wanneer het maar even kan, zoeken
Estavana en Rafael elkaar op. Soms
vliegt de voetballer in zijn vrije weekenden naar Denemarken om bij zijn
vriendin te kunnen zijn. En ook
Estavana heeft nog nooit zoveel vliegtuigen gezien als de laatste paar maanden. Zodra de blondine twee vrije dagen
achter elkaar in haar agenda ziet staan,
boekt zij een vlucht om bij Rafael te
kunnen zijn. Zo werd het stel betrapt
tijdens een stomende vrijpartij op het
Spaanse Chipiona-strand. De rest van
de wereld leek niet meer te bestaan.
Op het verlaten strandje gingen de
twee helemaal in elkaar op. Rafael
liet zich van zijn meest romantische
kant zien door in zijn strandtas twee
wijnglazen en een koel flesje witte wijn
te verstoppen. Op een beschut plekje
genoten de twee geliefden van hun koude wijntjes, maar bovenal van elkaar.
De weinige toeschouwers op één van de
eerste zomerse dagen aan de Spaanse
kust, zagen de beroemde voetballer
en zijn blonde vriendin dansen in
de branding van de zee. Wat moet
het heerlijk zijn om zo verliefd te zijn;
Rafael en Estavana hadden alleen oog
voor elkaar. En geef ze eens ongelijk…
Raf viert na zijn pijnlijke scheiding
van Sylvie en de omstreden breuk
met Sabia eindelijk weer het leven en
de liefde. Het belooft een hete zomer te
worden voor de twee sportievelingen.
Een zomer waarin het goed mogelijk is
dat Raf en Estavana de volgende stap
nemen: samenwonen! ”Dat zou heel
leuk zijn”, knipoogde de voetballer al
veelbelovend.
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Snapshot

GWEN

Na dertien jaar kwam er een einde
aan het huwelijk van popzangeres
Gwen Stefani en de vader van haar
drie zoons, Gavin Rossdale. Gwen
heeft nu een relatie met countryzanger en ’The Voice of USA’-jurylid
Blake Shelton, maar dat wil niet zeggen
dat ze niet rouwt om haar scheiding.
”Ik zou willen dat het niet gebeurd was,
maar tegelijkertijd heb ik het gevoel
dat het een deel van mijn levensweg
is”, aldus Gwen. Ze bekijkt het echter
positief. ”Mijn hart is twee keer echt
gebroken, daarna heb ik geweldige
nummers geschreven. Ik ben zo blij dat
ik dat heb en die gevoelens kan delen.
Er komen altijd goede dingen uit vervelende situaties.” Of haar relatie met
Blake de winter gaat halen, valt nog
maar te bezien. Blake houdt van lekker
eten; een groot bord met vlees en
groente. Gewoon een stevige maaltijd.
Maar niets van dit alles staat op het
boodschappenlijstje van Gwen, het zijn
noodles die Gwen inslaat. Het is niet te
hopen dat de zingende keukenprinses
dit aan haar Blake gaat voorschotelen,
want daar wordt de lekkerbek vast niet
vrolijk van. De liefde van de man gaat
tenslotte door de maag...

Foto: Reporters

Gwen Stefani
Keukenprinses
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Promotie

IN SHAPE MET

SIZE ZERO

In de zoektocht naar de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van afslanken ontdek je een uniek
concept om je lichaam meer in shape te krijgen: Size
Zero. We verbazen ons enorm hoe probleemzones
binnen drie kwartier effectief worden aangepakt
en zorgen voor blijvend resultaat bij de klanten in
inmiddels dertig vestigingen.
Bij Size Zero spreken we met mede-eigenaresse
Tamara Elbaz. Deze ondernemer is bekend van
TV en haar eerdere activiteiten op het gebied van
mode, PR en marketing. De hype rondom de nieuwe
afslankmethode blijkt echter veel meer dan alleen een
goede promotie campagne. Het verhaal gaat namelijk
dat door de effectieve behandelingen van Size Zero
de centimeters er af vliegen. Eerst wordt het lichaam
doorgelicht door de machine, deze registreert binnen
no time overgewicht, een verhoogd vetpercentage en
of er sprake is van cellulitus. De probleemzones als billen,
buik, benen en armen worden zorgvuldig gemeten en
afgetekend. Er worden vervolgens 16 pads geplaatst
op de aandachtsgebieden. Ruim drie kwartier krijgt
het lichaam verschillende impulsen bestaande uit ultra
sound, electro- en spierstimulatie waarmee
vetverbranding en spieropbouw wordt gestimuleerd.
Maar ook cellulitus wordt er mee aangepakt en
verslapte huid krijgt haar elasticiteit er weer mee terug.
Ondanks het feit dat je ontspannen ligt gebeurt er wel
degelijk iets: de meeste clienten zijn na 1 behandeling
tussen de 8 en 28 centimeter kwijt, soms meer.

Tamara Elbaz / CEO

Size Zero is inmiddels enorm gegroeid: in een jaar
tijd zijn er maar liefst 30 (franchise)vestigingen
en worden er dit voorjaar nog zeker vijf geopend.
Natuurlijk is het keihard werken maar het geeft
Tamara zoveel voldoening om dit succesverhaal
verder uit te breiden. Daarom is Size Zero altijd
op zoek naar ondernemers die een eigen studio
willen starten. Nederland blijkt overigens te klein
voor Tamara haar ambities, inmiddels heeft Size
Zero ook een salon geopend in Spanje en lopen er
meerdere aanvragen uit Engeland, Belgie en Dubai.
Maar ook zijn zij bezig met het ontwikkelen van een
eigen fatburner-, thee- en detoxlijn en komen ze
binnenkort met uitgebreide voedingsplannen om
zo nog meer resultaat te boeken bij hun klanten.
Het lijkt Tamara fantastisch om dit bedrijf
wereldwijd uit te breiden, niets geeft een beter
gevoel dan mensen te spreken die na een
jarenlange strijd eindelijk met Size Zero
wel hun doelen weten te bereiken.

“Een uitkomst voor
iedereen met een
gewichtsprobleem”
Tamara was eerst enorm sceptisch over deze manier
van afslanken, maar zij was uiteraard enorm benieuwd
naar deze nieuwe methode. Na twee behandelingen
te hebben genoten verloor zij echter zoveel
centimeters, dat zij al haar broeken moest weggooien.
Ze dacht meteen “als het mij meteen zo helpt is dit DE
uitkomst voor mensen met een probleemfiguur”. Bijna
vanzelfsprekend moest zij dit concept dus wel verder
uitrollen. In 2014 startte Tamara de eerste salon in
Healthcity Rotterdam. Binnen twee weken waren alle
dagen van de week helemaal volgeboekt en locaties als
Amsterdam en Den Haag volgden elkaar in no time
op. Mensen hebben er echt zin in om op deze makkelijke
en overigens betaalbare manier aan hun lichaam te
werken en daarmee moeiteloos in shape te blijven.

GLOSSY SIZE ZERO.indd 1

“Nederland lijkt te klein
voor Tamara’s ambities”

Benieuwd geworden?
Op vertoon van deze Glossy editie bij 1 van de Size Zero
vestigingen kan je ook kennismaken met Size Zero voor
het speciale introductietarief van 59 euro voor 39 euro.
www.sizezero.nl, info@sizezero.nl, tel: 020 470 59 11

@sizezero_hq

/www.sizezero.nl
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Gossip

INSTAGRAM
Carice van
Houten: schone
slaapster ontwaakt en heeft
last van zwangerschapskwaaltjes.

Yolanthe Sneijder-Cabau:
’Jay & I acting crazzzzy’

aasland:
Bridget M @mees
d
’#thankgo londoneye
t#
#durftnie oog’
rh
#135mete

Justin Timberlake
en Taylor Swift:
Oeps! Betrapt!

DOORGAANS ZIEN WE DE GROTEN
DER AARDE TOT IN DE PUNTJES VERZORGD EN KEURIG GLIMLACHEND
OP DE RODE LOPER. MAAR OOK DE
STERREN BLIJKEN ZICHZELF NIET
ALTIJD EVEN SERIEUS TE NEMEN EN
HOUDEN WEL VAN EEN DOLLETJE.
OP INSTAGRAM VONDEN WE
DE VOLGENDE HILARISCHE
KIEKJES…

Gekke bekk e
Kloé Kardashian:
,
’Smelly cat, smelly cat
g you?’
what are they feedin

Oprah Winfrey & friends: Lachen, gieren en
héél hard BRULLEN!!!

Manuel Broekman en Géza Weisz:
’De Bieber look. #belieber’
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Jake
Gyllenhaal:
Zucht.
Smelt.

Ilse DeLange met
backingvocals:
’Waylon? Who?’

Thijs
Römer met
dochter
Sammie:
Popcorn
en een
3D bril;
geluk is
soms zó
simpel!

Claudia de Breij en Paskal
Jakobsen: Dat zit wel snor
met die twee.
Cara Delevigne:
Hoezo topmodellen
eten niets?

k en trekken!
Bradley Cooper: Hangovertje?

Foto’s: Instragram

Geer en
Goor:
Zijn ze
niet om
te gieren?
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Interview

DOUTZEN & SUNNERY

HET HUWELIJKSGEHEIM VAN DOUTZEN EN S

’WIJ HEBBEN VEEL S
NA VIJF JAAR ZIJN
SUNNERY JAMES EN
DOUTZEN KROES NOG
STEEDS DOLGELUKKIG
MET ELKAAR. MET DE
GEBOORTE VAN HUN
ZOONTJE PHYLLON EN
DOCHTERTJE MYLLENA
MAE VOELT HET SHOWBIZZKOPPEL ZICH
HELEMAAL COMPLEET.
TOCH SLUIT SUNNERY
GEZINSUITBREIDING
NIET UIT. DE POPULAIRE
DJ VERTELT OOK OPENHARTIG HOE HIJ ZIJN
VIJFJARIGE HUWELIJK
MET HET FRIESE TOPMODEL GOED PROBEERT TE HOUDEN.

S

unnery James (37) is niet
alleen de echtgenoot van
topmodel Doutzen Kroes
(31) en een veelgevraagd dj,
hij is ook nog de vader van Phyllon
Joy (5) en Myllena Mae (1). Hoewel
Sunnery altijd heel stoer oogt achter
zijn draaitafel, blijft daar maar weinig
van over wanneer hij vol trots over
zijn zoontje en dochtertje vertelt. ”Het
leven is natuurlijk veranderd met
twee kinderen, maar het is alleen
maar leuk. Het geeft meer waarde aan
je leven, je doet het nu ergens voor.
Wat je eerst alleen voor jezelf deed,
doe je nu voor iets groters”, glimlacht

Sunnery, die sinds de komst van zijn
kleine meid Myllena Mae bezorgder
dan ooit is geworden. ”Het is ongelooflijk, haar komst heeft wel impact op
me gehad. Ze is echt mijn prinsesje.
Tuurlijk, een jongetje is fantastisch,
maar een meisje geeft toch een soort
van extra druk. Tenminste, je hebt
gewoon meer zorg. Het geeft toch een
bepaald gevoel van ’dit is mijn meisje’.
Ik denk dat een vader dat gewoon met
zijn dochter heeft, zoals een moeder
met haar zoon.” De bezorgde plaatjesdraaier krabt zich nu al achter de
oren als hij over de toekomst van zijn
Myllena nadenkt. ”Als je nadenkt over

het leven en dat Myllena over vijftien
jaar misschien wel met een jongen
thuis gaat komen, of dat ze dan weg
wil, hoe ga je daar dan mee om? Over
dat soort dingen ga je wel nadenken.
Ja, ik ben nog bezorgder geworden,
maar ik heb nu nog geen kopzorgen.
Ik heb er genoeg vertrouwen in dat
ze het tegen die tijd allemaal wel aan
kan, maar tuurlijk, het zal altijd een
zorg zijn. Dat realiseer ik me steeds
meer, hoe oud je kinderen ook zijn, je
zult absoluut heel je leven lang zorgen
hebben. Of ik toch nog een kindje zou
willen? Dat weet je nooit, voor nu laat
ik dat open”, glimlacht Sunnery, die
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N SUNNERY

SEKS!’

zijn zoon als zijn kleine grote vriend
ziet. ”Phyllon is net vijf jaar geworden.
Hij is een topper, hij is mijn beste
maatje. Ik vind het heerlijk om met
hem te hangen, of zoals laatst naar de
kapper te gaan. Phyllon begint mijn
werk inmiddels wel leuk en interessant te vinden. Hij zegt dan: ’Pappa,
deze beat is wel een beetje te hard’. Of
dan komt-ie in de studio bij me zitten
wanneer ik bezig ben en dan zegt-ie:
’Dit vind ik wel vet!’ Hij begint te snappen wat ik aan het doen ben, dat is
wel erg leuk.” Sinds de komst van hun
tweede kleintje voelt Sunnery zich met
zijn voormalige Victoria’s Secret Angel

’Doutzen en
ik zijn altijd
eerlijk en open
naar elkaar’
21
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Interview

DOUTZEN & SUNNERY

completer dan ooit. En dat zorgt in
huize Kroes-James vaak voor emotionele momenten. ”De interactie tussen
de twee kinderen zorgt er echt voor
dat je het gevoel van een gezinnetje
hebt. Tuurlijk hadden Doutzen en ik
dat ook al voor de komst van Myllena
Mae, maar met z’n vieren vindt er toch
meer interactie plaats. Het is gewoon
genieten hoe Phyllon op zijn zusje
reageert wanneer ze een beetje ziekjes
is en haar dan troost, dan schiet je wel
vol als je dat ’s ochtends ziet. Of wanneer Phyllon zegt ’kom maar, ik geef
Myllena Mae wel te eten’, terwijl hij over
haar bol aait en haar kusjes geeft. Dan
smelt ik echt.” Sunnery en Doutzen
zien er altijd goed op toe dat ze genoeg
tijd met elkaar doorbrengen, voordat
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hun wegen zich door hun hectische
werk weer scheiden. ”Hoe druk we
ook zijn, we zorgen er altijd voor dat
we tijd voor elkaar hebben. Er zit echt
maximaal zes dagen tussen dat we
elkaar niet zien. Ons management
regelt het dusdanig met onze agenda’s,
dat we er eigenlijk bijna een normaal
gezinsleven op nahouden. Echt hulde
daarvoor. Ik word anders ook gek als
ik mijn kindjes niet zie wanneer ik langer weg ben. Ik was eens acht tot tien
dagen van huis en dat was écht zwaar
voor me. En dat is niet eens een lange
periode! Sindsdien wordt er steeds
beter voor ons gepland. Er zijn overigens ook gewoon periodes dat
Doutzen en ik elkaar twee volle
weken thuis zien”, aldus Sunnery,

die momenteel vaker onderweg is
dan zijn vrouw. ”Ik reis het meeste
op het moment; Doutzen hoeft niet
per se meer in New York te zijn voor
werk. Zij heeft ook contracten met
opdrachtgevers, dus ze heeft een beter
zicht op de dagen dat ze moet werken.
In die zin is Doutzen veel vaker thuis
bij onze kinderen dan ik.” Voor de
twee supersterren is het af en toe wel
aanpoten met hun hectische werk en
drukke gezinsleven, maar daar heeft
het gelukkige koppel inmiddels iets
voor bedacht. ”Het is nu wel iets meer
plannen met twee kinderen. Het is er
namelijk niet minder druk op geworden.
Maar we hebben mijn moeder die ons
de laatste tijd erg helpt; zij is een soort
van half aangenomen”, lacht Sunnery.

”Dat voelt wel lekker. Eerst waren
Doutzen en ik erg eigenwijs met ’we
doen alles zelf’, maar als je een beetje
je eigen leven wilt behouden, met
daarbij af en toe ergens samen lekker
een hapje eten of andere leuke dingen
wil ondernemen, is het fijn dat mijn
moeder er is om op te passen. Nee, we
gaan mijn moeder niet in huis nemen.
Er komen geen schoonmoeders in
huis, niet voor Doutzen en vice versa
ook niet. We houden het wel leuk”,
schatert Sunnery. Hoe de populaire dj
zijn vijfjarige huwelijk met één van de
mooiste vrouwen ter wereld nog meer
leuk probeert te houden? ”We zijn
altijd open en eerlijk naar elkaar toe
en we communiceren goed. En
we hebben veel seks, haha.”

Tekst: Emelie van Kaam/Foto’s: Reporters

’Een dochter geeft
toch een soort
van extra druk’
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Candice Huffine
De beeldschone
Candice stond
in 2011 in ’Vogue
Italia’ in de
’Curvy Issue’.
Dit was een van
de belangrijkste
gebeurtenissen
om de weg vrij te
maken voor plussize modellen.

Curvy
models
zijn in
trek

MOESTEN
MODELLEN
EEN PAAR JAAR
GELEDEN NOG
GRAATMAGER ZIJN,
TEGENWOORDIG ZIJN
MEIDEN MET EEN
MAATJE MEER OOK IN
TREK. DE CURVY MODELS
VERDIENEN MOMENTEEL
EEN GOED BELEGDE BOTERHAM. ZO LIET DE ROTTERDAMSE SCHOONHEID DANIËLLE
VAN GRONDELLE TIJDENS DE
LAATSTE NEW YORK FASHION
WEEK ZIEN DAT EEN MAATJE
MEER EEN GLANZENDE CARRIÈRE ALS MODEL NIET IN DE
WEG HOEFT TE STAAN…

Ashley Graham – De curvy beauty speelde de
hoofdrol in de sexy verboden lingerie reclame
van Lane Bryant. Tevens heeft ze in ’Glamour’
en ’Vogue’ gestaan.

MAG HET EEN ON S
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E

nkele jaren geleden zou ze met
haar maat 42 niet aan de bak
zijn gekomen als model, maar
heden ten dage is Daniëlle
van Grondelle een regelrechte hit in
de modellenwereld. De Nederlandse
schoonheid is een rolmodel voor veel
jonge meiden. In september 2015 werd
Daniëlle met luid applaus ontvangen als
eerste volle mannequin op de catwalk
van New York Fashion Week. Over
haar voorbeeldfunctie zei het topmodel in een interview: ”Ik krijg heel vaak
mailtjes en berichtjes op Facebook van
jonge meiden die blij zijn om eindelijk
wat meer curves in de modebladen te
zien. Ik hoop dat ik ze kan meegeven
om niet zo hard te zijn voor zichzelf en
dat schoonheid in alle vormen en maten
komt! Ik heb maat 42, wat een gemiddelde maat is in Nederland, maar omdat
de gewone modellen zo slank zijn,
noemt men ons plus size. Ik hoop dat
ze in de toekomst ons gewoon modellen
zullen noemen, want we doen hetzelfde
werk als onze slanke collega’s en die
noemen we ook geen mini size models.
Net als veel andere mooie meiden die
kampen met een spekrandje op de
heupen, dacht Daniëlle dat ze haar

Kaela Humphries - Dat de broer van Kaela
(NBA Basketballer Kris Humphries) gecharmeerd is van volle vrouwen wisten we al. Hij
is namelijk de ex-man van Kim Kardashian.
Kris kan trots zijn op zijn zusje Kaela, ze siert
met haar rondingen talloze gerenommeerde
fashion magazines.

Daniëlle van Grondelle – Met luid applaus
werd de Rotterdamse Daniëlle met haar
maatje 42 op de catwalk van New York
Fashion Week onthaald.

Robyn Lawley – Deze Australische
schoonheid is waarschijnlijk het meest
succesvolle model met een maatje meer.
Robyn heeft een eigen badmodelijn. Ze
was het eerste plus size model voor Ralph
Lauren in 2012, stond in 2012 op de cover
van de Franse ’Marie Claire’ en sierde
’Vogue Australia’.

Mode

droom nooit waar zou kunnen maken,
omdat ze geen size zero had. Maar met
haar mooie gezichtje viel ze evengoed
op bij een scout. Op haar 14e werd ze
gescout als regulier model. Men vond
alleen haar heupen wat aan de brede
kant. Hoe ze ook haar best deed om af
te vallen, het lukte de brunette maar niet
om de juiste centimeters te krijgen. ”Mijn
vader zei echter tegen me dat ik mijn
droom nooit moest opgeven; hij voorspelde dat de mode-industrie zich op
een dag aan mij zou gaan aanpassen.
En hij heeft gelijk gekregen, want ik ben
nu een van de meest succesvolle plussize modellen van Nederland en werk
al 10 jaar fulltime als model!” Daniëlle
is niet de enige curvy beauty die een
lekkere boterham verdient in de modellenwereld, ook over de grens zijn uiterst
succesvolle modellen met een maatje
meer die qua schoonheid absoluut niet
onderdoen voor de slankere modellen.

Fluvia Lacerda – De Braziliaanse Fluvia Lacerda wordt
ook weleens ’de plus size
Gisele Bündchen’ genoemd.

N SJE MEER ZIJN?
plusssize models.indd 25
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Snapshot

JIMMY

Foto’s: Reporters

Jimmy Fallon
Dronken van geluk
Komiek Jimmy Fallon laat heel Amerika schuddebuiken met zijn
eigen talkshow ’Late Night With Jimmy Fallon’, maar privé viel er
lange tijd niet zo heel veel te lachen. Jimmy en zijn vrouw Nancy
hebben namelijk een groot verdriet te verwerken gehad. Het
lukte het paar namelijk maar niet om zwanger te geraken. Toch
heeft het stel inmiddels twee prachtige dochters. Hoe dat kan?
Beide meisjes zijn ter wereld gekomen via een draagmoeder.
Winnie Rose (3) en Frances Cole (2) blaken van gezondheid en
maken het leven van Jimmy en Nancy compleet. ”Mijn vrouw en
ik hebben het vijf jaar op eigen kracht geprobeerd. Iedereen die
dit heeft meegemaakt, weet hoe erg het is. We hebben van alles
gedaan en uiteindelijk gekozen voor een draagmoeder. Ik wil
mensen op het hart drukken vooral door te gaan. Want als het
eenmaal is gelukt, heb je een gezin en dan blijkt dat het het allemaal waard geweest is.” Je zou denken dat als het grote geluk
dan in je leven is, je niets doet om dat te verpesten. Toch zou
Jimmy Fallon volgens de zenderbazen van NBC momenteel een
zorgenkindje zijn. Men houdt het hart vast omdat Jimmy onlangs
voor de derde keer in vier maanden tijd een huishoudelijk
ongeluk meemaakte. Mensen die met hem werken denken dat
de presentator te veel drinkt. Volgens andere bronnen zijn er de
afgelopen maanden andere incidenten geweest met Fallon.
”Het gaat niet helemaal goed met hem, maar ik hou wel van
hem”, aldus een barvrouw die Fallon meerdere malen bediende.
”Maar hij heeft zeker een zeer uitbundig karakter.” Laten we
hopen dat Jimmy geen drankprobleem heeft, maar dat deze
trotse vader gewoon dronken is van geluk!
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POPSTERREN

POPSTERREN MET DUIZELINGWEK K
MET EEN GOUDEN KEEL
KUN JE JE REGELRECHT
NAAR EEN DROOMLEVEN
ZINGEN. ALS JE ER DAN
OOK NOG LEKKER UITZIET
EN EEN GROTE FANSCHARE OM JE HEEN WEET
TE VERZAMELEN, ZIT JE
HELEMAAL GOED. DEZE
STERREN HEBBEN NIET
ALLEEN WERELDWIJD
SUCCES WETEN TE VERGAREN, MAAR TEVENS
VELE MILJOENEN…

Zing je R
per jaar
€ 42.276.423

ADELE
Haar laatste album 25 is met luid
applaus ontvangen. De kassa van
Adele rinkelt onophoudelijk. Heel de
wereld bejubelt haar stem. Alhoewel
haar sterrenstatus pluspunten heeft,
zoals een salaris van een ton per
dag en vriendschappen met bekende
mensen als Elton John, draait het voor
Adele alleen om muziek. ”’Ik wil alleen
muziek maken. Ik wil niet dat iemand
over me praat, echt niet. Ik hoop dat ik
over 10 jaar dit nog steeds kan doen.
Het enige wat ik wil, is zingen.’’”

LADY GAGA

48.673
€ 26p.5
er jaar

De Amerikaanse zangeres,
songwriter, actrice en pianiste
Lady Gaga werd op 28 maart
1986 geboren in New York
onder de naam Stefani Joanne
Angelina Germanotta. Haar
artiestennaam heeft ze ontleend aan het nummer ’Radio
Ga Ga’ van de Britse rockgroep
Queen. Sinds ze in 2008 haar
single ’Just Dance’ op de markt
bracht, is de excentrieke Gaga
een wereldhit. Per jaar is Lady
Gaga goed voor € 42.276.423.
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e RIJK!

€ 71.681.418 per jaar

BRUCE SPRINGSTEEN
Roem en rijkdom geven niet altijd een garantie op
geluk. Zo heeft Bruce Springsteen een periode
gehad dat hij het allemaal niet meer zag zitten. Begin
jaren tachtig liepen zijn depressieve gedachtes zo
hoog op dat hij een einde aan zijn leven wilde
maken. Een goede vriend van hem vertelde: “Hij
ging als een speer van niets naar iets, zijn kont
werd dag en nacht gekust. Dan is het niet gek dat je
innerlijke conflicten over je eigenwaarde hebt.” Met de
hulp van een therapeut leerde Bruce omgaan met de
roem. The Boss zei hierover: ”Aan de ene kant vind
je jezelf, maar tegelijkertijd raak je jezelf ook kwijt.”

€ 70.796.460 p

JUSTIN BIEBER

er jaar

Hij is nog maar 22 jaar jong, maar toch is Justin op zijn
leeftijd al multimiljonair. Geen wonder dat hij aan elke
vinger een mooi meisje kan krijgen; zelfs oudere dames
beweren tegenwoordig zonder schaamte een ‘Belieber’
te zijn. En geef ze eens ongelijk. De hitzanger krijgt per
dag bijna 3 ton op zijn zilvervlootrekening bijgeschreven.
Knap, getalenteerd en ook nog eens megarijk. Maar het
gaat ons natuurlijk allemaal om zijn leuke karakter. Toch?
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ANDRÉ RIEU
Niet alleen in Amerika zijn muzikale grootverdieners te vinden, ook in Nederland is er
iemand die van wanten weet. André Rieu zingt
weliswaar niet, maar met zijn orkest kent hij
wereldwijd succes met zijn klassieke muziek.
De violist strijkt hiermee minstens twee ton per
dag op. Hiermee is Rieu een van de grootste
muzikale exportproducten van ons land.

er jaar
€ 56.194.690 p

André Rieu is goed
voor zo’n twee
ton per dag
€ 45.575.221
per jaar

PAUL McCARTNEY
Paul McCartney is dan wel 73 jaar, maar optreden is nog altijd zijn lust en zijn leven. De
oud-Beatle weet van geen ophouden; voor
een concert van 3 uur draait hij zijn hand niet
om. Het plezier van het optreden houdt hem
gaande, zegt hij. Maar wat hem ongetwijfeld
ook helpt, is een uiterst gezond regime, dat
behalve een vegetarisch dieet bestaat uit
yoga, paardrijden en geregeld fitnessen.
McCartney’s sportschoolschema? ”Een
halfuurtje op de crosstrainer, dan een beetje
in de weer met de gewichten en vervolgens
een paar handstanden, als cooling down.”’
Dankzij deze sportoefeningen is Paul topfit
en ook op hoge leeftijd in staat om met zijn
muziek per dag € 182.301 te verdienen.

RIHANNA

€ 43.089.431 per jaar

In samenwerking met rapper Jay-Z, de echtgenoot van Beyoncé, zong Rihanna
zich in 2007 met ’Umbrella’ wereldwijd naar de top van de hitlijsten. Sindsdien is
ze niet meer weg te denken uit de popwereld. Met haar sexy voorkomen en muzikale diversiteit toucheert de zangeres, die op 20 februari 1988 het levenslicht zag
als Robyn Rihanna Fenty, de lieve som van € 43.089.431 per jaar. Rihanna heeft
dan wel het gymnasium doorlopen, maar met een ’gewone’ baan had ze nooit
zoveel geld kunnen verdienen.

30

Salarissen sterren.indd 30

13-04-16 09:59

ROBBIE
WILLIAMS
Voormalig Take That-hunk
Robbie Williams staat
erom bekend depressieve
buien te hebben, maar 1
blik op zijn bankrekening
moet de rebelse zanger
wel weer vrolijk krijgen.
Robbie toucheert per
maand namelijk zo’n zes
ton. In 2000 nam hij een
MTV award in ontvangst
en maakte een grapje
over zijn vermogen: ”I
thank MTV for my 3
houses, 5 cars en supermodel girlfriend.”

€ 7.333.333
per jaar

BARBRA STREISAND

€ 110.619.469 per

MADONNA

jaar

Op privégebied rommelt het nogal eens in het
leven van wereldster Madonna, maar financieel
heeft de wereldster helemaal niets te klagen.
Madonna harkt dagelijks meer dan 4 ton bij
elkaar. The Queen of Pop weet als geen ander
dat ze haar succes –en dus ook haar kapitaal- te
danken heeft aan haar miljoenen fans. Via haar
Instagramaccount houdt ze contact met haar
fans. Geregeld kijkt ze naar de commentaren op
Instagram. ”Mensen kunnen soms heel erg lief
en begripvol zijn. Maar je moet niet te veel naar
de positieve berichten kijken. Mensen schrijven
namelijk ook onaardige dingen en dan trek je je
dat veel meer aan.”

Al op jonge leeftijd ambieerde Barbra Streisand een carrière
in de showbusiness. Haar moeder vond dat echter maar niks.
’Je bent er niet knap genoeg voor’, zei ze tegen haar dochter.
Maar gelukkig liet Barbra, die gezegend is met een gouden
keeltje, zich hier niet door weerhouden. Op 13-jarige leeftijd
nam zij haar eerste plaatje op. De rest is geschiedenis. Vele
hits, prijzen en films later is Barbra een heus icoon. Een goed
bemiddeld icoon welteverstaan. Per dag kan Barbra rekenen
op een bedrag van € 37.563.

€ 9.390.636
per jaar

€ 31.858.407 per

MILEY CYRUS

jaar

De Amerikaanse zangeres Miley
Cyrus lijkt behoorlijk aandachtziek
te zijn, toch zegt ze niet graag in de
belangstelling te staan. ”Ik zou willen dat ik kon zijn wie ik ben zonder
de roem”, klaagt Miley. Maar ze zal
moeten leren leven met het feit dat
heel de wereld weet wie ze is. Het
is niet anders. Haar bankrekening
met vele nullen, moet een pleister
op de wond zijn voor de uitdagende
Miley…
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Beyoncé:
beeldschoon
en steenrijk!
MICHAEL BUBLÉ
Niet alleen kan good looking Michael Bublé rekenen op de
adoratie van vrouwen over de hele wereld, tevens weet de
Canadese crooner zich verzekerd van een jaarsalaris van
iets meer dan 40 miljoen.

€ 40.265.487
per jaar

€ 48.141.593 p

BEYONCÉ

er jaar

Samen met haar man Jay-Z kan Beyoncé met
gemak de hongerproblemen in de Derde Wereld
oplossen; de twee wereldsterren zijn samen goed
voor zo’n 100 miljoen per jaar. De zangeres heeft
het gezegde ’shake your moneymaker’ goed begrepen. Avond aan avond raakt haar publiek door het
dolle als de donkere schone haar heupen sensueel
heen en weer wiegt in een veredeld badpak. Haar
wervelende shows, wapperende haren en gouden keeltje zijn goed voor ruim 4 miljoen euro per
maand. Queen Bey is niet alleen steenrijk, maar
ook nog eens beeldschoon. Het is bijna oneerlijk!

JAY-Z

57.522
€ 49p.5
er jaar

Rapper, producer en zakenman Jay-Z is niet
alleen (mede)verantwoordelijk voor het overweldigende succes van zangeres Rihanna, ook zelf
boert de man van Beyoncé uitermate goed. Per
dag wordt er zo’n 198.230 euro op zijn rekening
bijgeschreven, wat hem een jaarsalaris van
bijna 50 miljoen oplevert. Niet slecht voor een
man die in armoede opgroeide sinds vader
Adnes Reeves het gezin verliet toen de rapper
nog maar elf jaar oud was. Jay-Z groeide op in
de Marcy Projects, een wijk in Brooklyn en één
van de gevaarlijkste buurten van de stad.
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CHER

78.761
€ 24p.7
er jaar

KATY
PERRY

Ze zit al ruim 50 jaar in het vak, maar de bijna
70-jarige Cher is nog altijd alive and kicking.
Ze is één van de drie artiesten met een nummer 1-notering in Amerika én een Oscar voor
acteren op zak. De andere twee zijn Barbra
Streisand en Frank Sinatra.
Haar liefde voor plastische
chirurgie heeft de zangeres
nooit onder stoelen of banken gestoken. Er is aardig
wat aan Cher gesleuteld;
maar daar heeft ze dan ook
het geld voor. Per week kan
de recalcitrante Amerikaanse rekenen op bijna 5 ton.

ELTON JOHN
De exentrieke Britse zanger Elton John is met
een jaarsalaris van ruim 47 miljoen euro dan
wel duizelingwekkend rijk, maar van het delen
van zijn geld wordt hij pas echt happy. Zo werd
hij uitgeroepen tot meest genereuze Britse
celebrity door ’The Sunday Times’. De Elton
John Aids Foundation bestaat sinds 1992.
Een jaar later koppelde de zanger daaraan
de jaarlijkse Academy Award Party, een van
de meest prestigieuze Oscar Party’s waarbij
men geld inzamelt voor de Aids Foundation. Dat bracht tot nu toe al 200 miljoen
dollar op. De Elton John Aids Foundation
financiert onderzoek, preventies en meer
rond HIV en aids in ruim 55 landen.

Wie sexy Kate Perry
tijdens haar spectaculaire shows op het
podium ziet staan, zou
niet denken dat ze
opgroeide in een streng
gelovig gezin. Al op
jonge leeftijd wilde Katy
haar roots ontworstelen. Het kerkkoormeisje
was pas zeventien toen
ze school verliet om
zich volledig op haar
muziekcarrière te
focussen, tot die tijd
was dat alleen nog
maar een hobby. Met
het gewaagde nummer ’I Kissed a Girl’
beleefde Katy haar
doorbraak en inmiddels
heeft ze een dagwaarde van bijna 5 ton. Het
kan raar lopen in het
leven…

69.027
€ 119pe.4
r jaar
€ 47.345.133 p

er jaar
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Jim: ’Ik mis het stappen weleens’
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Jim en Bettina dolgelukkig

JIM

Interview

’MAAR DE
ROMANTIEK
IS VERVAAGD’

OP ZIJN VIJFTIENDE WAS JIM BAKKUM AL BEKEND. EN
HOEWEL DE KNAPPE ZANGER DE VROUWEN VOOR HET UITKIEZEN HAD, KOOS HIJ VOOR EEN LEVEN MET ÉÉN DAME:
BETTINA HOLWERDA. INMIDDELS ZIJN ZE BIJNA VIJF JAAR
GETROUWD EN HEBBEN ZE TWEE KIDS. HOEWEL JIM HAPPY
IS, MIST DE GEZINSMAN HET STAPPEN WELEENS, MAAR:
”ALS IK VRIJ BEN, WIL IK BIJ MIJN GEZIN ZIJN.”

M

et zijn deelname aan talentenjacht ’Idols’ werd Jim
Bakkum in 2002 niet
alleen een bekende zanger,
ook werd hij door menig vrouw al op
zijn 15e omgedoopt tot dé hunk van
Nederland. Hoewel het knappe koppie
vele harten op hol wist te krijgen, heeft
hij daar geen misbruik van gemaakt.
Sterker nog, de begeerde vrijgezel ging
al snel voor slechts één vrouw: Bettina
Holwerda. In 2007 verloor Jim zijn hart
aan de acht jaar oudere Bettina, die hij
een jaar eerder leerde kennen door hun
rol in de musical ’Grease’. Nadat de twee
met een auto van het podium in de
orkestbak belandden en daardoor beiden in het ziekenhuis terecht kwamen,
sloeg de vonk tussen de twee over. Hun
geluk bij een ongeluk, waarbij geen tijd
meer werd verspild. Amper een jaar

later ging de toen nog 21-jarige Jim met
zijn Bettina samenwonen in Amsterdam,
om haar slechts twee jaar later al ten
huwelijk te vragen.

STRENGE VADER

Inmiddels is Jim 28 jaar, al bijna vijf jaar
getrouwd, heeft hij zoontje Lux van drie
en dochtertje Posy (1) en woont in een
gezinswoning in Naarden. Of de acteur
het niet allemaal wat te snel vindt gaan
voor zijn leeftijd? ”Dat vind ik juist mooi.
Als ik veertig ben, zijn mijn kinderen
15 en 13 jaar, dat vind ik alleen maar
geweldig”, glimlacht Jim. ”Ik vind mijzelf
wel een lieve en leuke vader. Ik ben gek
met die kleintjes, maar ook wel streng
op de juiste momenten. Tenminste, met
Posy natuurlijk nog niet, omdat ze nog
zo jong is, maar Lux heeft dat onderhand wel nodig nu. Ik moet hem af en
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toe wel echt een halt toeroepen. Ja, het
is weleens een boefje, net als iedere
peuter, die af en toe lekker ’nee’ zegt en
er geen zin in heeft. En Posy is, dat zal
wel in de naam zitten, heel positief. Ze
lacht heel vaak en ze gaat nu ook echt
alleen zitten. Het is zo bijzonder om je
eigen dochtertje te hebben, ze heeft de
heerlijkste wangen die er zijn en lekkere
billetjes. Ik vind het zó fijn.” Bettina vult
haar man aan: ”Het moederschap met
twee kinderen bevalt me heel erg goed.
Het valt hartstikke mee met twee kids,
want met de eerste ben je al gewend om
rekening te houden met slaapjes en altijd
eten mee te nemen en voor te bereiden.
De tweede gaat daar heel erg in mee. We
hebben ook wel mazzel dat we twee
heel makkelijke kindjes hebben, want
als je echt een huilbaby hebt, wordt het
wel een ander verhaal. We zijn er zo
blij mee, echt gelukkig.’ Vol trots vertelt
Bettina over hun kinderen: ”Posy lijkt
sprekend op mij toen ik nog een baby

hunk. Ik vind het vleiend als mensen
zeggen dat ik er goed uitzie, maar daar
gaat het niet om voor mij.” Bettina blijft
er eveneens nuchter onder: ”Ik zie hem
gewoon als mijn man, die ik heel knap
vind. Ik zie hem niet als dé hunk ofzo.
Nee, dat zou wel heel erg zijn, haha.
Maar natuurlijk zie ik hem als de knapste die er is, het is mijn man!” Hoewel er
afgelopen jaren heel wat showbizzsetjes
uit elkaar zijn gegaan, gaat dat na bijna
vijf jaar huwelijk niet op voor Jim en
Bettina. De twee zijn nog steeds dolgelukkig met elkaar. Hun geheim? ”We zijn
heel open en eerlijk over onze gevoelens.
Altijd als er iets is, dan zeggen we het
meteen. Ons vertrouwen naar elkaar
toe is dan ook nooit een issue geweest.
Stel er zou iets zijn, dan zouden we dat
direct zeggen. We zijn zó gek op elkaar,
daar maak ik me echt niet druk om”,
aldus Bettina. ”We doen ook moeite voor
elkaar, dat is heel belangrijk denk ik. Zo
gaan we bijvoorbeeld op z’n tijd met z’n

Bettina: ’Jim is nog erg jong
voor het leven dat hij leidt’
was, ze heeft echt mijn ogen. Maar Jim
zie je ook echt terug in ons dochtertje,
dat vind ik grappig om te zien. Lux (3)
gaat inmiddels naar de peuterspeelzaal.
Ik vond het eerst wel spannend, maar
nu niet meer. Hij vindt het namelijk
hartstikke leuk. Ik ben niet overbezorgd,
maar wel gewoon een bezorgde moeder.
En Jim is een superlieve vader, heel toegewijd en ik kan altijd gewoon de deur
uitgaan. Ik hoef geen lijstjes klaar te leggen hoe laat Posy bijvoorbeeld haar flesje moet hebben, hij weet alles zelf te
regelen. Jim is gewoon een topvader.”

HUNK

Hoewel deze daddyhunk zijn looks nog
lang niet heeft verloren, houdt Jim zich
daar allesbehalve mee bezig. Hij heeft
inmiddels wel andere zaken aan zijn
hoofd. ”Als mensen vinden dat ik een
hunk ben, dan vinden ze dat en zo niet,
dan maakt het mij ook echt niet uit. Als
ik maar lekker kan doen wat ik wil en
me er goed bij voel, dan is dat voldoende voor mij. Nee, ik vind mezelf geen

tweeën een weekendje weg. Ik hoor om
me heen dat heel veel mensen dat niet
doen, zeker niet met kleine kids. Maar
kinderen hebben er het meest aan als
hun ouders gelukkig zijn, dus wij kiezen
er heel bewust voor om tijd te maken
samen.” Toch is het niet altijd even makkelijk om samen in huize Bakkum te
zijn. ”Het is wel heel erg de agenda’s op
elkaar aanpassen. Dat doen we vooral
met ons werk, met heel drukke periodes.
Dan hebben we ouders die oppassen en
alles strak vooruit gepland. Dat is dan
wel altijd eventjes spannend, omdat je
de kinderen dan niet zo vaak ziet als
anders, maar het is ook wel fijn om te
werken. We hebben wel een periode
gehad dat ik thuis kwam en dat Jim dan
zei: ’Zij heeft de fles gehad, hij heeft eten
gehad, doei!’ Dat was drie maanden zo,
dus op een gegeven moment gaat dat
dan wel vervelend worden. Sinds kort
plannen we dan ook dagjes in dat we
alleen met het gezin zijn en niet meer
dat we al snel de neiging hebben als de
een thuis is, dat de ander dan gaat spor-
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JIM

DRUGS

Jim vult aan: ”Als we druk zijn, dan weten
we dat van elkaar en dan is het prima. We
weten dat er daarna een tijd komt voor
ons saampjes. Zolang we ons realiseren
dat we daarna lekker tijd voor elkaar
hebben, is er niks aan de hand’, aldus
de musicalster, die zijn gezinsleven koste
wat kost altijd op nummer 1 heeft staan.
”Ik noem mijzelf geen huisvader, daar is
ons leven te hectisch voor, maar ik ben
wel echt een gezinsman. Ik ben nooit
iemand geweest die echt uit de band is
gesprongen. Ik ben wel los gegaan, maar
nooit van het uitproberen geweest. Zoals
met drugs en dat soort dingen, ik heb
daar niet zoveel mee. Af en toe mis ik
het stappen wel, maar dat is niet omdat
ik een gezin heb. Dat is gewoon omdat
ik veel werk. En de dagen dat ik vrij
ben, wil ik gewoon bij mijn gezin zijn.”
”Jim was al zo extreem gericht op zijn familie, nog voordat hij kinderen had”, aldus Bettina. ”Dus het verbaast mij niets
dat hij nu een echte gezinsman is. Maar
ik snap mensen wel die dat niet van
hem verwachten; Jim is natuurlijk nog
heel jong voor het leven dat hij leidt. Dat
vergeten we heel vaak. Hij zei onlangs
nog dat hij vaak te horen krijgt dat mensen het heel wat vinden dat hij nu al dit
leven leidt. Maar ik ken hem niet anders
dan als een verantwoordelijke man, hij
doet het echt geweldig.” Jim vervolgt: ”Als
ik niet meer op het podium sta, ga ik
er wel voor zorgen dat ik ook meer met
mijn vrienden kan doen. Maar goed, dat
weet je van tevoren als je een project
ingaat, dan heb je gewoon minder tijd.
Vorig jaar was ik van begin juli tot eind
augustus zeven weken vrij, dat was heel
erg fijn. Ik was er echt aan toe. Posy
was toen net geboren en we waren
verhuisd naar Naarden, dus ik wilde
even genieten van alles. Ik heb toen
met al mijn vrienden gegeten. Het
was heel fijn dat je dan gewoon kunt

afspreken zonder te kijken of dat wel in
je agenda past.”

ROMANTIEK IS VERVAAGD

Of Bettina bang is dat haar jonge echtgenoot de afgelopen jaren op een later
moment zal gaan inhalen? ”Ik denk dat
ik het nog eerder zal hebben. Ik ben eigenlijk meer van het gezellig met vrienden weggaan. Jim heeft dat ook wel,
maar ik hou ook nog van festivals en
dat soort dingen. Maar we laten elkaar
erg vrij. Als hij een avondje weg wil en
het kan, dan blijf ik thuis. Jim hoeft zich
niet in te houden en ik overigens ook
niet. Ik geloof niet dat de behoefte later
zal komen bij hem en anders moet hij
dat gewoon alsnog lekker doen. Maar
voor nu speelt Jim iedere avond, dus het
kan ook gewoon niet. En met kinderen
begint je dag nou eenmaal vroeg. Ik was
van de week naar een concert en dan
ben je gewoon twee dagen zo moe. Je
voelt het gewoon, met kinderen móet je
er gewoon zijn. Je kunt niet ’s middags
denken, ik ga lekker een serie kijken
onder een dekentje. Een vriend van me
zei dat laatst nog, toen dacht ik wel: ’Ja,
dat zou ik ook wel willen’. Maar ja, er
staan twee kinderen die willen spelen.
Natuurlijk is de romantiek tussen
mij en Jim vervaagd, dat zal iedereen hebben. Ik kan me niet voorstellen dat het niet zo is met kinderen. Je
bent gewoon moe en je moet heel erg
bezig zijn met praktische dingen. Dus
als je weg wil, gaat dat niet zonder
slag of stoot. Je moet eerst een luiertas
pakken, eten mee, dat soort toestanden. Dus tuurlijk is de romantiek minder. Maar als Jim en ik samen weg
zijn, dan is het precies zoals het was.
Dat blijft wel, gelukkig.” Aan nog een
kleintje denken de twee tortelduifjes
dan ook niet. ”Nee, er zit geen gezinsuitbreiding in”, aldus Bettina. ”Je weet
het natuurlijk nooit, maar voor nu zijn
we zo gelukkig met wat we hebben.
Twee gezonde kinderen; een jongen én een meisje. Op een gegeven
moment moet je ook gewoon blij zijn
met wat je hebt. En dat zijn we.” Jim
kan dat alleen maar beamen. ”Op
dit moment niet nee, ons gezin voelt
compleet. Alles is zó goed gegaan met
deze twee, dat ik alleen maar bang
ben dat het dan misschien niet goed
gaat. Nee, het is mooi zo.”

Tekst: Emelie van Kaam/Foto’s: Hollandse Hoogte, Dennis van Tellingen, Instagram Bettina & Jim

ten of iets praktisch doen. We kiezen er
nu heel erg voor om een dag vrij te houden voor ons gezin. Je merkt het gewoon
aan je kinderen als de ouders er bijna
nooit zijn. Jim en ik willen niet langs
elkaar heen leven, dat kan dan snel
gebeuren. We bellen overigens wel heel
veel, dus dat scheelt. We weten alles van
elkaar, dat verandert gelukkig niet. Maar
je moet er wel echt moeite voor doen.’

Interview
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Dit zijn de
HOTSPOTS
van 2016
KAAPVERDIË, GLASGOW EN IRAN. MOCHTEN ZE NOG
NIET OP JOUW BUCKETLIST STAAN VOOR 2016,
NOTEER ZE DAN MAAR SNEL. WANT DIT ZIJN DE
MEEST TRENDY BESTEMMINGEN VOOR DIT JAAR.

Kaapverdië, G

BONAIRE

KAAPVERDIË

E

lk jaar komt die bekende vraag
weer voorbij: ’Wat gaan we
doen met de vakantie?’ Mocht
je die Franse camping waar
je sinds 2001 al vertoeft na al die jaren
wel zat zijn, vind je Ibiza te duur of heb
je gewoonweg geen inspiratie dit jaar…
Hier een aantal vakantiebestemmingen
om je vingers bij af te likken. Ben je

sportief, wil je cultuur snuiven, smullen
van culinaire hoogstandjes of liever
gewoon met een cocktail in je hand op
een strandbedje liggen? Voor ieder is
er wat wils...

Europese hotspots

Je hoeft echt niet tientallen uren in een
krappe vliegtuigstoel te zitten, ook in

Europa kun je je op sommige plekken
in een andere wereld wanen. In de
Schotse stad Glasgow kun je je hart
ophalen als het gaat om cultuur. In het
Kelvingrove Art Gallery and Museum,
of voor de sportliefhebbers: in het
Scottish Football Museum valt genoeg
te zien. Ook in Bilbao (Spanje) komen
art- en architectuurliefhebbers aan
hun trekken in het Museo Bellas Artes,
het Basque Museum en natuurlijk het
beroemde Guggenheim. Mensen met
verfijnde smaakpapillen zijn hier aan
het juiste adres, want in Bilbao loopt
het water je in de mond bij het zien
van de sterrenrestaurants en typisch
Baskische eettentjes. Voor wie het
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HOTSPOTS

Reizen

CUBA

liever nog zuidelijker opzoekt: het Siciliaanse Palermo (Italië) is een bruisende
stad – bekend om de vele festivals en
het overheerlijke eten. De Griekse,
Romeinse, Spaanse en Arabische
invloeden zijn duidelijk waarneembaar
in het voedsel, de architectuur en de
tradities van de stad.

Nieuwe
bestemmingen

Schuilt er een echte avonturier in jou?
Dan is 2016 het jaar om compleet
’nieuwe’ bestemmingen te ontdekken
die nog niet overspoeld zijn met toeristen. Iran is zo’n land. In Shiraz kun je je

GLASGOW

vergapen aan
prachtige tuinen en unieke
moskeeën, en
in de hoofdstad Teheran
moet je zijn
voor mode,
internationale
restaurants,
chique cafés
en kunstgalerieën. Op wonderschoon
Cuba kun je genieten van de laid back
sfeer, de kleine dorpjes waar de tijd
nooit vooruit lijkt te zijn gegaan en de
bruisende wereldsteden Havanna en
Santiago de Cuba. Heb je geen zin
om ver te reizen en zoek je liever een
mooie bestemming binnen Europa,
boek dan een ticket naar Albanië. Dit
land met zijn indrukwekkende archeologische streken, authentieke dorpjes,
nationale parken en uitgestrekte stranden is gelegen tussen Griekenland en
Montenegro.

Vergeten
klassiekers

Ben je klaar met al die met toeristen
overspoelde locaties en zoek je een
vakantiebestemming die wel bekend
is, maar een tikkeltje in de vergetelheid
is geraakt? Pak snel je koffer en reis
af naar Kaapverdië! Deze kleine archi-

pel – gelegen op zo’n 570 kilometer
van de West-Afrikaanse kust – is een
tropisch paradijs met zijn uitgestrekte,
maagdelijk witte stranden. Of zoek het
dichterbij huis en ga naar het Duitse
Hamburg. Het kleine hippe broertje
van Berlijn is hot and happening en
staat op de nominatie om de coolste
stad van onze oosterburen te worden.
Je zult je niet vervelen in deze dynamische en multiculturele havenstad.
Breng een bezoekje aan het Sternschanze-district; een heaven on eart
voor iedereen die houdt van galerieën,
unieke boetiekjes en mooie meubelwinkels. Bonaire is een eiland dat ook
steeds meer (her)ontdekt wordt door
Nederlanders. Niet alleen een paradijs
voor waterratten, maar ook op ander
sportief gebied is het goed toeven op
Bonaire. Je kunt er onder andere winden kitesurfen, golfen, paardrijden, zeilen en mountainbiken.

Bron: Skyscanner

ë, Glasgow en Iran

IRAN
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GOUD IS NIET ALLEEN MOOI ALS SIERAAD, MAAR TEVENS GOED VOOR JE HUID EN
LIJF. DAARBIJ IS GOUD HET BESTANDDEEL VAN EEN VAN DE DUURSTE DESSERTS
TER WERELD. CLEOPATRA SLIEP INDERTIJD MET EEN GOUDEN MASKER OP HAAR
GEZICHT OM HAAR SCHOONHEID TE BEWAREN. DAARNAAST WERDEN IN HET OUDE
ROME AL HUIDPROBLEMEN BEHANDELD MET GOUD. MAAR OOK IN DE MODERNE
GENEESKUNDE IS GOUD MEER EN MEER EEN WONDERMIDDEL.
40

Goud.indd 40

07-04-16 14:01

Wondermiddel

GOUD

Reportage

GOUD

IS GEZOND EN LEKKER!

G

oud staat natuurlijk
prachtig om je arm,
vinger of nek als het is
verwerkt in een sieraad.
Maar ook je huid, lijf
en smaakpapillen varen wel bij een
handje goudfl inters. Zo heeft goud
ontstekingsremmende eigenschappen
en worden samenstellingen met het
edelmetaal in medicijnen gebruikt
om reumatoïde artritis te behandelen.
Aangezien goud bacteriebestendig is,
wordt het vaak gebruikt voor implantaten die een hoog infectierisico hebben. Daarnaast wordt goud gebruikt
voor de draden van pacemakers. In
de afgelopen decennia werd duidelijk
dat de behandelingen van HIV en
kanker eveneens baat hebben bij het
gebruik van goud. Binnen de moderne geneeskunde worden minuscule
gouddeeltjes ingezet om tumorcellen te bestrijden. Verder is goud in
combinatie met een ander medicijn
effectief bij HIV-behandelingen, het
helpt te voorkomen dat de ziekte het
immuunsysteem aanvalt.

GOLD FACIAL

Een verjongingsbehandeling voor
je gezicht, oftewel een goudmasker
met puur bladgoud van 24 karaat
voor huidverjonging, is een hype in
Amerika. Gold Facial lijkt het effect
te hebben van een soort laserbehandeling van de huid. Hoewel weinig
wetenschappelijke studies de voordelen van goud voor de huid bewijzen,
beweren velen dat goudtherapieën
werken. Goud zorgt dat de afname

van collageen en elastine vertraagd
wordt; met een gold facial wordt een
hangende huid voorkomen. Verder
vernieuwt goud de groei van de cellen in de diepste laag van de huid tot
gezonde, stevige cellen en zorgt dus
voor een strakker effect. Tevens zou
goud de ontsteking en ouderdomsvlekken tegengaan, met een stralend
effect als gevolg.

dipity 3 in de bruisende metropool
New York. Het gouden dessert werd
ontwikkeld ter gelegenheid van de
vijftigste verjaardag van Serendipity
in 2004. De vijf bolletjes ijs, geparfumeerd met Tahitiaanse vanille,
exotisch fruit, truffel en zelfs kaviaar,
worden geserveerd in een kristallen
beker.

PLASTISCHE
CHIRURGIE

Als laatste bestaan er plastische
ingrepen met goud. In Groot-Brittannië kun je bijvoorbeeld een schoonheidsbehandeling ondergaan waarbij
goud onder de huid wordt ingeplant.
Dit zou ondersteuning aan de huid
bieden en de productie van collageen en elastine activeren. Er ontstaan nieuwe bloedvaten rond het
gebied, de huid wordt steviger en
dikker en heeft een betere bloedtoevoer. Deze behandeling kan, als
we de verhalen mogen geloven,
tot 10 jaar effect hebben. Een minder drastische procedure is antiaging accupunctuur met door goud
bezette naalden, dit wordt ook in
Groot-Brittannië uitgevoerd.

GOUDEN DESSERT:
800 EURO!

Maar goud is tevens eetbaar! Zo is
het edelmetaal een van de belangrijkste ingrediënten van ’s werelds
duurste dessert, de Golden Opulence,
een toetje dat je voor een slordige
800 euro kunt bestellen bij Seren-
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Snapshot

PARIS

Foto’s: Brunopress

Paris Hilton is koopziek!
’Ik draag een outfit nooit
meer dan één keer’
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Paris Hilton heeft met haar goedgevulde bankrekening eigenlijk niets meer te wensen. Toch staat
er iets hoog op haar verlanglijstje: een baby! ”Ik
ben gek op kinderen, en ik weet zeker dat ik moeder word.” Nu ze de liefde van haar leven heeft
gevonden in Thomas Gross, is de kans groot
dat hij de vader van haar kinderen zal worden.
“Ik ben nu heel erg gelukkig”, aldus Hilton over
haar relatie met de Zwitserse miljonair. Trouwen
staat nog niet op de agenda, maar dat is volgens
Hilton slechts ’een kwestie van tijd’. Wie denkt dat
ze in een hoekje gaat zitten wachten tot Thomas
haar ten huwelijk vraagt, heeft het goed mis.
Paris doet in haar vrije uurtjes datgene waar ze
het beste in is: winkelen! Ze heeft overigens een
goede verklaring voor haar koopziekte. ”Ik draag
een outfit nooit meer dan één keer, tenzij het echt
om een coole jeans gaat of een leren jasje.” De
steenrijke blondine is zo verslaafd aan shoppen,
dat haar kledingkast aan alle kanten uitpuilt. ”Ik
heb zoveel kleren in mijn kast hangen met de
labels er nog aan. Ik zie ze zo vaak, dat ik denk
dat ik ze al gedragen heb, maar dan realiseer ik
me dat het niet zo is.” Na één keer dragen heeft
de diva genoeg van haar outfitjes. Gelukkig gooit
ze haar dure merkkleding niet zomaar weg, maar
maakt ze er andere mensen blij mee. ”Ik geef ze
aan mijn vrienden, of ik geef ze aan een goed
doel. Ik wil doen wat ik kan om te helpen. Ik ben
mij zeer bewust van hoeveel geluk ik heb, maar ik
werk ook hard.” Zucht, wat een bofkont die Paris!
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Celebs

NANNY’S

BETRAPT MET DE

WAT VOOR VEEL STERREN
BEGON ALS EEN DROOM,
EINDIGDE IN EEN NACHTMERRIE. HET INHUREN VAN
EEN NANNY LIJKT IDEAAL,
MAAR PAS OP: ZE ONTFERMEN ZICH DIKWIJLS NIET
ALLEEN OVER DE KINDEREN, MAAR OOK OVER DE
MAN DES HUIZES.

A

ngelina Jolie is het wel
gewend om haar man te
moeten delen met andere
vrouwen. Brad heeft over
aandacht niet te klagen. Maar toen ze
onlangs in de gaten kreeg dat Brad thuis
wel héél veel aandacht kreeg van de
nanny, werd het meisje op staande voet
ontslagen. Gwen Stefani had het geflirt
van haar man met het kindermeisje wat
minder snel door. De zangeres zag haar
huwelijk met zanger Gavin Rossdale na
13 jaar op de klippen lopen toen ze ontdekte dat haar echtgenoot een verhouding had met Mindy Mann, die bij het

Angelina Jolie
en Brad Pitt.

gezin in dienst was als nanny van hun
3 zoontjes. Gwen zou de affaire hebben
ontdekt na het lezen van berichtjes tussen haar man en de nanny op de familieiPad, die verbonden was met de mobiele
telefoon van Gavin. Die berichtjes zouden onder meer naaktfoto’s van Mindy
bevatten. Gwen was woest en voelde
zich vernederd, met name omdat het
onder haar neus had plaatsgevonden
en zij niets had doorgehad. Bronnen
meldde zelfs dat Gwen door Gavin en
Mindy werd bedrogen terwijl zij in het
ziekenhuis aan het bevallen was van
hun jongste zoon Apollo. Uiteraard werd
Mindy per direct ontslagen.

BEN AFFLECK EN HET
KINDERMEISJE
In het geval van Ben Affleck is het
nooit helemaal duidelijk geworden of de
28-jarige nanny Christine Ouzounian
iets met de scheiding tussen hem en
Jennifer Garner van doen had. Ben en
Jennifer besloten vorig jaar uit elkaar
te gaan na een huwelijk van tien jaar.
Bronnen zeiden 100% zeker te weten
dat de 43-jarige acteur iets zou hebben
met de nanny van hun kinderen Violet,
Seraphina en Samuel. Ben ontkende de
geruchten en zelfs Jennifer twijfelde. Al

liet ze later wel weten dat Christine een
slechte keus was geweest.

NANNY ZWANGER VAN ARNOLD
SCHWARZENEGGER
Arnold Schwarzenegger ging zelfs nog
een stap verder. In 2011 werd bekend dat
hij een kind had verwekt bij Mildred,
die hem en zijn vrouw Maria Shriver
bijstond in het huishouden en de opvoeding van hun kinderen. Het jongetje,
dat luistert naar de naam Joseph, werd
in 1997 nota bene vijf dagen na Arnolds
jongste zoon Christopher geboren. Joseph
zou verwekt zijn in het echtelijke bed van
Arnold en Maria. Hij en Mildred wisten
hun relatie jarenlang geheim te houden.
Tot Maria er in 2011 achter kwam wat
en f ec en
Jennifer Garner.

Arnold
Schwarzenegger
en Maria Shiver.
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Het gevaar voor ieder huwelijk: de n
anny

E KINDEROPPAS IN BED!
VRIJEN OP HET BILJART
In 2005 gaf Jude Law toe het bed te
hebben gedeeld met de 26-jarige
oppas van zijn kinderen, Daisy
Wright. Het waren Jude’s kinderen
die ervoor zorgden dat het overspel
van hun
vader
bekend
werd. Ze
vertelden

hun moeder Sadie Frost dat ze pappa
samen met de oppas in bed hadden
gezien. Kindermeisje Daisy biechtte
later alles op: ”Hij vertelde me vaak
eenzaam te zijn en we begonnen te
zoenen. Hij was fantastisch in bed.”
In haar dagboek beschreef ze vrijpartijen op het poolbiljart. Jude zou
Daisy zelfs voorgesteld hebben een
trio te doen met een andere vrouw,
maar daar wilde ze niets van weten.
Ook Ethan Hawke kon niet met zijn
vingers van de nanny afblijven. Na de
scheiding van Uma
Thurman ging hij
verder met het 22
jaar jongere kindermeisje Ryan

Ethan Hawke
met kindermeisje Ryan.

Shawhughes. Ethan vertelde later
dat hij al een tijd niet meer gelukkig
was met Uma en dat nanny Ryan
hem wel de aandacht gaf die hij zo
nodig had. In 2008 gaf de acteur zijn
jawoord aan Ryan. Samen kregen ze
twee dochters, Clementine en
Indiana. Naar verluidt had Ryan
geen behoefte aan een nanny, ze
besloot haar twee kinderen zelf op
te voeden.

MANNELIJKE NANNY
Het verhaal van Sharon Osbourne
spant de kroon. De vrouw van Black
Sabbath-zanger Ozzy Osbourne
betrapte haar man jaren geleden
niet met één nanny, maar met twee
tegelijk in bed. Toen ze het verhaal
onlangs naar buiten bracht, vertelde
ze erbij dat Ozzy door overmatig
gebruik van drank en drugs in
die periode niet echt volledig
serieus te nemen was. Sharon
besloot op gepaste wijze
wraak te nemen. Ze ontsloeg
de vrouwelijke nanny’s en
ging in zee met Big Dave.
”Een man inderdaad, die
ik onze manny noemde.
Nanny’s kwamen er vanaf
dat moment niet meer in.”

Foto’s: Brunopress, BSR, Sunshine

zich al die jaren achter haar rug had
afgespeeld en de scheiding aanvroeg.

Sharon en
Ozzy Osbourne.
Jude Law met nanny
Daisy Wright.

Gwen Stefani en
Gavin Rossdale.
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Interview

AIREN

AIREN MYLENE HOOPT
ZICHZELF TE KUNNEN BLIJVEN

’Het is zo
makkelijk
om egoïstisch te
worden’

’SHOWNIEUWS’-PRESENTATRICE AIREN MYLENE WIST OP ACHTJARIGE LEEFTIJD AL DAT
ZE EEN CARRIÈRE VOOR DE CAMERA’S AMBIEERDE. HAAR BEZORGDE OUDERS WAREN
ECHTER WAT MINDER ENTHOUSIAST. NIET ALLEEN WAREN ZE BANG DAT HUN DOCHTER
GEEN VERSTANDIGE BESLISSING ZOU MAKEN, OOK VREESDEN ZIJ DAT ZE DOOR DE
SHOWBIZZ ZOU KUNNEN VERANDEREN. AIREN BESEFT ZICH MAAR AL TE GOED DAT ZE
VOOR HET LAATSTE MOET WAKEN. ”IK HOOP DAT IK GEWOON MEZELF BLIJF, DAT IS WEL
MIJN STREVEN.” GELUKKIG HOUDT HAAR NIEUWE LIEFDE TAEKE TAEKEMA HAAR MET
BEIDE BENEN OP DE GROND. ”WIJ PASSEN ECHT ZÓ GOED BIJ ELKAAR.”

D

e carrière van Airen Mylene
Tjon-A-Tsien, beter bekend
als Airen Mylene, gaat als
een speer. De 30-jarige presentatrice is dagelijks in ’Shownieuws’
te zien. Dat Airen niet alleen bij SBS6
is opgevallen, blijkt wel wanneer ze in
2014 wordt opgenomen in de shortlist
voor de Televizier Aanstormend Talent
en dit jaar werd ze gevraagd om mee te
doen aan het populaire spelprogramma
’Wie is de Mol’. Hoewel de hardwerkende presentatrice momenteel in een
behoorlijke rollercoaster zit, klaagt ze
allesbehalve. ”Het is allemaal heel goed
behapbaar voor me, want ik ben erg
ongeduldig. Ik leef echt met onrust, heb

altijd het idee dat ik niet zoveel tijd heb.
Dat is natuurlijk ook wel zo bij de televisie: het is dat ene moment, waar je het
maximale uit wil halen”, aldus Airen,
die door haar drukke werkzaamheden
niet altijd op de juiste balans let. ”Nee,
soms ga ik ver over die grens heen. Dat
merk ik dan gelijk aan mijn gezondheid,
dan klap ik eruit en word ik ziek. Maar
ik krijg zoveel energie van dit werk, dat
ik niet oververmoeid raak. Ik ben ook
niet iemand die snel denkt: ’Oh jeetje,
ook dit nog en dat nog’. Dat vind ik juíst
leuk. Ik wil die uitdaging blijven voelen
en als die er niet is, dan weet ik gewoon
dat ik een soort van uitschakel. Het is
bij mij alles of niets. Ik ben iemand die

snel verveeld raakt, waardoor ik balorig
en slordig wordt én dat is kwalijk. Nee,
ik heb dat momenteel niet met ’Shownieuws’ of de andere programma’s die ik
presenteer, gelukkig niet.”

EGOÏSTISCH WORDEN
Voor Airen, die nationale bekendheid
verwierf in 2011 als backstage presentatrice bij ’The Voice of Holland’,
was het op jonge leeftijd al zo klaar
als een klontje dat presenteren haar
ding zou gaan worden. ”Ik presenteerde vroeger al op mijn slaapkamer,
waarbij ik deed alsof de deurknop de
camera was. Ik was nog maar een jaar
of acht, maar wist toen al wat ik echt
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AIREN

leuk vond en waar mijn passie lag”,
aldus Airen, die voor haar doorbraak
nog wel haar nuchtere én bezorgde
ouders moest zien te enthousiasmeren.
”Zij vonden het allemaal heel eng. Hoe
dan, wat dan? Je kent niemand, je hebt
geen netwerk... Voor mijn ouders stond
een gedegen opleiding altijd met stip
op 1, vandaar dat ik het ook eerst heb
afgemaakt en de stap niet eerder heb
aangedurfd. Dat was dan zó tegen alle
verstandige keuzes ingegaan. Maar als
ik uiteindelijk als beleidsmedewerker
aan de slag zou gaan, zag ik mezelf
wel heel ongelukkig worden. Dat past
niet helemaal bij mij. Ik denk dat mijn
ouders ook wel bang waren dat ik zou
veranderen, al hebben ze dat nooit zo
uitgesproken. Dat geldt eveneens voor
mijn vrienden, die zijn daar nog steeds
bang voor. Ja, ik ben ook weleens bang
dat ik niet met mijn beide benen op de
grond blijf staan, omdat het zo makkelijk is om egoïstisch te worden. Ik
moet oppassen dat ik me niet zo ga
opstellen dat ik alleen mijn eigen ding
doe en niks van me laat horen. Ik ben
al niet heel attent… Ik ben wat dat
betreft net een vlinder, die overal aan
het rondfladderen is. Maar er is wel
een grens, dat is heel belangrijk voor
me. Ik hoop dan ook dat ik gewoon
mezelf blijf, dat is wel mijn streven.”

TE DUN
Inmiddels zit Airen al bijna drie jaar
op haar plek bij SBS6. Maar ze is wel
realistisch en weet als geen ander hoe
vluchtig het showbizzwereldje kan zijn.
Airen licht toe: ”Ik realiseer me heel
goed dat het elk moment voorbij kan
zijn, het is zo onzeker als het maar
kan zijn. Natuurlijk denk ik ook wel
na over de toekomst, maar nu heb ik
dit en geniet ik ervan. Anders vind ik
het zo zonde dat ik er niet bewust mee
bezig ben geweest”, aldus de presentatrice, die erg blij is dat ze nog steeds
anoniem over straat kan. ”Ik word
nog steeds niet heel veel herkend en
dat vind ik ook wel lekker. Ik denk dat
het ook wel een luxe is. Ik heb wel een
beetje dat mensen om je heen gaan
smoezelen en dat je nog net hoort: ’Zij is
toch van..?’ Het is iets wat erbij hoort en
waar ik rekening mee hou, maar of ik
heel graag bekend wil worden? Nee,
dat hoeft niet zo.” Maar dat is niet het

’Taeke en ik
praten al over
samenwonen
en kinderen’
enige waar Airen aan moet wennen. ”Mensen vinden het plots boeiend
om over je te praten, dat is apart en raar.
Wat ik daaraan vervelend vind, is dat
er soms verhalen bij je terechtkomen,
waarvan je denkt: ’Oh, ok...’ Zo vinden
ze me bijvoorbeeld te dun. Dat vind ik
heel irritant, omdat ik al jaren probeer
aan te komen. Maar ik moet daar dan
ook wel weer om lachen, want als je
me een klein beetje kent, dan weet
je dat ik eten heel lekker vind. Ik zou
dan ook graag een reis- en eetprogramma willen maken. Als dat
lukt, zou dat wel echt fantastisch zijn.
Dat ik al liftend door Argentinië ga en
daar bij de locals eet, die mij dan vertellen wat ik écht niet mag missen van
hun land. Ik vind eten heel belangrijk
en geniet ook echt daarvan. Ik vind
het heel lastig als er mensen zijn die
eten om hun maag te vullen. Ik eet
echt naar het ultieme hapje toe. Mijn
laatste hap is dan ook altijd het meest
ideale wat op mijn bord ligt.”

SAMENWONEN EN KINDEREN
Het harde werken heeft Airen een
mooie carrière opgeleverd, maar tege-

lijkertijd bleef er maar weinig tijd over
voor haar vriend, met wie ze acht jaar
samen was. De knappe brunette besloot
uiteindelijk haar eigen pad weer te gaan
bewandelen. ”Ik had behoefte aan vrijheid, maar dat is heel moeilijk als je in
een relatie zit die hartstikke leuk is.
Het is dan heel lastig, want is dat dan
eerlijk naar jezelf en naar de ander?
Het is heel belangrijk dat je dan dicht
bij jezelf blijft en dat ik me niet hoef te
verontschuldigen, voor de behoefte die
ik heb. Dat is de les die ik daaruit getrokken heb’, vertelt Airen, die inmiddels toch weer een relatie is aangegaan. Sinds een aantal maanden is ze
gelukkig met hockeyer en ’Wie Is de
Mol’-medekandidaat Taeke Taekema.
”Hij stuurde me na onze deelname aan
Wie Is De Mol een heel uitgebreid appje met de vraag of ik een biertje met
hem wilde doen. Ik dacht toen: ’Het
komt wel’, en zo gingen er zes maanden overheen voordat we afspraken.
Het was gelijk heel erg gezellig, leuk
en voor herhaling vatbaar, terwijl ik
eigenlijk dacht: ’Even leuk een biertje
drinken en verder niks’. Ik was totaal
niet op zoek naar een nieuwe liefde, ik
dacht vrijheid, blijheid. Maar uiteindelijk heb ik voor mezelf wel moeten
accepteren dat het iets meer was en
leuker dan zomaar iets. Ik liep op een
gegeven moment over van verliefdheid, dus ik kon het niet langer meer
ontkennen.” Airen vervolgt: ”We zijn
heel erg blij met elkaar en genieten
enorm. Taeke vult me heel erg goed
aan, we passen echt goed bij elkaar.
Wanneer ik weer ongeduldig ben,
dan zorgt hij ervoor dat ik pas op de
plaats maak. Ik kan heel veel met hem
bespreken, ook over mijn werk. Hij
weet namelijk als topsporter hoe het
is om dingen te laten voor je carrière
en wat erbij komt kijken. Dat is heel
prettig.” Hoewel Airen eerder absoluut
niet aan huisje-boompje-beestje moest
denken, kijkt ze daar inmiddels heel
anders tegenaan. ’Taeke en ik hebben
het al over samenwonen en kinderen
gehad. Ik denk er nu heel anders over
dan voorheen, omdat elke stap die we
tot nu toe genomen hebben en elk
moment dat we samen zijn, helemaal
oké aanvoelt. Ik word niet langer
onrustig van dat toekomstbeeld, terwijl ik dat voorheen wel altijd had.”

Tekst: Emelie van Kaam Foto’s: Hollandse Hoogte
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WEET WIE JE

DATE!
HOERA, JE HEBT EEN DATE GESCOORD! GEWELDIG!
DIT ZOU ZOMAAR DE WARE KUNNEN ZIJN, AAN ZIJN
LOOKS ZAL HET VAST NIET LIGGEN. MAAR WAT GAAT
ER IN ZIJN KNAPPE HOOFD OM, WAT BEWEEGT HEM
IN HET LEVEN, WAAR LIGGEN ZIJN INTERESSES?
GLOSSY BIEDT JE TIPS OM HEM ZO SNEL MOGELIJK
TE DOORGRONDEN. WEET WIE JE DATE!

S

inds het ontwaken, kun
je aan niets anders meer
denken… Vanavond heb
je eindelijk een date met
die leuke vent! De zenuwen gieren
door je lijf: ’Zal hij mij wel leuk en
aantrekkelijk vinden?’ Gooi die
vraag meteen overboord en draai
de boel om. De Amerikaanse televisiepsycholoog Dokter Phil zei het
al eens: ’De grote vraag die je jezelf
moet stellen voor een afspraakje
is: ’Vind ik hem wel leuk genoeg
om mijn vriend te worden?’ Met die
vraag in je achterhoofd ga je je date
een stuk relaxter tegemoet. Nu alleen nog een perfecte outfit vinden,
nageltjes vijlen en keurig in de lak,

haartjes in model en huppetee:
op naar een leuke avond met die
waanzinnig leuke vent die zomaar
je partner for life zou kunnen worden. Bedenk wel: een eerste date
is bedoeld om elkaar beter te leren
kennen en erachter te komen of er,
naast seksuele aantrekkingskracht,
überhaupt een klik tussen jullie is.
Als je wilt weten of je een winnaar
aan de haak hebt geslagen, moet
je hem de volgende vier vragen
stellen:

1. Welke vijf dingen zijn
het belangrijkste voor
jou in de wereld?
2. Leef je je leven door
logica of emotie?
3. True or false: alles
mag in de liefde en
oorlog?
4. Wat lees je het liefst?
Aan de hand van zijn antwoorden
weet je precies of hij oppervlakkig
is of niet, wat zijn interesses zijn,
wat zijn denkwijze is en of hij in
staat is om jullie relatie levendig te
houden.
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CELEBS HEBBEN
MAAR ÉÉN DING
TE VERKOPEN
EN DAT IS:
ZICHZELF. ZE
DOEN ER DAAROM ALLES AAN
OM ER GOED
UIT TE ZIEN.
DE ÉÉN MOET
DAAR MEER
VOOR DOEN
DAN DE ANDER.
IN DE SHOWBIZZ
DRAAIT ALLES
NOU EENMAAL
OM HET UITERLIJK EN DAAR
HOORT
GEWICHT
NATUURLIJK
BIJ. MAAR WAT
WEGEN DE
STERREN NU
ÉCHT?

Foto’s: Sunshine, BSR Agency, Reni van Maren, Brunopress

180 CM

Doutzen Kroes
1m78 • 54kg

Naast de catwalk is de sportschool één van de vaste hangouts van de topmodellen. Onze
eigen Doutzen is daarop geen
uitzondering. Maar met sporten
alleen kom je er niet. Doutzen:
”Ik maak ’s morgens eerst drie
shakes met allemaal gezonde
dingen.” Alcohol, uien en brocoli staan op de zwarte lijst
bij Doutzen. ”Daar krijg ik een
opgeblazen buik van, en die
kan ik niet gebruiken tijdens
mijn werk.”

Sylvie Meis
1m58 • 44kg
Sylvie Meis is het prototype
van ’klein maar fijn’. Met haar
1 meter 58 moet Sylvie goed
op haar figuur letten. Dat doet
ze dan ook. Zeker vlak voordat
ze op de foto moet voor haar
eigen badpakkenlijn voor Hunkemöller zet de kleine diva
zichzelf op een streng dieet.
Daarnaast is Sylvie vrijwel
dagelijks aan het trainen om te
zorgen dat de blokjes op haar
buik goed zichtbaar blijven in
haar bikini.

Taylor Swift
1m78 • 54kg
Taylor Swift (25) blijft in
shape door dagelijks een
stukje te joggen. ”Ik heb dan
een lekker muziekje op mijn
koptelefoon en dan is het
gewoon een kwestie van
lekker op de maat lopen.” De
zangeres is niet altijd streng
voor zichzelf, in de weekenden trakteert ze zichzelf
geregeld op een hamburger.
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KILOKNALLERS

Celebs

E N ÉCHT WEGEN
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Irene Moors
1m82 • 76kg

Kourtney Kardashian
1m52 • 53kg

Chantal Janzen
1m69 • 64kg

Irene Moors zit goed in haar
vel. Toch zou ze nooit in een
naaktblad willen staan. ”Niet
omdat ik daar te braaf voor
ben, maar omdat ik daar
het lichaam niet meer voor
heb. Het lijkt mij vreselijk
om de hele tijd mijn buik in
te moeten houden.” Voor
iemand die haar halve leven
programma’s heeft gepresenteerd vanuit keukens waar
lekker gekookt werd, is Irene
opvallend slank gebleven.

Binnen een paar maanden na
de geboorte van haar zoontje
Reign had Kourtney
Kardashian haar oude gewicht
al terug. Haar geheim? ”Ik
ben met een personal trainer
aan de slag gegaan en ik
let op wat ik eet. Ik probeer
zo gezond mogelijk te eten”,
aldus de reallityster.

Actrice en presentatrice
Chantal Janzen is wel degelijk bewust met haar uiterlijk
en lijn bezig. ”Ik denk dat ik
minder op mijn lijn zou letten
als ik geen baan zou hebben
in de showbizz”, aldus de
blonde presentatrice. ”Ik eet
alles, maar het moet wel een
beetje leuk blijven.”

70 CM
60 CM
50 CM
40 CM
30 CM
20 CM
10 CM
0 CM
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Mode

LABEE

Charlotte Labee trots op eigen kledinglijn

’Wij richten ons op
zelfverzekerde vrouwen’
NA JARENLANG MODELLENWERK TE HEBBEN GEDAAN EN TV-PROGRAMMA’S TE HEBBEN
GEPRESENTEERD, HEEFT EX-MISS UNIVERSE NEDERLAND CHARLOTTE LABEE HET ROER OMGEGOOID. DE ROTTERDAMSE IS SINDS VORIG JAAR JANUARI DE TROTSE EIGENARESSE VAN
HAAR EIGEN MODELABEL LABEE, WAARMEE ZE AL MENIG VROUWENHART HEEFT VEROVERD.

V

an Miss Universe Nederland naar een eigen
kledinglijn; Charlotte Labee heeft deze grote
stap genomen. ”Tijdens mijn drie maanden
durende wereldreis kwamen de eerste vrouwelijke tuniekjes tot stand. Eenmaal terug in Nederland,
bleek ook daar diezelfde behoefte te zijn. Enige tijd later is
mijn eigen fashioncollectie Labee dan ook van de grond
gekomen”, aldus Charlotte, die inmiddels een complete
garderobe aan de vrouw brengt. ”We hebben nu niet
alleen tuniekjes, maar ook jeans, truien, jurkjes, rokjes en
T-shirts. Binnenkort zal Labee ook nog worden aangevuld
met een eigen parfum en in het najaar met een schoenencollectie.’”

Charlotte hoopt met Labee een glimlach op ieders gezicht
te toveren. ”Er mag in deze tijd, waarbij veel negativiteit
heerst door dreigingen, onrust en een verslechterde economie, wel wat meer kleur in de wereld komen. Met Labee
proberen we dan ook met onze kleurrijke vrouwelijke collecties én handgemaakte prints, meer positiviteit in het
leven te brengen”, aldus de 30-jarige business beauty. ”Wij
richten ons op vrouwen tussen de 30 en 50 jaar, die wat
van de wereld hebben gezien, die weten wat ze willen in
het leven én zelfverzekerd en authentiek zijn. Labee staat
echt voor vrouwelijkheid, onze slogan is dan ook: Be A
Woman.” Charlotte vervolgt: ”Voor deze ’karaktervrouw’
maken wij kledingstukken met vrouwelijke silhouetten, in
de prijsklasse van 59,95 tot en met 129,95 euro, die tijdens meerdere gelegenheden gedragen kunnen worden.
Een tof jurkje hoeft daardoor niet langer eenmalig voor
een exclusief diner bedoeld te zijn, maar kan net zo goed
naar kantoor of het strand gedragen worden.” Aangezien
er deze zomer weer genoeg trends zijn die niet mogen
ontbreken in je kledingkast, heeft Charlotte alvast wat
handige tips. ”De kleuren oranje, geel en een frisse harde
mintkleur zullen de boventoon gaan voeren. Maar we
zullen de aankomende tijd ook veel kant gaan zien. Daarnaast krijgen we nog te maken met ontzettend veel prints,
waarbij de grafische print favoriet is. Kortom, niks is te
gek en het mag getoond worden dat je er bent!”

Tekst: Emelie van Kaam/Foto’s: Labee

BE A WOMAN
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LENTE
HOROSCOOP

BEN JE NA EEN LANGE VRIJGEZELLENTIJD WEL WEER TOE AAN EEN RELATIE?
IS HET TIJD VOOR EEN CARRIÈRESWITCH? VOEL JE JE STERK GENOEG OM
BERGEN TE VERZETTEN EN IS JE ENERGIELEVEL ZO HOOG DAT JE NACHTEN
LANG ONGESTRAFT DOOR KAN FEESTEN? GAAT JE LIEF BINNENKORT DIE
GROTE VRAAG AAN JOU STELLEN? LEES IN DEZE GROTE LENTEHOROSCOOP
WAT DE STERREN DEZE LENTE VOOR JOU IN PETTO HEBBEN.
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Horoscoop

Wat hebben de sterren

LENTE

RAM

STIER

LIEFDE: Vrijgezelle Rammen
hebben absoluut
geen zin om deze
lente zonder
geliefde door te
brengen. Je doet
er dan ook alles
aan om aan de
man of vrouw
te komen. Al je
charmes gooi
je in de strijd.
Waak ervoor
dat je niet al
te wanhopig
overkomt! Het
beloven passievolle weken
te worden.
GEZONDHEID: Wees
voorzichtig
in de sportschool. Kijk
Sylvie Meis
uit dat je niets
verrekt. Doe niets boven je macht, want dan zou
je zomaar een paar weken ziek thuis kunnen komen
te zitten en dat zou echt een domper zijn. Zodra het
lentezonnetje zich laat zien, bruis je van de energie!
Je bent nauwelijks bij te houden…

GELDZAKEN: Deze weken laat je de flappen
fl ink wapperen. Je bent gul en royaal, ook voor anderen. Het hele jaar heb je toegeleefd naar het vertier
op terrasjes, restaurants en dansgelegenheden, dus je
neemt het er dan ook goed van. De komende weken
blijkt dat je genoeg centen hebt voor een geheel
nieuwe garderobe. Dat wordt dus shoppen! Geld
moet rollen... Toch?

LIEFDE: Stieren die in een relatiecrisis zaten,
lossen hun problemen plots met gemak op. Dit
betekent dat je zorgeloze weken tegemoet gaat.
Oudere Stieren die al een tijdje alleen zijn, zouden
wel eens opnieuw verliefd kunnen worden. Volg je
hart en stort je vol overgave in het liefdesavontuur.
GEZONDHEID: Je verdiept je in een kwaal
waar je al een tijdje last van hebt en zo kom je aan
waardevolle informatie die je aan je huisarts kunt
doorspelen. Samen proberen jullie een oplossing te
vinden. Eet veel rauwkost, dan voel je je veel fitter!
Loop met een boog om de snackbar.

GELDZAKEN:
Tijdens een
korte vakantie geef je
waarschijnlijk veel meer
geld uit dan
je had ingecalculeerd.
Dit betekent
dat je bij
thuiskomst
heel zuinig
moet gaan
leven. Die
omschakeling
is moeilijk,
dat wordt dus
even de tandjes op elkaar.
Je kunt het.
Voor je het
weet ben je
weer uit
de rode
cijfers.

Penélope Cruz
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voor jou in petto deze lente?
KREEFT

TWEELINGEN

LIEFDE:
Jeugdige
Tweelingen
komen in de
verleiding
van twee
walletjes te
gaan eten.
Een zeer
gefortuneerd
en aantrekkelijk
persoon toont
interesse in
je. Je voelt
je enorm
gevleid, maar
houd je hoofd
erbij! Oudere
Tweelingen
worden verrast door hun
partner; de
a ana i i
passie zal
weer fl ink
oplaaien tussen jullie twee.

GEZONDHEID: Tijdens een reisje zou je een
beetje zeeziek kunnen worden. Beter voorkomen dan
genezen; dus stop in je koffer alvast wat medicatie
tegen zeeziekte. Verder zit je beter dan ooit in je vel,
je hebt energie voor tien. Zorg wel dat je voldoende
slaap blijft pakken.

GELDZAKEN: Je besteedt je geld bij voorkeur
aan exclusieve dingen. Een romantische rondvaart
met champagne, een dure huurauto met open dak of
een zevengangen diner in een vijfsterrenrestaurant,
daar maak jij je geld graag aan op. Pas wel op dat je
jezelf niet in de financiële nesten werkt. Wees verstandig! Zet wat geld opzij voor mindere tijden.

LIEFDE: Sommige Kreeften maken zich zorgen
omdat ze geen romantische gevoelens meer koesteren voor hun partner. Je zou weer eens lekker
verliefd willen zijn. Toch is er nog wel sprake van
liefde voor je levensgezel. Wat jullie samen hebben, is erg waardevol. Dat besef je deze komende
weken maar weer eens. Verliefd word je inderdaad: maar dan wel op je eigen partner!
GEZONDHEID: Een dezer dagen zul je
iemand moeten redden. Door snel te handelen
voorkom je een catastrofe. Zo komt je EHBO-cursus toch nog van pas. Zelf voel je je topfit. Je bent
actief en straalt als een zonnetje. Smeer je gezicht
wel elke dag in met een goede UV-factor; met een
gevoelige huid als
a e a nde n
die van jou is dit
echt belangrijk!

GELDZAKEN: Je maakt
je een beetje
zorgen om het
bestedingspatroon van je lief.
Hij of zij lijkt
niet te beseffen
wat de waarde
van geld is.
Ga een gesprek
aan met je partner en maak je
zorgen kenbaar.
Dit zal de lucht
tussen jullie
klaren. Het
doorverkopen
van onroerend
goed legt jou
bepaald geen
windeieren.
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Loop je eindelijk de

LEEUW

MAAGD

LIEFDE: Dit
wordt een periode
vol romantiek!
Boswandelingen
bij volle maan,
dineren in luxe
restaurants,
samen genieten
van een rondrit
door de stad per
koets, jullie doen
het allemaal. Je
maakt veel foto’s,
want je wil alle
mooie momenten
vastleggen. De
kiekjes worden
onbetaalbare
herinneringen
voor later.
Koester ze!

Jennifer Lopez

GEZONDHEID: Je

bent verkeerd
bezig door
altijd maar zo gigantisch
veel hooi op je vork te nemen. Het is echt zaak dat
je zodra je thuis bent, alle werkstress overboord
gooit. Je moet echt leren om goed te ontspannen.
Probeer het eens en merk hoe alles van je afglijdt
als je tracht je rust te pakken. Op deze manier ga
je een hele relaxte tijd tegemoet.

GELDZAKEN: Zit je even krap bij kas? Zorg
er toch voor dat je met beperkte middelen leuke
dingen doet. Je bent wat dat betreft erg creatief,
dus dit wordt appeltje-eitje voor jou. De komende
weken zul je met weinig geld een fantastische en
onvergetelijke tijd tegemoet gaan. Geniet er maar
lekker van.

LIEFDE: Je zou wat
meer geknuffeld en
omhelsd willen worden. In je relatie mis je
tedere intimiteit. Durf hierom te vragen. Maagden
die al heel lang vlinders in de buik hebben, uiten
eindelijk hun gevoelens. En die eerlijkheid kon wel
eens hele mooie gevolgen hebben! Romantiek en
passie is het motto deze lente.
GEZONDHEID: Je vindt een gezonde hobby
waar je je goed door gaat voelen. Volgens de
sterren moet je het zoeken in yoga, meditatie of
tai chi. Heb je een kind met gedragsproblemen,
dan krijg je een
goede tip waardoor
hij of zij rustiger
wordt. Alles valt
eindelijk op z’n plek.
Er komt eindelijk
rust in de tent. Hoe
fijn is dat?

GELDZAKEN:
Door een last minute
reisje te boeken,
bespaar je veel geld.
Het vakantiebudget
draai je er evenwel
in één keer doorheen, want je rent
naar de winkel om
de dingen te kopen
die je al lang wilde
hebben. Je legt jezelf
fl ink in de watten.
Geld moet rollen,
maar je kunt ook
overdrijven. Smijt
niet al je spaargeld
over de balk!

Carice van Houten
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e ware tegen het lijf?
WEEGSCHAAL

LIEFDE:
Hoewel je een
goede relatie
hebt, verlekker
je je op straat
vaak aan
mooie mannen
en/of vrouwen.
Het oog wil
ook wat! Jonge
Weegschalen
menen het
serieus met
hun partner.
Hoewel iedereen denkt dat
deze relatie
geen kans van
slagen heeft,
raak jij steeds
meer overtuigd
dat dit wel
eens de ware
kan zijn.

GEZONDHEID:
Mocht je een
Kim Kardashian
paar dagen
ertussenuit
gaan, vergeet dan niet je medicijnen mee te nemen.
Hiermee voorkom je een hoop ellende. De sterren
voorzien problemen met je medicijngebruik. Lees
goed de bijsluiter om te weten wat je moet doen.

GELDZAKEN: Jeugdige Weegschalen zijn niet
te beroerd de handen uit de mouwen te steken. Een
baantje in het weekend is voor hen de normaalste
zaak van de wereld en het levert ook nog wat op. Wil
je gaan beleggen? Wacht daar mee! Het is nu geen
goede tijd om je geld ergens in te steken.

SCHORPIOEN

LIEFDE: Vrijgezelle
Schorpioenen zijn ware
feestnummers in het weekend. ’Lang leve de lol’, is
hun motto. Voorkom echter dat je van het ene
liefje naar de andere hopt. Wees je ervan bewust
dat je mensen kunt kwetsen met jouw roekeloze
gedrag. Behandel anderen met respect, zeker als
het om gevoelens gaat. Zo wil je toch ook dat er
met jou wordt omgegaan?
GEZONDHEID: Omdat je nergens een probleem van maakt, zou je lichtzinnig kunnen denken over het gebruik van voorbehoedsmiddelen.
Maar de sterren waarschuwen je: doe niets waar je
later spijt van kunt krijgen. Heb je een relatie, dan
ondernemen jullie samen veel leuke dingen deze
lenteweken. Tussen jullie zit het helemaal snor, de
liefde viert hoogtij!

GELDZAKEN:
Geheel onverwacht
vind je na een tijd
van solliciteren en
afgewezen worden
eindelijk een leuke
baan. Zo ga je met
een wel heel lekker
gevoel richting de
zomer! In de
komende weken
doe je trouwens
goede zakelijke
ideeën op; maak
hier notities van
zodat je je plannen niet vergeet.
Door initiatief te
tonen maak je
een goede indruk
op je baas!

Julia
Roberts
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Gaat het je lukken om je s

BOOGSCHUTTER

LIEFDE:
Taylor Swift

Je bent door
je spontaniteit
en gevoel voor
humor immens
populair, waar
je je ook begeeft.
Overal sta je
in het middelpunt van
de belangstelling. Je partner
voelt zich soms
buitengesloten,
omdat je zoveel
met je vrienden
optrekt. Verdeel je aandacht en verwaarloos je
geliefde niet.

GEZONDHEID:
Hier en daar
voel je een
zeurend
pijntje, maar
je neemt niet de tijd om hier acht op te slaan. Vaak
verdwijnen die pijntjes net zo snel als ze zijn gekomen! Blijf toch alert. Misschien even bij de huisarts
langs? Nu de zomer langzaam dichterbij komt, word
je steeds vrolijker en heb je zin om je helemaal uit te
leven. Pak voldoende rust in de avonduren.

GELDZAKEN: Door mee te doen aan een loterij
zou je een leuke geldprijs kunnen winnen. Je doet
een grote investering die zich later zal terugbetalen.
Aan het einde van de maand mei geef je veel euro’s
uit aan een verbouwing. Het is de investering helemaal waard. Uiteindelijk levert het je veel geld op!

STEENBOK

LIEFDE:
Eind april zal
Cupido zijn pijlen op jou richten. Er komt een persoon op je pad tot wie je je geestelijk en emotioneel
aangetrokken voelt. Ook op fysiek vlak blijken
jullie het uitstekend met elkaar te kunnen vinden.
Mannelijke Steenbokken hebben moeite met het
uiten van hun gevoelens.

GEZONDHEID: Een nieuwe therapie slaat
aan. Jouw lichaam is nogal snel van slag en
dus moet je erg
Kate Middleton
oppassen met wat
je eet en drinkt.
Pittig eten kun je
beter laten staan.
Natuurlijk mag je
zo nu en dan een
borreltje; maar
overdrijf het niet!

GELDZAKEN:
Tijdens een tripje
naar het buitenland
blijkt maar weer
eens dat je geen
ster bent in afdingen en daardoor
betaal je in het
buitenland altijd te
veel geld voor bijvoorbeeld souvenirs. Maar jij betaalt
liever wat meer dan
dat je snoeihard
gaat onderhandelen
met mensen die het
niet zo heel breed
hebben. Dat siert je.
Wees extra alert op
tasjesdieven.
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streefgewicht te bereiken?

LIEFDE:
In je relatie
word je meer
en meer jezelf.
Je laat je niet
meer zo makkelijk domineren als vroeger.
Je partner
reageert enorm
positief op deze
verandering in
jouw karakter.
Je lief lijkt
het prettig te
vinden dat je
eindelijk wat
meer voor
jezelf opkomt.
De avonden
zullen de
komende tijd
romantisch
zijn. Geniet
ervan.

Wendy van
Dijk

GEZONDHEID: Eind april kun je last krijgen van hoofdpijn
en prikkelbaarheid. Misschien word je geveld door
een griepje. Vaak krijg je klachten als je na een
lange periode van hard werken rust neemt. Dat is
normaal. Niks om je zorgen over te maken. Gewoon
wat vaker rust pakken. Dan is er niets aan de hand.

GELDZAKEN: Zelfs in je vrije tijd wil jij nog
geld besparen. Je eet zo goedkoop mogelijk en omzeilt
dure nachtclubs. Als je het niet al te gek maakt, mag
je best weleens uit de band springen. Zo snel ga je
niet bankroet! Je hebt een prima spaarpot opgebouwd
in de loop der jaren. Tijd om geld uit te geven!

Foto’s: BSR, Hollandse Hoogte, Reporters, Reni van Maren

VISSEN

WATERMAN

LIEFDE: De laatste tijd maak je best vaak ruzie
met je partner. Het gaat dan wel om kleine dingen,
maar toch is het vervelend. Ga na wat jullie echt
dwars zit, voordat jullie een hekel aan elkaar
krijgen. Ben je nog single, dan kan een toevallige ontmoeting daar in één klap een einde aan
maken. Iemand laat je zweven van geluk. Love is
in the air…
GEZONDHEID: Je hebt de hele winter gezond
gegeten en geleefd, maar nu de temperatuur weer
langzaam stijgt, laat je die discipline helemaal
varen. De flessen rosé worden meer dan eens
ontkurkt. Je mag best even uit de band springen,
maar weet wel
dat het straks
Katja Schuurman
moeilijk wordt
om de extra
kilootjes er weer
af te krijgen.
Geniet dus met
mate.

GELDZAKEN: Je geeft
geld uit als water.
De euro’s vliegen
je portemonnee
uit. Dat hoeft
geen probleem
te zijn, als je
genoeg op je
rekening hebt
staan. Maar dat
is in jouw geval
niet zo. Werk
jezelf niet in
de rode cijfers!
Even pas op de
plaats maken.
Je kunt het!
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’Ik maak nul afspraken en wil me n

GERARD JOLING
VECHT VOOR
ZIJN VRIJHEID
TIJDENS VAKANTIE

ALLE VERHUISDOZEN DIE
NOG OP ZOLDER STONDEN, ZIJN UITGEPAKT.
ZIJN NIEUWE HUIS IN
AALSMEER IS HELEMAAL
AAN KANT VOORDAT DE
ZOMER LOSBARST.
GERARD JOLING (56)
PRAAT MET GLOSSY
OVER ZIJN VAKANTIES
OP WARME EILANDEN,
KILO’S DIE ER MAKKELIJK
AAN VLIEGEN EN ZIJN
KEIHARDE REGEL DAT
HIJ GÉÉN AFSPRAKEN
MAAKT TIJDENS ZIJN
REISJES…

Waar moet een zomervakantie
voor jou minimaal aan voldoen?
”Tijdens mijn vakantie staat ontspanning voorop. Ik wil dus niets moeten.
Als ik bekenden of collega’s tegenkom
en men doet enthousiaste voorstellen voor het avondeten of party’s: ik
spreek niets af. Als ik aan het chillen
ben op een warm eiland, wil ik geen
afspraken hebben. Ik zie wel hoe mijn
dag loopt, dat vind ik lekker aan de
vakantie. Ik heb het hele jaar door al
afspraken, volle agenda’s en verplichtingen; dat wil ik dan juist op vakantie
even niet. Iedereen begrijpt dat ook.
’s Avonds zie ik wel waar ik uit eten
ga en met wie. Ik vind het ook prima
om een keer in mijn hotel of appartement te eten.”

en Hawaii-shirt rondlopen. Ik heb
daar niet zoveel trek meer in, die tijd
heb ik wel een beetje gehad. Ik hoef
niet zo nodig meer helemaal opgedirkt
rond te lopen op vakantie.”
Je hebt geen relatie. Ga je vaak
alleen op vakantie of heb je
reisgenoten?
”Vaak ga ik met mijn manager Wino
op vakantie en we gaan ook weleens
met een groepje. Tijdens de komende
wintersport ga ik een dag of vijf met
een paar mensen uit Schagen op pad,
dat zijn mijn vrienden en vriendin-

Zie je er op vakantie ook altijd
net zo verzorgd uit als tijdens je
werk?
”Nee, juist helemaal niet. Ik heb helemaal geen zin om er leuk uit te zien
of mooi in de kleren te zitten. Als ik
naar Cannes of Nice in Zuid-Frankrijk
zou gaan, dan ben ik dat wel min
of meer verplicht aan die omgeving.
Daar stikt het van de mensen die
graag gezien willen worden en sterrenrestaurants, dus daar kan ik niet in
m’n driekwartsbroek, simpele gympen
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e niet meer opdirken’

GERARD

Interview

’Gordon is een
ongeleid projectiel’
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Mode

NIEUWS

Maar soms heb ik zó geen zin om te
sporten… Dat merk ik dan wel meteen
overigens, want dan slaat de klok van
de weegschaal de verkeerde kant op.”
Ben je ’s zomers minder streng
voor jezelf dan ’s winters?
”Soms gaat het best weleens mis en
dat merk ik dan vrijwel direct in de
kilo’s. Wel zorg ik ervoor dat ik rond
mei altijd in topvorm ben als de concerten van De Toppers zich aandienen. Dan ben ik helemaal afgetraind
en in superconditie, maar daarna
breekt er een periode aan dat ik het
wel even best vind allemaal. Dan kan
ik zo vier-vijf kilootjes aankomen door
het lekkere eten en de bijbehorende
drankjes. Maar ik vind dat dat
gewoon moet kunnen, je moet toch
wel kunnen blijven genieten.”
Met jouw sportieve instelling
ben je die extra pondjes zo weer
kwijt toch?
”Nou, daar moet ik wel wat voor
doen hoor. Meer dan vroeger. Daaraan merk ik wel dat ik ouder word.
Ik moet er echt wel een beetje voor
knallen in de sportschool.”

Foto’s: Reni van Maren

nen van vroeger. Dat is ook altijd
hartstikke leuk. Bij mij komt het meer
neer op après-skiën dan skiën, maar
ik ben er wel lekker even uit. Ik ben
trouwens absoluut niet het type dat in
z’n eentje op vakantie gaat, ik heb wel
altijd iemand bij me.”
Je noemt net après-skiën; bij een
zomervakantie horen wijntjes
bij het eten en kleurrijke cocktails op het strand. Weet jij een
beetje maat te houden tijdens je
vakanties?
”Haha, ik kan daarin soms doorschieten hoor. Ik drink heus weleens een
borreltje te veel. Daar staat tegenover
dat ik niet rook en nog nooit in mijn
leven drugs heb gebruikt. Ik sta mezelf

toe dat ik een borreltje te veel mag
drinken als het gezellig is.”
Hoe compenseer je dat?
”Nou, ik ben een Bourgondiër en dus
ben ik altijd te zwaar. Daarom sport

Je bent in april 56 geworden.
Dan zegt men: ’Je loopt richting
zestig’.
”Dat is toch niet te geloven? Ik kan het
me níet voorstellen: zestig! Ik word er
helemaal naar van als ik het hardop
zeg. Wel voel ik me wat jonger nu ik
fanatiek aan het ’vloggen’ ben. Het
is helemaal hip onder een jongere
generatie, maar er is me verteld dat
het voor mij ook handig is om te doen.
Het is best nog wel lastig. Ten eerste
moet je bepalen wat je wel gaat filmen
en wat niet. Daarnaast moet ik die

’Ik ben een Bourgondiër
en dus altijd te zwaar’
ik twee-drie keer in de week, om de
strijd met de kilo’s te kunnen winnen.
Dat is altijd een gevecht voor mij, ook
als het geen vakantie is. Ik let er best
wel op hoor, want televisie is mijn
vak én ik ben natuurlijk ook wel ijdel.

camera in de goede positie houden.
Ik ben mezelf aan het filmen en dan
moet ik de camera hoog houden als ik
er een beetje fatsoenlijk op wil komen,
want anders zie je alleen een onderkin en een adamsappel.”
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GERARD

In wat voor opzicht voel je je 56?
”In vrijwel geen enkel opzicht. Ik ben
gezond, zit lekker in mijn vel en kan
de drukte prima aan. Je hoort mij niet
klagen over kwaaltjes.”
Over drukte gesproken: je zit
bepaald niet stil dit jaar.
”Klopt! Er is weer een nieuw seizoen
’Geer & Goor’ op de buis. Het heet
’Geer & Goor Zoeken Een Hobby’ en
we richten ons op extreem eenzame
mensen in Nederland. Het is wederom een samenwerking met het ouderenfonds. Ons doel is om eenzame
ouderen aan nieuwe contacten te
helpen door samen op zoek te gaan
naar leuke hobby’s zoals bridgen,
sportduiken en zweefvliegen. In
verschillende provincies zijn we langs

tanden, omdat er best veel schrijnende
situaties tussen zitten. Daar word ik
niet altijd vrolijk van.”
Je hebt een moeizame verstandhouding met Gordon; je haat
hem en je houdt van hem. Hoe
verliepen de opnames?
”Moeizaam, zoals ieder jaar. Het waren
lange draaidagen waarbij we allebei
flink moesten inbinden. Ik stel me er op
in en dan is het wel te doen. Het moet
gewoon. Gordon blijft een mannetje dat
alle kanten op kan vliegen; een ongeleid
projectiel. Aan de andere kant moet ik
ook wel vreselijk om hem lachen. Onze
samenwerking dient een belangrijk
doel, namelijk om de mensen uit hun
verveling te halen en aan Nederland te
laten zien dat dat wel degelijk kán.”

’Ik ga nooit alleen op reis, ik
móet iemand bij me hebben’
bejaardenhuizen en omgeving gegaan
om zelfstandige mensen op te zoeken
die zich alleen voelen. We hebben bijvoorbeeld kaartpartners gezocht voor
mensen die geen medespelers hebben,
de middelen geboden om vogelhuisjes
te timmeren en mogelijkheden gecreëerd om naar het theater te gaan.”
Als je over dit onderwerp praat,
gaat je stem wat omhoog en je
gaat sneller praten. Waarom ben
je zo enthousiast?
”Ik vind dit een mooi programma om
te maken omdat we er écht mensen
mee helpen. In de vorige jaren hebben
we ook kunnen aantonen dat er veel
misgaat in de zorg en tegelijk lieten we
zien dat de mensen die in de zorg werken, goud waard zijn. Dat vind ik heel
belangrijk. Wij doen dat op onze eigen
manier, dus met een mix van platte
humor en een bloedserieus einddoel.
Ik denk dat dat ook het verschil maakt
en het stimuleert de kijkcijfers. Het
mag knettergek zijn met veel lachen,
gieren, brullen. Maar ineens is het
dan weer serieus met diepgaande
gesprekken, serieuze verhalen en
soms een verdrietige traan. Gordon en
ik staan geregeld met onze mond vol

Ondanks jullie soms stroeve
samenwerking, doe je nóg een
programma met Gordon.
”Ja, samen met Gordon en Jandino doen
we ’Alles Mag Op Zaterdag’. Ach, dat is
gewoon puur lachen. Die opnames zijn
ook veel minder zwaar dan voor ’Geer
& Goor’. Maar er is nog meer samenwerking: met Irene Moors en Jeroen
van der Boom doe ik bij SBS6 het
programma ’Vreemde Eend’. Dat is
een soort ’Wie Van De Vier’, met
heel bijzondere beroepen en eigenschappen. Het is een pijlsnel én
geestig programma; wij moeten in
vijftig minuten tijd vijf keer raden
wie van de vier aanwezige mensen
bijvoorbeeld professioneel paaldanser is of de meeste lichaamsbeharing heeft. Daarnaast is de
twaalfde editie van De Toppers in
mei in de Arena en er verschijnt
dit jaar een nieuw Nederlandstalig album van me. Eigenlijk idioot
druk.”
Heb je met zoveel drukte
nog tijd om te ontspannen
in de zomer?
”Jazeker, dat laat ik niet aan

Interview

me voorbijgaan. Ik wil sowieso even
een paar weekjes naar Ibiza, dat is
toch één van mijn favoriete eilanden.
Misschien kijk ik ook nog even in
Marbella. In het najaar ga ik altijd
graag naar Curaçao, een prachtig en
gezellig eiland. Ik ben er al dertig
keer geweest, dus ik heb het nu wel
een klein beetje gezien daar. Op mijn
wensenlijstje staan verder Argentinië
en Australië, maar daar moet ik echt
ruim drie weken voor uittrekken.
Anders vind ik de vlucht te lang in
verhouding tot de tijd dat ik er verblijf.
Je gaat immers niet even een weekje
naar de andere kant van de wereld.”
Met jouw drukke schema’s moet
je zo’n verre reis dus echt laten
blokkeren in je agenda.
”De wil en de wens is er, dus dan
moet het vanuit mezelf gezien altijd
kunnen lukken. Ik probeer ook wel
gas terug te nemen, maar op één of
andere manier lukt dat nog net niet.
Kijk, als mij leuke dingen worden
aangeboden, voel ik me net een
kind in een speeltuin: ik ben heel
vaak meteen enthousiast. Dit kan
er nog wel bij, dat wil ik ook graag
doen en vooruit, daar zeg ik ook ’ja’
tegen. Met zo’n houding wordt het
inderdaad lastig om een maand vrij
te roosteren voor een mooie reis.
Maar op het moment dat ik het écht
wil, dan zeg ik wat vaker ’nee’ en ga
ik echt wel weg!”

Gerard reist nooit alleen;
zijn moeder Jannie vergez
elt
hem zo nu en dan...
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ACCESSOIRES

Mode

Armband Heart and Soul Snorkel Blue
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Tree of Life ketting goud, Happy Goddes oorbellen en
Happy Tear oorbellen – vanaf € 99,95.
Hand e aa e ee f ife e in an fi n udd aad en
an e ende a
i e en en e c u ie e ne f a
ind Ha
dde en Ha
ea
e en u
u unie
e aa
e
a aa
d fi ed ud
draad, de mooiste edelstenen en sprankelende Swarovski
e en
i a en n
en
u e a en a en
in u e e n

Proud Mama –
anaf
e e c i e ende
Babybel-kettingen
i n an de and
an ucce
ontwerpster
Rowena Visseran i e i an
ud a a en
u ae
mama’s to be.
ud a a n

Schitterende Sieraden
Foto’s: www.beeldbank.nl

ONTWORPEN
OM JOU TE
LATEN STRALEN!
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BN EWIJS…
HET B
Ellemieke
Vermolen.

Daphne
Deckers.

DE ECONOMISCHE
CRISIS LIGT
ACHTER ONS
Connie zit
blijkbaar
goed bij kas;
shop till you
drop, is haar
motto.

SCHOENEN, JASSEN, DURE TASSEN.
HONGERIG NAAR DESIGN EN NIET
GEREMD DOOR EEN DUNNE PORTEMONNEE TREKKEN ONZE STERREN
OPGEWEKT SHOPPEND DOOR DE DURE
WINKELSTRATEN. ’DE CRISIS IS VOORBIJ’, ZO HOREN WE VAN VERSCHILLENDE BRONNEN, EN DUS VOELEN OOK
BN’ERS GEEN WEERSTAND MEER OM
DE EURO’S TE LATEN ROLLEN.
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SHOPPEN

De crisis is
aan Marco’s
deur voorbij
gegaan...

Dj Afrojack zit
goed in de
slappe was.

Glennis
Grace.

MEER VERTROUWEN, MEER KOPEN
Hoewel het herstel van de banenmarkt
nog wel even zal duren en Nederland
voorlopig blijft kampen met een begrotingstekort, kunnen we toch merken dat
veel mensen zich anders gedragen in
hun rol als consument. Uit cijfers van
het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) blijkt dat het consumentenvertrouwen is gestegen en nu op het hoogste
niveau in ruim acht jaar ligt. Geld uitgeven doen we ook meer en dus kunnen
we stellen dat de koopbereidheid is
toegenomen.

VEEL TE BESTEDEN
Dat de economische crisis achter ons
ligt, blijkt maar al te goed uit de verzameling recente foto’s van shoppende
sterren. Connie Witteman heeft zichzelf

Do houdt van
a i ei
ffie

weer eens in het nieuw gestoken bij de
luxe modezaak Pauw en Marco Borsato
heeft tasjes vol met lekkere relaxspulletjes in zijn handen. Marco heeft waarschijnlijk niet zo heel veel met de verdwenen crisis te maken. Met een gage
van 27.500 euro per half uur is hij een
van de duurste Nederlandse artiesten.
Hij heeft zich tijdens de crisis weliswaar sober gedragen uit respect voor
de medemens, maar heeft financieel
niets gevoeld van de magere jaren.
Wellicht dat hij daarom zijn hit ’Binnen’
zo vol overgave zingt tijdens concerten?
Ook dj Afrojack, die we spotten in de
P.C. Hooftstraat, heeft niks te klagen
gehad over te weinig centjes. Hij vangt
tussen 45.000 en 95.000 euro voor
een avondje plaatjesdraaien en dan
kan er af en toe best een nieuwe jas
vanaf. Glennis Grace heeft iets leuks
gekocht voor een pasgeborene in haar
omgeving. En dat zangeres Do van
kwaliteitskoffie houdt en daar vooral
na de crisis niet op wil besparen, blijkt
uit haar bezoek aan de Nespresso
Boutique in de P.C. Hooftstraat.

La Paay heeft
haar creditcard
ee in a en
vlammen.

SHOPGEDRAG
De jaren waarin we met z’n allen krap
bij kas zaten en met samengeknepen
billen op onze beurs zijn gaan zitten,
lijken voorlopig voorbij te zijn. We geven
weer geld uit en doen als consument
weer volop mee in de economie. Het
shopgedrag van onze sterren is daar
een aardige afspiegeling van, al houden
we natuurlijk in ons achterhoofd dat
sommige rijke stinkerds geen geldpijn
hebben gehad terwijl anderen stevig
aan de handrem moesten trekken.

Gordon is een
luxepoes pur
sang...

Foto’s: Floris Feilzer

I

n de P.C. Hooftstraat, traditioneel
de duurste winkelstraat van ons
land, lopen we menig bekende
Nederlander tegen het lijf. De
sterren shoppen alsof hun creditcard
geen limiet kent. Zo komt luxepoes
Gordon net uit de juwelier met een
nieuw glimmertje in een luxe doosje.
Daphne Deckers heeft wat moois
gekocht bij de exclusieve modezaak
Zadig & Voltaire, terwijl Patricia
Paay een heerlijk nieuw luchtje voor
zichzelf heeft aangeschaft bij een luxe
parfumeriezaak. Ellemieke Vermolen
zoekt het iets verderop in Amsterdam
Oud-Zuid bij damesmodezaak Buise.
Deze bevindt zich in de Cornelis
Schuytstraat, die de P.C. Hooftstraat de
afgelopen jaren heeft verdrongen als
populairste shopstraat onder de sterren.

Gossip
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SUPERDEAL!

10x WEEKEND & 10x PARTY
VOOR MAAR € 25,Abonnement
stopt automat
isch

&

TWEE
TIJDSCHRIFTEN
VOOR DE PRIJS
VAN ÉÉN!
GA NAAR WEEKEND-ONLINE.NL/COMBIDEAL OF BEL GRATIS 0800-2244667

✔

of stuur de bon zonder postzegel naar Weekend, Antwoordnummer 1820, 1910 VB UITGEEST

Ja, ik wil 10 weken Weekend en 10 weken Party samen ontvangen voor maar € 25,-:

Naam:
Adres:
Postcode:

M

V

Ik wil als volgt betalen (keuze aankruisen):
Via doorlopende SEPA-incasso, ik machtig Abonnementenland het bedrag van mijn rekening af te schrijven inzake
het abonnement.*
Ik ontvang een acceptgirokaart (€2,- administratiekosten).
Het IBAN-rekeningnummer is:

Woonplaats:

____ ____ __________

Telefoonnr.:

Plaats en datum:

Geboortedatum:
Op e-mailadres*:

Handtekening rekeninghouder:

Actiecode: WK10+PAR10

Mijn gegevens zijn:

Deze aanbieding is geldig t/m 31 juli 2016. Het abonnement stopt automatisch. Betalingsvoorwaarden en overige informatie zijn opgenomen in het colofon. *Het bedrag wordt geïncasseerd door Abonnementenland, De Trompet 1739, 1967 DB Heemskerk.
Kenmerk van uw machtiging is gelijk aan het abonnementsnummer. *Wil ik van Audax Publishing en geselecteerde partners interessante aanbiedingen ontvangen. Ik maak bezwaar tegen verstrekking van mijn gegevens aan derden.
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OBAMA

Snapshot

Foto’s: Bruno Press

Barack & Michelle
Opvoedkundige foefjes
Nog maar een paar maanden en president Obama
zal het stokje overdragen. In november trekken
Barack, Michelle en hun dochters Malia (17) en
Sasha (14) voorgoed de deur van het Witte Huis
achter zich dicht. Voor de twee jonge meiden moet
dit een verademing zijn. Zij hebben nooit van de
spotlights gehouden, zo vertelde hun vader eens.
”Mijn kinderen zijn geen sterrenkinderen, ze houden
er niet van in de schijnwerpers te staan.” Barack en
zijn vrouw hebben altijd geprobeerd om hun kinderen
een zo gewoon mogelijke jeugd te geven. In een
openhartig interview vertelde Michelle eens over het
opvoeden van haar twee tienerdochters in het Witte
Huis. Net als in elk gezin gaat dat niet zonder slag of
stoot. Ook Barack en Michelle hebben zo hun eigen
opvoedtrucjes ontwikkeld. ”Barack en ik zijn als alle
ouders. Eens in de zoveel tijd zetten we ze graag
voor schut”, lachte de First Lady. Als Malia en Sasha
bijvoorbeeld in het openbaar niet zo geïnteresseerd
overkomen als hun ouders, zet Michelle een foefje in
dat altijd werkt. ”Als ze een beetje een afzijdige indruk
maken bij een evenement, dan buig ik naar ze toe en
zeg ik: ’Als jullie nu niet gaan lachen, ga ik dansen’,
aldus een grijnzende Michelle Obama. Haar aanpak
werkt doorgaans als een tierelier. ”Vervolgens gaat
het zo van: ’Nee mam, wat je ook doet, ga niet dansen!’” Vader Barack heeft zijn eigen wapen: hij dreigt
te gaan zingen, vertelde Michelle.
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Hoe hard je ook rent, uiteindelijk wordt iedereen
ingehaald door Vadertje Tijd. En als Moeder Natuur
je niet heeft gezegend met de jaloersmakende genen
van Hollywoodsterren als Julianne Moore, Heidi Klum
of Jennifer Aniston – al deze beauty’s beweren stuk
voor stuk nog nooit een spuitje botox te hebben laten
toedienen – dan zijn die vervelende kraaienpootjes
helaas onontkoombaar. Uiteindelijk moet iedereen
eraan geloven, maar stel de duidelijkste tekenen van
het verouderingsproces nog even uit en strijk je huid
glad met één van deze weldadige anti-rimpelformules.

GLAD & STRAK

Maak korte metten
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HUIDVERZORGING
Sans Soucis Anti
Age Caviar verwent
de huid door haar
fi ne uc u en
ontwikkeld om
aan de behoeften
van de rijpere en
vermoeide huid te
voldoen. De huid
revitaliseert zichtbaar. Sans Soucis
Normal Skin,
€ 51,00, www.sanssoucis-shop.nl.

Yves Saint Laurent
Water-in-oil is een
veelzijdige hulpmiddel voor de huid. Het
doordrenkt de huid
met voeding; bevordert
een stralende gloed en
herstelt de elasticiteit.
YSL, € 119, www.
douglas.nl.

Babor Boost Cellular Youth Control BiPhase ampullen bevat bruinwier dat rijk is
aan verschillende omegazuren. Tegelijkertijd
stimuleert het de huideigen hyaluronzuurproductie voor een onmiddellijk gladmakend
effect. Babor, 14 x 1ml € 80,00, www.babor.nl.

Helena Rubenstein Force C is
verrijkt met vitamine C die direct
een antioxiderend
effect op de huid
heeft. Voor meer
veerkracht en een
stralende huid.
Helena Rubenstein, € 150,00,
www.helenarubenstein.com

Kruidvat Lifting Dagcrème heeft een
verstevigend effect op de huid waardoor
verslapping wordt tegengegaan. Kruidvat,
€ 3,99, www.kruidvat.nl.

L’Oréal Revitalift Laser X3 bootst het
biologisch mechanisme van de huid na
om de ontwikkeling van rimpels al op
microniveau te herstellen. L’Oréal,
€ 31,99, verkrijgbaar bij de betere
drogisterij en parfumerie.

Grown Alchemist Age Repair
Moisturizer herstelt
de celstructuur en
vermindert de diepte
van de rimpel. Grown
Alchemist, € 49,50,
www.grownalchemist.com.
Biotherm Blue
Therapy Accelerated is een
snel werkend,
herstellend
serum dat de
huid onmiddelijk
zacht en glad
maakt en de drie
meest zichtbare tekenen van
veroudering –
rimpels, vlekken
en huidveroudering – verbetert.
Biotherm,
€ 69,00, www.
biotherm.nl.

met kraaienpootjes

Beauty

Ultima Cellular Repair Day Cream is verrijkt
met hyaluronzuur, tarwegluten, papyrus en
centella asiatica. Deze rijke dagcrème voedt,
hydrateert, beschermt én herstelt de elasticiteit
van de huid. ULTIMA, € 69,50, www.mineralskincosmetics.nl.
Lancôme Advanced
Géneﬁque Yeax Light
Pearl wordt rond de ogen
aangebracht met
een ergonomische massageparel. Hierdoor
verminderen tekenen van
vermoeidheid en komen
de oogcontouren beter uit.
Lancôme, € 64,00,
www.douglas.nl.

Darphin Exquisage Serum stimuleert
het celvernieuwingsproces voor een extra
productie van collageen, waardoor de huid
er stralend uitziet. Darphin, € 103,00, verkrijgbaar bij de schoonheidsspecialist.

Oriﬂame Time Reversing SkinGenist Instant Smooth Capsules
zijn mono-gedoseerde capsules. Ze bevatten een krachtige mix van
soja-extract in een heerlijk oliemengsel. Breng elke ochtend en avond
aan onder je dag- en nachtcrème. Ervaar een diep gevoede en wonde aa i e n de uid i a e
i a en
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Waarde Chateau Miraval:

50 miljoen euro

HET LUXE
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BRANGELINA

WIE HEN VRAAGT NAAR HUN GROOTSTE
RIJKDOM, KRIJGT STEEVAST HETZELFDE ANTWOORD VAN BRAD PITT EN ANGELINA JOLIE:
”ONZE KINDEREN”. HUN ZES KOTERS, SHILO,
PAX, VIVIENNE, KNOX, MADDOX EN ZAHAR ZIJN
DE LUST EN LEVEN VAN HET ACTEURSKOPPEL.
MAAR NAAST HUN KROOST HEBBEN DE
ACTEUR EN ZIJN BEELDSCHONE VROUW
ANGELINA JOLIE OOK EEN RIJKELIJK GEVULD
SPAARBANKBOEKJE.

Reportage

D

at Brad Pitt en Angelina Jolie
naast een prachtig gezin ook
de nodige centjes bezitten, is
geen geheim. Het vermogen
van Brad en zijn vrouw Angelina
Jolie wordt door betrouwbare bronnen geschat tussen de 350 en 400
miljoen euro. Toch niet slecht voor
een jongen die in 1982 begon aan een
studie journalistiek op de universiteit
van Missouri. Brad zou goed zijn voor
zo’n 140 miljoen, en Angelina zou de
rest van het bedrag hebben bijgestort
op het spaarbankboekje. Althans,
niet al het geld staat op de bank, de
twee supersterren hebben de afgelopen jaren ook het nodige onroerend
goed aangeschaft. Wat bijvoorbeeld te
denken van het 17e eeuwse Chateau
Miraval in het zuiden van Frankrijk.
Het acteurskoppel legde in 2009 naar
verluidt een slordige 40 miljoen euro
op tafel voor het complete landgoed,
om er vervolgens ook nog eens een
verbouwing van 12 miljoen op los te
laten. Naast de 35 kamers bezit het
kasteel tegenwoordig ook jacuzzi’s,
stoombaden en een complete spa. Het
400 hectare beslaande landgoed wordt
tevens in de gaten gehouden door honderden camera’s om insluipers op een
veilige afstand te houden. Uiteraard
kunnen Brad en Angelina met hun
kinderen een plons nemen in het enorme privézwembad en plukt Angelina
de olijven hoogstpersoonlijk uit de
eigen gaard in de achtertuin. Net als
de wijn overigens. De beroemde Miraval wijn komt uit de eigen wijngaard.
Wat wil een mens nog meer zou je
denken?

ONROEREND
GOED

Het gefortuneerde stel kan inmiddels
met gemak monopoly spelen met

BRANGELINA
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Het luxe ‘paleis’
van Brangelina in
Londen.

Malibu.

’De kinderen zijn onze
grootste rijkdom.’

Angelina als
UNHCRambassadeur.

12 nanny’s
in dienst!
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BRANGELINAReportage

Brad Pitt en
zijn gezin
vliegen uitsluitend met
privéjets.

lucratieve deal 10 miljoen dollar bijschrijven op haar bankrekening. Daar
bovenop komen nog de astronomische
bedragen van 7 tot 15 miljoen euro
die zij per fi lm toucheert. Niet zo gek
dus dat de kinderen stierlijk verwend
worden. Volgens bronnen dichtbij het
stel kosten de kinderen jaarlijks een
kleine 10 miljoen euro. Onlangs ging
het hele gezin op vakantie en kwamen
er maar liefst 12 (!!) nanny’s mee om
de zes kinderen in de gaten te houden.
feit dat het stel trouwringen om de
vingers draagt van 1,2 miljoen euro is
bijna jaloersmakend. Maar daar heb
je dan wel matchende rosé gouden
ringen voor om je vinger.

KINDERMEISJES

Het enorme vermogen van Brangelina
werd grotendeels vergaard met de
verschillende glansrollen die de Hollywoodsterren speelden. Maar er was
meer. Zo tekende Jolie in 2011 een
reclamecontract met Louis Vuitton.
Volgens de Amerikaanse website
’E! Online’ kon Angelina dankzij de

RIJKELIJKE
DONATIES

Toch gaat het geld niet alleen op aan
het luxe leven van Angelina en haar
gezin. Het stel staat ook bekend om
hun vrijgevigheid. Enkele miljoenen
per jaar gaan naar verschillende
goede doelen die zij een warm hart
toedragen. Ook wordt ieder jaar voor
Sinterklaas gespeeld met de Maddox
Jolie-Pitt Foundation. Met name doelen die zich inzetten voor de verbetering van de leefsituatie van kinderen
kunnen rekenen op rijkelijke donaties
van het Hollywoodstel.

Foto’s: Sunshine

hun eigen huizen, want naast het luxe
kasteel in het zuiden van Frankrijk
bezitten Brad en Angelina ook nog
’bescheiden’ optrekjes in Londen,
New York, Los Angeles, New Orleans,
Italië en Turkije. Zelf zou Brad best
nóg meer geld willen hebben. In een
interview klaagde de acteur ooit dat
zijn vermogen niet toereikend was om
de wereldwijde armoede op te lossen.
”Je kan nooit iedere bedelaar op straat
helpen, anders eindig je zelf ook met
lege zakken.” Voordat Brangelina zelf
aan de bedelstok geraakt, moet er nog
wel een hoop gebeuren. Alleen al het
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Snapshot

REESE & EVA

Foto: Sunshine

Reese Witherspoon
& Eva Longoria
Klein maar dapper!
Sinds Reese Witherspoon en Eva Longoria een paar maanden geleden samen een fotoshoot deden voor een bekend
Amerikaans blad zijn ze dikke vriendinnen. De twee beauty’s
ontmoeten elkaar op een woensdagmiddag in LA voor een
lunch. Het laat zich raden waar de twee stijlvol geklede vrouwen het over hebben, maar de kans is groot dat Reese de

actie #AskHerMore, die ze onlangs is gestart, aansnijdt. De
38-jarige blonde actrice roept journalisten op om bekende
vrouwen eens andere vragen te stellen, over de inhoud van
hun werk bijvoorbeeld. Ze deed hiervoor een oproep via
Instagram en deed een aantal suggesties, zoals: ’Je hebt veel
bereikt, waar ben je het meest trots op?’ Reese legde tegenover de Amerikaanse zender ABC uit waarom ze de actie is
gestart: ”Dit is een beweging om te zeggen dat we méér zijn
dan alleen onze galajurken. Het is moeilijk om een vrouw
in Hollywood te zijn, of in welke industrie dan ook.” Deze
stralende filmsterren zijn dan wel klein van stuk -Eva is slechts
1.53m. en Reese 1.56m.-, maar ze staan beiden dapper hun
mannetje in deze soms vrouwonvriendelijke wereld….
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Interview

LEVCHENKO

Voetbalhunk Evgeniy Levchenko

’IK SLUIT BOTOX N
UIT VOOR DE TOEK O
E

vgeniy Levchenko is niet
iemand die de camera schuwt.
Sterker nog, Lev (zoals hij ook
wel wordt genoemd) heeft als
een waar model al vele glamourshoots
achter de rug. Maar wie denkt dat de
knappe ex-voetballer ijdel
is, heeft het helemaal
aan het verkeerde
eind. ”Persoonlijk
vind ik van niet,
want ik geef niet
Victoria
zoveel om mijn
Koblenko.
uiterlijk”, aldus
Levchenko. ”Ik
sta ’s ochtends misschien vijf minuten
voor de spiegel, omdat
ik mij dan moet bijscheren of -trimmen en ’s avonds om mijn gezicht te wassen voor de persoonlijke hygiëne en
om een crème op te smeren. Ik sta niet
zo vaak voor de spiegel, ik spendeer
eigenlijk te weinig tijd aan mijn uiterlijk.
Maar ik vind het wel belangrijk om er
verzorgd uit te zien. Als er bij mensen
bijvoorbeeld haren op de oren groeien
of dat het uit de neus komt, dan moet je
dat wel bijknippen.” Het knappie koppie,
waar hij menig vrouwenhoofd mee op
hol brengt, blijft bescheiden wanneer
hem wordt gevraagd wat voor cijfer hij
zichzelf geeft. ”Ik zou mezelf een 7 geven.
Ik heb ook mankementen, je wordt toch
wat ouder, ik krijg rimpels. Het maakt mij
absoluut niet uit, het is een natuurlijk
proces. Je kunt niet eindeloos mooi en
strak blijven, ook al sport ik daar wel
voor. Ik ben wel tevreden met mezelf ja,
ik zou het niet anders willen. Vroeger
had ik dat misschien weleens, maar
nu niet meer, ik vind alles prima. Of ik

EVGENIY LEVCHENKO (37),
DIE ALS EEN STIJLICOON
WORDT GEZIEN EN EEN
GRAAG GEZIENE GAST
IS OP GLAMOURFEESTJES, ZIET ER ALTIJD UIT
OM DOOR EEN RINGETJE
TE HALEN. HOEWEL DE
OUD- PROFVOETBALLER
STELT DAT HIJ EIGENLIJK
HELEMAAL NIET ZOVEEL
OM ZIJN UITERLIJK GEEFT,
WORDT EEN BOTOXSPUITJE IN DE TOEKOMST NIET
UITGESLOTEN.

vind dat ik er nu beter uitzie dan vroeger?
Qua kledingstijl wel ja. Sommige mensen
zeggen dat je als man, naarmate je ouder
wordt, wat leuker, mooier en rijper als
rode wijn wordt, maar ik denk niet dat
wij er knapper op worden”, glimlacht Lev,
die een botoxspuitje dan ook niet uitsluit
in de toekomst. ”Ik denk dat als ik echt
heel vervelende en rare rimpels krijg, dat
ik dat wel doe dan. Als ik zie wat Ronald
de Boer aan zijn gezicht heeft laten doen
door wat spuitjes, dan heb ik wel zoiets
van: dat sluit ik ook niet uit. Als je
natuurlijk oud wordt, maar wel heel
diepe rimpels krijgt, nou ja waarom niet.
Ik sta er niet negatief tegenover.”

BIG SPENDER
Lev spendert naar eigen zeggen mis-

schien niet zoveel tijd aan zijn uiterlijk,
maar dat betekent daarmee niet meteen
dat-ie het niet belangrijk vindt om goed
voor de dag te komen. ”Ik vind verzorging en een eigen stijl hebben heel
belangrijk”, aldus de voormalig profvoetballer. ”Ik heb twee stijlen, ik hou
ontzettend van pakken met de juiste
stropdas of een strikje, maar ik vind het
persoonlijk ook heel mooi als je er op
gewone dagen ’edgy’ uitziet. Ofwel een
beetje conceptueel, niet commercieel en
anti-glamour. Ik ben absoluut niet van
de trends of mode, dat is voor mij heel
erg vervangbaar en niet belangrijk. Ik
hou van tijdloos, natuurlijke kleuren en
wat meer ecologische dingen, daar richt
ik mij op. Het soort ontwerpers die niet
in de spotlights willen staan waardeer ik
heel erg, want die volgen hun eigen hart.
Zij hoeven ook niet elk half jaar of jaar
een nieuwe collectie uit te brengen om
geld te verdienen.” Hoewel het stijlicoon
een voorliefde heeft voor stijlvolle kleding, houdt Lev inmiddels wel wat vaker
z’n hand op de knip. ”Vroeger kocht
ik heel veel, toen was ik wel een big
spender. Ik kon makkelijk heel aparte
spijkerbroeken kopen van zo’n 500 á
600 euro. Op dit moment doe ik dat niet
meer, omdat ik heel veel heb en ook heb
weggeven. Ik bewaar alleen de dingen
die mij dierbaar zijn of die ik echt leuk
vind. Ik ben absoluut niet verslaafd aan
kleding kopen. Voorheen deed ik dat om
bepaalde dingen te compenseren, maar
de laatste twee maanden heb ik alleen
sokken en ondergoed gekocht. Het compenseren was als ik vaak niks te doen
had, dan ga je online kleding kopen. Er
wordt heel vaak over vrouwen gezegd
dat als ze veel schoenen kopen, dat ze
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K OMST’

niet blij zijn met hun uiterlijk of
leven. Dus ik denk dat ik bij vrouwen
moet kijken hoeveel paar schoenen ze
in huis hebben, haha.”

GEEN POESPAS
De vrouwenmagneet zal bij zijn vriendin
Victoria Koblenko niet alleen daarop
letten. ”Ik zie vrouwen het liefst in heel
simpele kleding, gemaakt van natuurlijke
stoffen en op hoge hakken. Een zwarte
jurk vind ik mooi staan, met een persoonlijke touch. Nee, ik hou niet van poespas
en glimmende dingen bij vrouwen. Ik zie
ze het liefst zo natuurlijk mogelijk en met
zo weinig mogelijk make-up. Dan zie ik de
ware schoonheid van een vrouw.” En of
die vrouw nu ouder of jonger dan Lev is,
maakt hem niet zoveel uit. Als ze er maar
net zo verzorgd bijlopen als de 37-jarige
hunk uit Oekranië. ”Ik zie bij sommige
jonge vrouwen dat ze er niet verzorgd uitzien en geen goede tanden hebben. Terwijl ik heel veel mooie vrouwen van rond
de 40 á 50 jaar zie die er heel erg goed
uitzien en dat op een natuurlijke wijze.
Die houden zichzelf in shape en dat vind
ik heel mooi. Dat is ook wel het grootste
verschil tussen Nederlandse vrouwen
en die uit Oekranië. Hier zien vrouwen
er op latere leeftijd juist heel goed uit, die
hebben ook de middelen om dat te doen.
En in Oekranië zie je dat jongere vrouwen, die genetisch beter voortgebracht
zijn, na hun dertigste heel snel achteruit gaan. Nee, ik denk niet dat het moeilijk is voor mannen van mijn leeftijd om
nog iemand te kunnen vinden, maar
het gaat erom dat je iemand vindt die er
volledig voor gaat. Dat is wat anders.”
Gelukkig heeft Lev in Victoria het
volledige pakketje gevonden...

’Nederlandse
vrouwen zien er
op latere leeftijd
vaak nog goed uit’
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Gossip

VERSLAAFD AAN
DEMI

PLASTISCHE
CHIRURGIE
Hoe Demi Moore zichzelf onherkenbaar maakt
OOGLEDEN
ZIJN GELIFT

WANGEN
OPGEVULD
MET FILLERS
TANDEN
GEBLEEKT

LIPPEN
VERGROOT
MET FILLERS

Rumer (links) en Demi Moore.

Foto’s: Sunshine, Brunopress, Instagram

I

edere keer als er nieuwe foto’s opduiken van Demi Moore zorgt de actrice voor een
ware schokgolf. ’Hoe kan het dat zij zichzelf zo toetakelt?’ vragen fans zich wereldwijd
af. Niemand begrijpt waarom de actrice zoveel aan zichzelf heeft laten verbouwen de
afgelopen jaren. Zelf ontkent ze overigens nog altijd dat zij in zichzelf heeft laten snijden.
Met name nadat zij gedumpt werd door haar jongere vriendje Ashton Kutcher lijkt de actrice
in een midlifecrisis terecht te zijn gekomen. ”Ze kan gewoon niet accepteren dat zij ouder
wordt. Ze doet werkelijk alles om jong te blijven maar het pakt helemaal verkeerd uit”, aldus
een plastisch chirurg in Hollywood, die de laatste foto’s van Demi voor ons bestudeerde.
”Deze vrouw is duidelijk wanhopig. Ze ziet er totaal anders uit dan een paar jaar geleden.
Wat zonde! Sowieso heeft ze haar ogen laten liften, dat ziet iedereen. Daarnaast is er
iemand flink met fillers bezig geweest. En niet alleen in haar lippen kan ik je verzekeren.” De
wangen van Demi zijn zó opgevuld dat ze nauwelijks nog kan lachen. Volgens vrienden wil
de actrice eigenlijk het liefste op haar 26-jarige dochter Rumer lijken. ”Ze vindt het heerlijk
om met haar dochters op stap te gaan, maar vindt het vervolgens vreselijk als ze merkt dat
haar meiden meer aandacht krijgen van mannen dan zijzelf. Daar kan zij dagen kapot van
zijn”, verklapt een bekende van de actrice.
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SEKS

VLIEGEN DE VONKEN ER
IN DE SLAAPKAMER NIET
MEER VANAF TUSSEN
JOU EN JE PARTNER?
ZORG DAN MAAR DAT
HET PASSIEVUURWERK SNEL
TERUGKOMT, WANT ANDERS
BEN JE IN EEN WIP WEER
VRIJGEZEL, ZO BLIJKT UIT
EEN RECENT ONDERZOEK.
GLOSSY HEEFT NOG VEEL
MEER LEUKE LUST- EN
LIEFDESFEITJES VOOR JOU
OP EEN RIJTJE GEZET.

LIEFDE & LUST
LUIE MAN WEKT
IRRITATIE OP!
De sleutel tot een succesvolle
relatie is humor. Het knappe
koppie blijkt op de lange termijn
niet heel belangrijk te zijn. Gelukkig vindt van de dames met een
relatie bijna 90% haar partner nog
aantrekkelijk, waarvan 42% zelfs
zegt haar partner nog ’megaaantrekkelijk’ te vinden. Natuurlijk
is niet alles altijd rozengeur en
maneschijn, ook irritaties tussen elkaar horen erbij. De drie
grootste ergernissen die de heren
bij de dames weten op te wekken
zijn: geen initiatief tonen, niets in
het huishouden doen en te veel
werken.

Vreemdgaan is gezond
Mannen die geregeld vreemdgaan leven
ongeveer 12 procent langer dan mannen
die trouw blijven aan slechts één vrouw.
Vooral in culturen waar mannen nog op
late leeftijd kinderen verwekken, is de
levensverwachting hoog. Dat blijkt uit
Brits onderzoek. Mannen met meer kinderen en vrouwen blijven langer leven.
De verklaring hiervoor is dat ze langer
kinderen willen blijven verwekken. Deze
mannen zouden zich beter verzorgen
om langer vruchtbaar te blijven.
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Vrouwen vallen
op onbereikbare
mannen
Val jij op mannen die onbereikbaar
lijken? Je bent niet de enige. Volgens Amerikaans onderzoek vallen
vrouwen eerder op mannen die
getrouwd zijn en daardoor dus
onbereikbaar zijn. Binnen het
onderzoek kregen de vrouwen middelmatig aantrekkelijke mannen te
zien. Ook kregen de vrouwen te
horen of de man in kwestie wel
of niet getrouwd was. 90% van de
vrouwen gaf aan de getrouwde
mannen te zien zitten. Het zou
ook kunnen dat de vrouwen op
getrouwde mannen vallen omdat ze
al voorgeselecteerd werden door
een andere vrouw en geen moeite
hebben om zich te binden. Mannen daarentegen zijn helemaal niet
geïnteresseerd in de sociale status
van een vrouw.

IDEALE AANTAL BEDPARTNERS=

10!

Heb je zo’n 17 bedpartners gehad, dan
kun je maar beter liegen. Uit onderzoek blijkt dat 10 het ideale aantal
sekspartners is. Meer dan 10 bedpartners vinden anderen al snel sletterig.
Maar ook als je onder dat aantal zit,
heb je een ’probleem’. Mensen met
een kleiner aantal worden snel gezien
als onervaren. En dat is ook weer niet
aantrekkelijk. Tien blijkt het ideale
aantal om niet te worden gezien als
sletterig, maar ook niet als onervaren, zo blijkt uit onderzoek. Over het
gemiddelde aantal bedpartners wordt
veel gelogen. Vaak overdrijven mensen. Het aantal zou gemiddeld op 7,3 liggen. De meeste mensen weten liever
niet met hoeveel anderen hun partner in bed heeft gelegen. 65 Procent van
de vrouwen en 70 procent van de mannen gokt liever naar het aantal.

Liefde voor
alle leeftijden
Onderzoek wijst uit dat de hoeveelheid
dopamine afneemt als we ouder worden.
Ook de productie van adrenaline daalt. Dit
zou erop kunnen duiden dat de chemie van
de liefde op latere leeftijd verandert. Maar de
euforie die verliefdheid teweeg brengt, ontstaat doordat de concentratie van bepaalde
’geluksstoffen’ in het brein ineens flink toeneemt. Er mag dan op latere leeftijd wat minder dopamine en adrenaline aanwezig zijn,
maar als er ineens een piek volgt, slaat het
hoofd net zo hard op hol als bij jongeren.

In het verkeerde lichaam
Duizenden mensen voelen zichzelf meer in het lichaam van het andere geslacht zitten,
zo blijkt uit een onderzoek van professor Guy T’Sjoen. Ruim 2,2 procent van de mannen
en 1,9 procent van de vrouwen gaven aan genderambivalent te zijn: zij zeggen evenveel
in de ene als in de andere categorie thuis te horen. Opvallender: 0,7 procent van de
mannen en 0,8 procent van de vrouwen blijken genderincongruent. Zij voelen zichzelf
meer vrouw dan man en vice versa. Dat lijkt een klein percentage, maar gaat om tienduizenden mensen, alleen al in Nederland.
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Het is biologisch verklaarbaar waarom mannen zo van
lange vrouwenbenen houden. Als een meisje in de
puberteit komt, groeien haar benen ineens heel hard,
onder invloed van hormonen. Haar extra lange benen
vormen een krachtig non-verbaal signaal dat mannen te kennen geeft dat ze seksueel rijp is en in staat
om kinderen te baren. Mannen zien graag vrouwen
op hoge hakken omdat die de illusie wekken dat ze
langere ’rijpe’ benen heeft. Ze zien ook liever goed
gevulde en gevormde benen, dan dunne spichtige,
omdat extra vet in de benen (net als bij borsten) het
verschil tussen de seksen nog eens benadrukt.

Lange benen
in trek!
WRAAK

Flirten met schoonmoeder
Uit een Duits onderzoek is een opmerkelijk
gegeven komen rollen. Want hoewel schoonmoeders vaak weggezet worden als bemoeizuchtige en dominante draken, gaf toch ruim
6 op de 10 van de ondervraagde mannen toe
dat zij zich seksueel aangetrokken voelen tot
haar. Een kwart daarvan beweert zelfs dat
ze meerdere keren hebben geflirt met hun
schoonmoeder.

porno

Het is voor sommigen de ultieme
wraak: op internet naaktfoto’s
of –video’s van je ex verspreiden.
Zogenoemde wraakporno lijkt een
groeiend probleem dat de slachtoffers jarenlang kan achtervolgen.
Wraakporno zou daarom strafbaar
moeten worden. Een vijfde van de
Nederlanders onder de 35 jaar geeft
aan dat er naaktfoto’s of –filmpjes van
hem of haar in het bezit zijn van een
ander. Bij 4% van deze groep is daar
ook wel eens misbruik van gemaakt.
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Is iedereen biseksueel?
Ongeveer 3 procent van de bevolking is duidelijk homo- of biseksueel:
deze mensen vallen op personen van dezelfde sekse of van beide seksen.
Er is echter nog een veel grotere groep die niet 100 procent heteroseksueel is, maar zichzelf ook niet bi- of homoseksueel zou willen noemen.
Deze groep vindt zichzelf voor het grootste deel heteroseksueel maar
voelt zich toch weleens aangetrokken tot personen van hetzelfde geslacht.
Uit onderzoek van de Cornell University blijkt dat deze groep heteroseksuelen heel groot is. Sterker nog: de meerderheid van de heteroseksuele
vrouwen valt hieronder. Bijna 80 procent van de vrouwen die zichzelf
als heteroseksueel zien, voelt zich weleens seksueel aangetrokken tot een
andere vrouw. Bij heteroseksuele mannen voelt 43 procent zich weleens
aangetrokken tot een man. Deze aantrekkingskracht leidt echter maar
heel zelden tot een echte vrijpartij met iemand van hetzelfde geslacht.
Vandaar dat de meeste mensen zichzelf toch zien als heteroseksueel.

Stiekeme
telefoontjes
Valt het je op dat je partner telefoontjes niet aanneemt als hij/zij
wordt gebeld in jouw nabijheid?
Drukt je lief inkomende gesprekken steeds vaker weg? Wordt er
vaak ongeduldig naar de telefoon
gestaard en is bijvoorbeeld het
piepsignaal uitgezet? Hij/zij wil dan
niet dat jij hoort dat er nieuwe
berichten zijn. Veelal gaat dit
gepaard met het van je weglopen
om te bellen/smsen of ophangen
wanneer je in de buurt komt. De
telefoon altijd bij zich hebben en
merkbaar niet wil dat jij de telefoon
ook maar in handen krijgt. Mocht je
toch de telefoon kunnen inkijken,
ga dan niet uit van de naam die bij
een sms of telefoongesprek staat,
een naam wordt tenslotte ingevoerd
door de gebruiker en dat kan van
alles zijn: een mannennaam terwijl
het een vrouw is of andersom. Misschien is er wel helemaal niets aan
de hand, maar zekerheid voor alles!

Onder redactie van Chantal Braspenning

Nieuwe koppels die roepen
dat het hen vooral gaat om de
geestelijke klik, blijken te jokken. Uit onderzoek van internetmagazine Singlesite.nl is
gebleken dat als de seks niet
meteen goed is, de meesten
de relatie alweer verbreken.
Meer dan de helft van de 500
ondervraagden maakt een
eind aan de ontluikende liefde
als de gewenste resultaten in
bed achterwege blijven. Seks
is dus wel degelijk heel erg
belangrijk in een relatie, zo
blijkt…
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’WIJ ZITTEN HET LIEFST
MET EEN WIJNTJE
SAMEN OP DE BANK’

PIP: ’STOPPEN
MET GTST WAS MIJN
BESTE KEUZE’
88
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PIP

’IK WIL MENSEN BLIJ MAKEN’
Hoewel Pip al een aantal maanden
weg is bij ’GTST’, is haar keuze om
te stoppen nog niet helemaal tot haar
doorgedrongen. ”Het is wel een beetje
gek dat ik niet meer naar de set hoef.
Het is wel wennen, maar even de
knop om en chill aan iets nieuws
beginnen. Ik mag nu andere rollen
gaan doen en kom op andere plekken,
met nieuwe dingen en andere mensen.
Daar kijk ik heel erg naar uit.” Over
de toekomst maakt Pip zich totaal
geen zorgen. ”Ik vind het altijd wel fijn
om niet per se te weten wat ik morgen
ga doen. Ik laat het maar gewoon op
mij afkomen. Het is niet zo dat ik er
niet hard voor werk, maar ik vind
gewoon alles leuk wat entertainment
betreft.” De actrice vervolgt: ”Ik weet
dat het een onzeker beroep is, maar
zo voelt dat niet voor mij. Dat is wel
prettig. Het gaat al twaalf jaar goed,
dus dit komt vast ook wel goed. Ik heb
al wat leuke en verschillende dingen
uitstaan”, aldus Pip, die wel hoopt dat
haar toekomst er net zo rooskleurig uit
zal gaan zien als een andere voormalig ’GTST’-ster. ”Ik ben heel erg fan
van Georgina Verbaan. Ze speelt heel
veel toffe dingen, zowel op toneel als
in films en series. Ik ben niet per se
van het theater, maar hoe zij het doet

HOEWEL PIP PELLENS
AL EEN AANTAL MAANDEN GELEDEN AFSCHEID
HEEFT GENOMEN VAN
’GOEDE TIJDEN, SLECHTE
TIJDEN’, BETEKENT DAT
NIET DAT DE 22-JARIGE
ACTRICE AL HELEMAAL
GEWEND IS AAN HAAR
NIEUWE LEVENTJE. DESONDANKS MAAKT PIP
ZICH NIET AL TE VEEL
ZORGEN OVER HAAR
ONZEKERE TOEKOMST.
WAT ZE OOK GAAT DOEN,
VRIEND PIM WESSELS
STEUNT HAAR ONVOORWAARDELIJK.
en wat zij allemaal doet, vind ik écht
te gek. Zij was wel een voorbeeld voor
me, dat ik dacht: ’Ok, let’s do it!’ Wat
mijn droom is? Ik wil alleen maar leuke dingen doen en entertainen, het
maakt niet zoveel uit op welke manier
dat dan is. Als ik mensen maar blij
kan maken.’

SURINAME
Pip heeft haar eerste filmklus al binnengesleept. De actrice is gevraagd
voor de romcom ’Tuintje In Mijn Hart’,
waarvoor ze naar Suriname moest.
”We zaten daar twee maanden voor
de opnamen en ik vloog twee keer
even terug. Ik vond het wel spannend
om zo lang van huis te zijn”, aldus
Pip, die haar vriend Pim Wessels (24)
daardoor moest missen. ”Pim vond het
niet heel gezellig dat we elkaar heel
lang niet zagen, maar hij vond het net
als ik heel tof dat ik naar Suriname
mocht, waar ik nog nooit eerder was
geweest. Pim staat altijd achter me
en ik ook achter hem. Wij zijn heel
eerlijk en objectief naar elkaar toe,
dat is fijn. We vullen elkaar heel goed
aan en het klikt heel erg”, zwijmelt
Pip. ”Hij is lief voor me. We gunnen

elkaar gewoon alles, ik denk dat dat
heel erg scheelt in een relatie.” Hoewel
menig showbizzkoppel het moeilijk
vindt om hun relatie goed en stabiel te
houden, gaat dat niet op voor Pip en
Pim. ”We hebben écht nog nooit ruzie
gehad, dat durf ik oprecht te zeggen.
We zijn het weleens ergens niet met
elkaar over eens geweest, maar dat is
prima”, aldus Pim. ”We hebben eerder
gewoon een gesprek met elkaar. Het
is nooit dat we boos worden of gaan
schreeuwen, of dat we ruzie krijgen
met slaande deuren. Nee, alles is nog
helemaal heel”, glimlacht Pip, die door
haar vriend nog steeds in de watten
wordt gelegd. ”Tuurlijk doe ik nog
moeite voor Pip. Van de week heb ik
bijvoorbeeld het huis vol met kaarsjes gezet. Dan kan ze na een drukke
werkdag lekker thuiskomen en ligt
ze binnen vijf minuten op de bank te
slapen.” Zijn vriendin zwijmelt: ”Ja,
Pim is heel romantisch. Ik probeer op
mijn beurt weer voor ons te koken,
maar wel als ik er tijd voor heb. Het
is soms ook wel leuk om net wat meer
je best te doen dan normaal.” Pim
vult haar aan: ”Als het kan, dan doe
je moeite en je best, maar als het niet
kan omdat er geen tijd of energie is,
dan is het ook prima. We hebben een
beetje dezelfde werkachtergrond, dus
we weten van elkaar: hé prima, werk
gaat altijd voor. Dat is wel heel prettig.”

GEZINSUITBREIDING
Voor wie denkt dat het bekende koppel op ieder glitter en glamourfeestje
te vinden is, heeft het bij het verkeerde
eind. ”Als we samen kunnen zijn, dan
is het gewoon lekker om chill thuis te
zitten. Heel relaxt, met een muziekje
of met de televisie aan”, aldus Pip.
”Meestal is de energie na een drukke
dag ook wel een beetje op. Dan is het
juist fijn om thuis even niks te doen,
waarbij het heel chill is om samen op
de bank zitten, met een lekker flesje
wijn erbij en gewoon iets leuks kijken”,
vertelt Pim. Hoewel het tussen de twee
momenteel helemaal goed zit, moeten
ze nog niet aan gezinsuitbreiding
denken. ”Alles op zijn tijd. Ik vind
kinderen leuk, maar dat hoef ik nu
echt nog niet, hoor. Het staat Pim wel
heel goed, maar we wachten daar nog
even mee.”

Tekst: Emelie van Kaam/Foto: Reni van Maren

I

n navolging van voormalig soapies Lieke van Lexmond, Mark
van Eeuwen en Toprak Yalçiner,
probeert nu ook Pip Pellens een
succesvolle carrière op te bouwen na
haar ’Goede Tijden, Slechte Tijden’tijdperk. Het is een dubbel gevoel
voor de 22-jarige actrice dat ze na
vijf jaar niet meer in de huid van de
biseksuele Wiet van Houten hoeft te
kruipen. ”Ik mis mijn ’GTST’-collega’s
en de vastigheid wel, maar aan de
andere kant is het ook wel fijn om nu
verschillende werktijden en -dagen te
hebben en om met andere mensen te
mogen werken”, aldus Pip, die er wel
even de tijd voor heeft genomen voordat ze bij Neerlands bekendste soap
ging stoppen. ”Ja, ik heb er wel echt
goed over nagedacht. Je gaat namelijk
niet zomaar weg bij ’GTST’. Of ik ooit
nog van plan ben terug te keren? Zeg
nooit, nooit. Maar voor nu is dat niet
de insteek.”

Interview
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Gossip BIJEN

’Het werkt
perfect, maar
is wel heel
pijnlijk’

GWYNETH PALTROW MOOI DOOR

BIJENSTEKEN
O

m de zoveel tijd laat Gwyneth
Paltrow zich op een uiterst aparte manier onder handen nemen
om haar jeugdige uitstraling
te behouden. Ze laat zich dan namelijk
prikken door bijen. ”Het heet apitherapie”,
legt de 43-jarige actrice uit. ”Dat is een
geneeswijze die uit het oude China komt
en al duizenden jaren wordt toegepast.
Je laat je steken door bijen en die bijensteken zorgen voor een uiterst gave huid.
Ook gaan ze bijvoorbeeld ontstekingen en
littekenvorming tegen.” De bij wordt met
een pincet bij het lichaam gehouden tot
hij steekt. ”Het resultaat is echt geweldig”,

aldus Gwyneth. ”Maar ik moet wel bekennen dat het heel erg veel pijn doet. Maar
ja, ze zeggen niet voor niets: ’Wie mooi wil
zijn, moet pijn lijden’.” Volgens Gwyneth
helpt het ook tegen artritis. Dierenliefhebbers zijn overigens niet blij met de therapie
omdat de bij met uitsterven bedreigd wordt
en sterft na het steken. Gwyneth is echter
niet van plan met apitherapie te stoppen.
Van de actrice is bekend dat ze constant
op zoek is naar nieuwe gezondheidstips.
Zo volgt ze geregeld macrobiotische diëten
en slaat ze haar maaltijden wel eens over
om een hele dag alleen maar amandelen
te eten.

Foto: Brunopress

WIE GRAAG EEN
GAVE HUID WIL
HEBBEN, KAN BAAT
HEBBEN BIJ DE WEL
HEEL BIJZONDERE
SCHOONHEIDSTIP
VAN GWYNETH
PALTROW. BEDENK
ECHTER WEL DAT
HET EEN UITERST
PIJNLIJKE TIP IS.
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SPORT

Apps

5 Sportapps die je bikini-klaar maken
Morgen begin ik echt…
HELP! HET BIKINISEIZOEN
STAAT WEER VOOR DE DEUR
EN JE HEBT NOG GEEN
STAP GEZET IN DE SPORTSCHOOL. GELUKKIG IS
BEWEGEN EEN STUK MAKKELIJKER GEWORDEN MET
BEHULP VAN JE SMARTPHONE, GEWOON THUIS OF IN
HET PARK. MET DEZE APPS
HOEFT HET ALLEMAAL NIET
ZO MOEILIJK TE ZIJN OM
DAT FELBEGEERDE BIKINILIJF TE KRIJGEN.

ENDOMONDO
Een knappe fitnessinstructeur is natuurlijk het leukst,
maar Endomono is de
enige persoonlijke trainer
die in je zak past en je dus
overal mee naartoe kunt nemen. Of je nu
hardloopt, wandelt, fietst of iets anders
doet. De app belooft je gemotiveerd te
houden en, wellicht belangrijker, om het
plezierig te houden. Naast de standaardfuncties, zoals een trainingsdagboek
bijhouden en je prestaties analyseren,
is het het leukst dat je real time audioaanmoedigingen kunt sturen en krijgen
van vrienden en dat je op de tijdlijn de
vooruitgang van hen kunt zien. Je kunt
ze zelfs uitdagen door een wedstrijd
tegen de persoonlijke prestaties van je
vrienden te houden. Geschikt voor:
Android en iOS. Prijs: Gratis.

FIT GIRLS GUIDE
Of je nou al een Fit Girl bent of er graag een wil worden, dan is de
Fit Girl Guide app het geschikte programma voor jou. De app bevat een interactieve incheck kalender die je dagelijkse voortgang
naar het worden van een Fit Girl registreert. Er zijn beginners-,
minst gevorderd- en gevorderdentrainingen, waardoor er altijd
een niveau is dat bij je past. De app bevat ook maaltijdplannen,
wekelijkse boodschappenlijstjes en voor de veganisten, vegetariers en degene met een glutenallergie belooft de Fit Girl Guide ook
voldoende opties. Geschikt voor: iOS. Prijs: Gratis.

Tekst: Xiomarah Monsanto

7 MIN
WORKOUT
Geen excuus
meer dat sporten te tijdrovend
is. De 7 Min
Workout app belooft namelijk een
volledige training in, zoals de naam
al zegt, zeven minuten. Deze app
draait om zeven oefeningen. Op
een virtuele kalender zie je welke
dagen je actief bent geweest en
daarmee kun je punten verdienen en beloningen ontgrendelen.
Daarnaast kun je kiezen uit een
mannelijke of vrouwelijke trainer en
krijg je de keuze of je alleen foto’s
of een video wilt zien. Ook bevat de
app een optie om je gewicht vast
te leggen, zodat je kunt zien of de
oefeningen daadwerkelijk effect
hebben. Geschikt voor: Android
en iOS. Prijs: € 3,35 (Android) en
€ 2,99 (IOS)

DAILY YOGA
Altijd al willen leren hoe je de cobra, lotushouding of gedraaide schaar moet doen,
maar nooit de stappen ondernomen om
een yogales te volgen? Met de Daily Yoga
app is de hindernis van uit de deur moeten
gaan alvast verholpen. Deze mobiele yoga
studio bevat meer dan 50 unieke yoga- en
meditatiecursussen en
een enorme database
met 500+ yogaposes.
Daar ben je dus wel
even zoet mee.
Geschikt voor: Android
en iOS. Prijs: Gratis.

HUMAN
Ieder mens moet per dag
minstens 30 minuten bewegen. De Human app
herinnert je eraan om
dit te bereiken. Bij elke
inspanning die langer
duurt dan één minuut wordt de app
actief. Vervolgens houdt het bij hoelang
je hebt gewandeld, gerend, gefietst of
een andere activiteit hebt gedaan. Bij
iedere goede prestatie complimenteert
de app je via meldingen op je scherm.
Tegelijkertijd motiveert het programma
je ook om dagelijks die 30 minuten te
behalen. Geschikt voor: Android en
iOS. Prijs: Gratis.
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SEXY LINGERIE IS EEN BELANGRIJK
ONDERDEEL VAN JE LOOK. DRAAG
JE NAMELIJK MOOI ONDERGOED
DAN VOEL JE JE DIRECT EEN STUK
ZEKERDER EN DAT ZUL JE OOK UITSTRALEN. LAAT JE VERLEIDEN DOOR
DEZE PRACHTIGE LINGERIESETJES…

ONDERSTEBOVEN
VAN ONDERGOED
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LINGERIE

€ 84,95

€ 39,95
€ 84,95
Bruin lingeriesetje
Chantelle

Draag pikante lingerie onder je keurige
jurkje tijdens een saaie werkdag. Je
zult je übersexy, krachtig en zelfverzekerd voelen en dit zul je ook uitstralen
op de werkvloer. Je hoeft dus niet altijd
een mooi lingeriesetje voor een minnaar te kopen! Het overgrote deel van
de vrouwen draagt helaas de verkeerde maat beha. Een simpel trucje om
te checken of een beha goed zit: hang
naar voren met je bovenlichaam en
schud je borsten. Blijft je boezem goed
op z’n plek en is er niet te veel ruimte
over, dan is dit de juiste bh voor jou!
Zwart Passionata
Double Je 11
lingerieset

€ 27,95

€ 44,95

€ 29,95
Turquoise Passionata
Lets Play ZI lingerieset

€ 46,95

€ 49,95

€ 49,95

€ 69,95

Rood Passionata
Adorable lingerieset
Adorable YU

€ 22,95
€ 79,95

Zachtroze
Illusion-setje
Chantelle

Felroze
Chantelle
Idole setje

Foto’s: FS Agency, hoofdbeeld Passionata

Blauw lingeriesetje
Chantelle

Mode

€ 59,95

€ 34,95

€ 42,95
Sexy Jumpsuit Passionata
Adorable 11
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Het stille verdriet van modeontwerper Janice

’Mijn zieke ouders
proberen nog écht van
het leven te genieten’
JANICE HEEFT VEEL VAN ZIJN MODE-IMPERIUM TE DANKEN AAN ZIJN OUDERS.
DE 31-JARIGE ONTWERPER KREEG DAN OOK VEEL TE VERWERKEN TOEN HIJ TE
HOREN KREEG DAT ZOWEL ZIJN VADER ÁLS ZIJN MOEDER ERNSTIG ZIEK BLEEK
TE ZIJN. ONDANKS ZIJN GROTE VERDRIET EN ZORGEN, TRACHT JANICE BOVENAL
POSITIEF TE ZIJN. ”JE PROBEERT ER GEWOON HET MOOISTE VAN TE MAKEN.”

J

anice staat niet alleen bekend als veelgevraagd
modeontwerper, ook wordt hij geprezen om zijn
enorme enthousiasme en aanstekelijke lach. Maar
achter die grote glimlach, gaan ook de nodige
zorgen schuil. De 61-jarige ouders van de lifestyledeskundige zijn immers al een langere tijd ernstig ziek.
En dat gaat Janice allesbehalve in de koude kleren
zitten. ”Mijn moeder Manola heeft twee jaar geleden
te horen gekregen dat ze borstkanker heeft. Dat is niet
meer te genezen, omdat het inmiddels is uitgezaaid
naar de botten. Haar bekken zijn helemaal aangetast,
waardoor ze nu grotendeels in een rolstoel zit”, vertelt
de ontwerper.”’En mijn vader Rico heeft van alles en
nog wat, dat is een hele opeenstapeling. In de afgelopen
10 á 12 jaar is zijn onderbeen geamputeerd, kreeg hij te
horen dat hij suikerziekte had en heeft hij een hersenen hartinfarct gehad. Nee, het is niet niks als allebei je
ouders wat hebben. Dat is inderdaad wel heftig.” Janice
heeft bij het opbouwen van zijn eigen mode-imperium
altijd veel steun van zijn liefdevolle ouders gehad. En
nog altijd proberen ze, ondanks hun ziekte, hun 31jarige zoon bij te staan waar kan. ”Mijn ouders hebben
mij altijd geholpen met het bedrijf en ervoor gezorgd
dat ik mijn creativiteit kwijt kon. Ze zijn altijd een heel
goede basis voor mij geweest, waarin ze me altijd hebben gesteund. Mijn ouders betekenen echt alles voor
me”, aldus Janice. ”Mijn bedrijf is altijd een familiebedrijf geweest, met mijn moeder voorop. Ze vond mode
altijd al heel leuk, waar ze veel mee bezig was. Hoewel

ze inmiddels niet meer in het bedrijf kan werken door
haar ziekte, helpt ze me nog steeds waar ze kan. Dat zijn
heel vaak kleine dingetjes, zoals uitnodigingen maken
of de post versturen. Maar ze geeft me ook iedere dag
adviezen en helpt me dan links- of rechtsom. En ik bel
haar heel vaak als ik hulp nodig heb met bijvoorbeeld
de administratie. Mijn vader steunt me ook nog steeds
waar mogelijk, maar dat wordt wel steeds moeilijker
door zijn ziekte.”
Hoewel het voor Janice allesbehalve makkelijk is om
zijn ouders in een verslechterde conditie mee te moeten
maken, probeert de ontwerper bovenal nuchter en positief met de situatie om te gaan. ”We komen uit Brabant
en daar heb je misschien toch een andere instelling.
Nu kan ik nog iedere dag tegen mijn ouders zeggen:
’Ik hou van je en hoe gaat het met je?’ Er zijn dan geen
dingen, die ik nog had willen zeggen. Dat is dan ook
wel de positieve kant van het verhaal en zo proberen
we er maar naar te kijken. De dood hoort nu eenmaal
bij het leven, hoe moeilijk het ook is.” Janice vervolgt:
”De dagen of jaren die er nog zijn, gaan we invullen
met leuke dingen en niet met verdriet. Ik weiger ook in
te zien dat mijn ouders zielig zijn en dat het erg is, daar
hebben we niks aan. Ik leer ermee te leven en dealen
en moet ook zeggen dat ik er inmiddels ook wel aan
gewend ben geraakt. Tuurlijk moet je weleens huilen,
maar het moet wel leuk blijven, dat is vooral wat ik wil.
Mijn vader vindt het wel heel eng, mijn moeder is ten-
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slotte zijn steun en toeverlaat. Die moet er al helemaal
niet aan denken als ze weg zou vallen. Ik probeer de
zorgen die ik voor mijn moeder heb, weg te halen door
de tijd die ik nog met haar heb. Dat ik nog reservetijd
met haar heb, is voor mij heel bijzonder. Je probeert er
gewoon het mooiste van te maken. Zo probeer ik voor
mijn moeder er ook gewoon een soort kuuroord van
te maken. Een vriend van mij is kapper, dus ik heb bij
hem meteen de mooiste pruik uit Amerika besteld die er
was, met alles erop en eraan. Ik merk aan mijn moeder
dat ze dat erg kan waarderen”, glimlacht Janice, die niet
alleen de gezondheid van zijn ouders nauwlettend in de
gaten houdt. ’Tuurlijk ben ik daar voor mezelf ook erg
mee bezig en laat ik vaak een check-up doen. Ik wacht
nergens mee, ik ga meteen naar de dokter om het te
controleren. Mijn moeder heeft gewoon te lang gewacht
met naar de dokter te gaan, waardoor het te laat was.
Alleen zo denken we er niet over. Je leert er wel van:
als je er vroeg bij bent, kun je een hele hoop. Mijn
moeder heeft er geen spijt van, het is gewoon zo gelopen
door allerlei omstandigheden, ook omdat ze voor mijn
vader moest zorgen.” De couturier steekt veel op van
zijn optimistische ouders. ”Ze proberen iedere dag wat
moois uit het leven te halen, ondanks dat ze beperkt
zijn in wat ze kunnen doen. Ze proberen écht nog van
het leven te genieten en dat vind ik fijn. Ik moet zeggen
dat sinds mijn moeder kanker heeft, zij ook gelukkiger
is dan ooit. En ik geniet veel meer van haar, omdat je
weet dat het ooit een keer gaat stoppen. Maar zolang er
veel geld wordt ingezameld voor KWF en al dat soort
organisaties, ben ik ervan verzekerd dat er heel veel
onderzoek gaat komen en dat het heel snel te genezen
is, waardoor de ziekte chronisch wordt. Ik denk dat het
voor mijn moeder zeker niet te laat is en dat er heel
veel mogelijkheden zijn, ook met de chemo waar ze aan
is begonnen. Ik denk dat ze nog zeker 10 á 20 jaar mee
kan gaan. En mijn vader is niet kapot te krijgen!’

Tekst: Emelie van Kaam/Foto’s: Reni van Maren

JANICE

De designer over de
belangrijkste vrouw
in zijn leven: ”Mijn
moeder Manola heeft
borstkanker. Het is
niet meer te genezen.”
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RAAK DE

CLUTCH
NIET KWIJT!
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CLUTCHES

Mode

WAT PAST ER NOU BETER BIJ DIT JAARGETIJDE DAN FELLE KLEUREN? DAAROM
ZIEN WE OOK DIT VOORJAAR DE COLOR BLOCKING TREND TERUGKOMEN IN
ACCESSOIRES. OF JE NOU KIEST VOOR FLUORISCEREND ROZE, ORANJE,
KNALGEEL OF HEMELBLAUW, IN 2016 KUNNEN ALLE COMBINATIES.
Weet je niet goed
hoe je je ietwat saaie
zwarte outfit moet
opvrolijken? Raak
dan vooral de kluts
niet kwijt, maar maak
een stevig statement
met je hippe clutch.
Hoe feller de kleur, hoe
beter. Of mix and match
je trendy gekleurde
clutch met de rest van
je fleurige kleding. Succes gegarandeerd!

1

2

3

4

1. Turqoise clutch met
speels zilverkleurig
accent. Verkoopprijs:
circa 110 euro.
2. Knalgeel avondtasje
met bruin lederen kwast.
Verkoopprijs: circa 195
euro.
3. Hardroze clutch met
zilveren accenten. Verkoopprijs: circa 110 euro.

6
5

4 Zacht suède clutch in
azuurblauw. Verkoopprijs:
circa 99 euro.
5. Koraalrode suède clutch.
Verkoopprijs: circa 99 euro.

7

6. Kleurrijk avondtasje.
Verkoopprijs: circa 99 euro.

8

7. Trendy zwart/geel leren
clutch. Verkoopprijs: circa
119 euro.
8. Casual clutch van groene
stof. Verkoopprijs: circa
69 euro.
9. Met groene kralen versierd tasje in zomers motief.
Verkoopprijs: circa 69 euro.

9
10

10. Roze laktasje. Verkoopprijs: circa 122 euro.
Meer verkoopinfo:
www.cuple.com en
www.Leadsme.nl
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BODYGUARDS

Loslippige

BODYGUARDS
ALS BEVEILIGER VAN EEN
BEROEMDHEID WORDT
JE GEACHT DE OMGEVING GOED IN DE GATEN
TE HOUDEN OM STALKERS EN OPDRINGERIGE
FANS UIT DE BUURT TE
HOUDEN. MAAR VEEL
BODYGUARDS BLIJKEN
HUN STERREN OOK PRIVÉ
GOED IN DE SMIEZEN TE
HOUDEN. STERKER NOG,
ZE DELEN DE DIEPSTE
GEHEIMEN VAN HUN BEKENDE WERKGEVERS MET
DE REST VAN DE WERELD.

BRITNEY LEEFDE OP
TACO’S EN RED BULL
Een vriend van één van de bodyguards van Britney Spears, die in
2008 veel werkte met de popdiva,
verklapt dat zij soms weken leefde op
een dieet van taco’s en Red Bull. Ook
ging zij vrijwel altijd direct na het eten
naar het toilet om over te geven; of ze
nou thuis was of in een restaurant.
Daardoor ging al snel het gerucht
dat de zangeres leed aan de eetziekte
boulimia. Daarnaast kan Britney op
commando winden laten en pulkt zij
geregeld in haar neus.
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JENNIFER HEEFT
EXHIBITIONISTISCHE TREKJES
Jennifer Aniston is trots op haar lichaam. Daar heeft de
47-jarige actrice ook alle reden toe, want ze ziet er nog
altijd fantastisch uit. Maar soms verbaasde Jen daarmee wel de nodige mensen, waaronder haar personeel.
Één van haar bodyguards onthulde: ”Als er iemand
voor de deur staat, doet zij gewoon open in haar
onderbroek. Het kan haar allemaal niets schelen.
Ik kan ieder putje in haar lichaam zo aanwijzen, zo
vaak heb ik haar bijna naakt gezien.”

STALLONE IN HET
ECHT OOK RAMBO
Sylvester Stallone speelt in zijn
vrije tijd ook geregeld voor Rambo.
Zo kreeg de acteur het ooit eens
aan de stok met Eddie Murphy
omdat zijn collega een affaire had
met zijn toenmalige vrouw Brigitte
Nielson. Op een feestje greep
Sylvester komiek Murphy van
achteren en de bodyguards van
beide heren moesten Sly in de
houdgreep houden om te voorkomen dat de ruzie zou escaleren.

OPRAH HEEFT
GEEN CONTACT
MET HAAR BUREN
Oprah Winfrey is in haar vrije
tijd lang niet altijd zo sociaal
als zij zich in haar talkshows
altijd voordeed. ”Ze leeft erg in
haar eigen wereld”, verklapte
één van haar beveiligingsmensen eens. ”Met de buren
heeft ze nooit contact bijvoorbeeld. En ook als ze naar de
gym gaat is er niemand met
wie zij een praatje maakt. De
meeste mensen herkennen
haar niet zonder make-up en
pruik. Pas als zij haar mond
opendoet horen mensen dat
achter die grote donkere zonnebril de beroemde talkshowhost schuilgaat.”

JULIA ROBERTS DOUCHT
SOMS DAGEN NIET
Julia Roberts is dol op de natuur. ”Eigenlijk
is ze meer een hippie dan een fi lmster”,
verklapt één van haar praatgrage bodyguards. ”Soms doucht ze dagen niet. Ze wil
graag zuinig zijn met water. Ze vindt haar
eigen lichaamslucht lekkerder dan die van
zeep. Haar man Danny Moder maakt het
allemaal niets uit. Eigenlijk is hij precies hetzelfde. Hij is misschien nog wel een grotere
hippie dan Julia.”
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MICHAEL JACKSON DEED MOONWALK
DOOR DE POEP
In het boek ’Remembering The Time: Protecting Michael Jackson In
His Final Days’, onthullen bodyguards Javon Beard en Bill Whitfield de
nodige geheimen over de King Of Pop. Toen zoon Prince bijvoorbeeld de
poep van zijn hondje niet opruimde, werd Jackson razend en deed hij
voor straf de moonwalk door de poep. Daarna heeft Prince de uitwerpselen van zijn hond altijd keurig opgeruimd. Maar ook eiste Michael
dat zijn beveiligers vrouwen voor hem ophaalde uit hotels die bij hem
mochten blijven slapen. Niemand wist ooit wie de vrouwen waren of
waar zij vandaan kwamen. En ook het geldgebrek van Michael wordt
in het boek uitgebreid beschreven. Toen bodyguard Bill zijn baas erop
attendeerde dat hij al maanden geen salaris had ontvangen, leek Michael
niet erg onder de indruk. Hij liet zijn auto voorrijden en ging vervolgens
voor 10.000 euro winkelen.

KNALLENDE RUZIES
KATIE EN TOM

PRINS HARRY
DRAAGT EEN TATTOO
OP ZIJN BILLEN

LADY DI KREEG
NIET TWEE MAAR
DRIE KINDEREN

Een bodyguard van de Britse royals
verklapte ooit aan ’Star Magazine’ dat
Prins Harry dol is op tijdelijke tattoos.
”Omdat echte niet mogen, plakt hij wel
eens van die plaatjes op zijn lichaam.
Waar? Meestal op zijn billen”, aldus de
loslippige bodyguard. Maar de knappe
prins doet ook veel aan liefdadigheid.
Zo zou hij soms, met een pruik op zijn
hoofd om te voorkomen dat hij wordt
herkend, helpen in een daklozenopvang in Londen. Zijn beveiligers zijn
dan mee en houden hem van een
afstandje in de gaten.

Paul Burrell was jarenlang de butler
van Prinses Diana in Londen. Hij
vertelde jarenlang niets te willen onthullen over zijn tijd met de beroemde
prinses, maar uiteindelijk schreef hij
toch twee boeken die hem miljonair
maakten. In één van die boeken
schrijft hij dat Diana ooit een derde
kindje heeft gehad. Ze zou in 1983
bevallen zijn van een dochtertje,
Natalya. Het kindje werd te vroeg
geboren en is volgens Burrell in het
diepste geheim begraven in de tuin
van Kensington Palace.

Foto’s: Sunshine

Oud-bodyguards van Tom Cruise en
zijn ex-vrouw Katie Holmes hebben
verklapt dat er thuis geregeld met
de deuren werd geslagen. Helemaal
als het op de opvoeding van hun
dochter Suri aankwam. Toen Tom zijn
vrouw ooit vertelde dat zij hun kleine
meid verkeerd optilde, knapte er iets
bij Katie. ”Ik word er gek van dat jij
mijn hele leven denkt te kunnen
bepalen. Ik maak zelf wel uit hoe ik
Suri optil”, zou de actrice haar toenmalige man hebben toegeschreeuwd.
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HIJ STAAT BEKEND ALS
DÉ FLAMBOYANTE TOPVOETBALLER VAN REAL
MADRID, DIE NIET VIES IS
VAN EEN LUXE LEVENTJE
VOL MOOIE VROUWEN
EN OPZICHTIGE AUTO’S.
TOCH HEEFT CRISTIANO
RONALDO OOK EEN
ANDERE ROL IN ZIJN
LEVEN; DIE VAN LIEFDEVOLLE EN TOEGEWIJDE
VADER VOOR ZIJN VIJFJARIGE ZOONTJE
CRISTIANO JR..

C

ristiano Ronaldo (31) heeft
door de jaren heen een
behoorlijk reputatie opgebouwd. Als er één voetballer is die altijd in de spotlights staat,
is het de knappe Portugees wel. Van
zijn prestaties op het voetbalveld, zijn
vele relaties met fotomodellen tot aan
zijn rol van zorgzame vader. Hij is de
voetballer die enerzijds irritatie opwekt
door zijn arrogantie, bewondering
oogst door zijn kunsten op het veld en
adoratie om zijn goede looks. Ronaldo’s
vermogen wordt geschat op zo’n 280
miljoen euro. Volgens ’Forbes’ was
de Real Madrid-speler in 2015
de hoogst betaalde atleet
die een teamsport
speelt en zelfs de
best betaalde voetballer. Vorig jaar
wist Ronaldo
zijn
zijn bankrekening

Liefhebbende familieman
én vrouwenverslinder

De twee gezichten v a
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CRISTIANO

in 2015 lanceerde de voetballer zijn
nieuwe schoenenlijn genaamd CR7
Footwear. Ronaldo bezit ook een eigen
kleding- en parfumlijn. Eveneens op
social media is de voetballer ongekend succesvol. Met ruim 52 miljoen
volgers op Instagram en 10 miljoen op
Facebook is Ronaldo één van de best
gevolgde atleten online.

RONALDO’S
VROUWEN

afkomst. Eén van de meest spraakmakende vriendinnen van de voetballer
was de Spaanse Nuria Bermúdez. Zij
was groot fan van Real Madrid en had
zelfs het logo van de club getatoeëerd
op haar lichaam. Bovendien beweert
zij het bed te hebben gedeeld met zes
andere spelers van Real. Haar grote
bekendheid kreeg ze middels naaktfoto’s. Ronaldo had daarna een kortstondige relatie met Luciana Abreu, die
in 2005 Portugal vertegenwoordigde

De Real Madrid-speler scoort niet
alleen op het voetbalveld.
Hij is ook erg populair
onder de vrouwen.
Zijn ellenlange lijst
van bloedmooie exvriendinnen liegt er
dan ook niet om. In
2002 had Ronaldo
een relatie met
het Braziliaanse
model Jordana
Jardel. Zij was de
eerste vriendin die
bekendheid kreeg
via de toen nog
opkomende Ronaldo.
De dames die na
Jordana volgden,
hadden allemaal één
ding met elkaar gemeen:
modellen, veelal van
Portugese en Braziliaanse

Cristiano Ronaldo
bezit een groot aantal
peperdure bolides.

v an Cristiano Ronaldo

Tekst: Xiomarah Monsanto/Foto’s: BSR Agency

ning met 79 miljoen euro te spekken
met inkomsten uit zijn salaris, bonussen
en samenwerkingen. Toen hij in 2009
Manchester United verruilde voor
Real Madrid was hij op dat moment
de duurste transfer in de geschiedenis
van voetbal. De Spaanse club betaalde ruim 94 miljoen euro voor Ronaldo
die de bijnaam CR7 draagt. Dat is
allemaal niet voor niets. Ronaldo heeft
bijna elke prijs en onderscheiding die
een voetballer kan winnen binnengesleept. Met zo’n vermogen, is het
geen verrassing dat Ronaldo in luxe
baadt. Zijn huis in Madrid heeft een
waarde van 7,2 miljoen euro. Zeven
slaapkamers, acht badkamers, een
trofeeënkamer, meerdere kinderkamers, zwembad en een voetbalveldje
maken onder andere deel uit van het
enorme huis. Vorig jaar vergrootte
Ronaldo zijn huizencollectie door een
luxe appartement in de Trump Tower
in New York te kopen. Het prijskaartje
bedroeg een duizelingwekkende 18,5
miljoen euro. Uiteraard staan in de
garages van zijn woningen de meest
prachtige auto’s geparkeerd. Hij bezit
peperdure exemplaren van merken als
Rolls Royce, Audi en Porsche. Met zijn
goede looks en charisma is Ronaldo
ook favoriet bij adverteerders. Zo heeft
hij al miljoenendeals binnengesleept
bij grote merken als Nike, Armani en
Coca Cola. En daar blijft het niet bij,

Celebs
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tijdens het ’Eurovisie Songfestival’. De
eerste Britse vrouw die zich voor even
het liefje van Ronaldo mocht noemen,
is actrice en model Gemma Atkinson.
Een verrassing in het lijstje met exen
is de Indiaanse Bollywoodster Bipasha
Basu. De eerste topsportster met wie
de voetballer een relatie kreeg, is de
Russische tennisster Maria Sharapova.
Een andere spraakmakende vrouw
die het bed met CR7 deelde, is Tyese
Cunningham. Tyese werkte als escort
en kwam groots in het nieuws terecht
nadat ze in een seksschandaal verwikkeld was met Ronaldo die destijds
bij Manchester United speelde. Mia
Jukakan, model en actrice uit Los
Angeles, en het Italiaans naaktmodel
Letizia Filipi mogen zich ook de ex

van de knappe voetballer noemen. In
2008 kreeg de voetballer een verhouding met het Oekraïense model
Alonya Haynes. Echter was zij een
getrouwde vrouw. Haar echtgenoot,
miljonair John Haynes, ontdekte 48
sms’jes, op de telefoon van Alonya,
allen afkomstig van ene mister
Ronaldo. Ook de wereldberoemde
hotelerfgename Paris Hilton had een
kortstondige affaire met CR7. Die relatie werd breed uitgemeten in de
Spaanse en Engelse media. Met het
Russische model Irina Shayk leek
Ronaldo eindelijk in rustig vaarwater
terecht te zijn gekomen. De twee hadden
een langeafstandsrelatie tussen 2010 en
2015, maar volgens geruchten was
Ronaldo talloze keren vreemdgegaan,
wat leidde tot de breuk. Na Irina zijn er
nog veel verhalen gepubliceerd waarin
de voetballer aan verschillende vrouwen gekoppeld werd, maar geen van
deze geruchten waren hardnekkig.
Wel hardnekkig zijn de bizarre roddels
dat Ronaldo een liefdesverhouding zou
hebben met kickbokser Badr Hari.
De twee delen regelmatig kiekjes op
Instagram wat de suggestie wekt dat
de mannen meer dan slechts vrienden
zijn. Ook zou Ronaldo regelmatig zijn
privéjet pakken om Badr op te zoeken
in Marokko. Florentino Pérez, voorzitter van Real Madrid, zou het helemaal
gehad hebben met Ronaldo’s tripjes en
zelfs een eind willen maken aan de
veelbesproken vriendschap met Badr.

Reizen met een
privéjet is de
gewoonste zaak
voor de voetballer..

kercentrum en bekostigde (74.000
euro) de hersenoperatie van het kind
van een fan. Ronaldo zorgde er ook
voor dat kinderen in Gaza weer naar
school konden door 1.5 miljoen euro
te schenken. CR7 werkt ook mee
aan projecten om honger en obesitas
te bestrijden. Ronaldo zou volgens
geruchten maar liefst 7 miljoen euro
hebben gedoneerd aan een stichting
die slachtoffers van de aardbeving
in Nepal helpt. Maar daar laat hij
het niet bij: in 2004 vloog hij naar
Indonesië om persoonlijk slachtoffers
van de tsunami een hart onder de
riem te steken. In tegenstelling tot veel

VRIJGEVIGHEID

Hoewel Ronaldo vaak wordt gezien
als een oppervlakkig persoon is hij
tegelijkertijd de meest vrijgevige
atleet ter wereld. Hij doneerde onder
andere 148.000 euro aan een kan-

Na een vermeend slippertje van Ronaldo
liep zijn relatie
met model Irina
Shayk stuk.

Cristiano steunt
veel goede
doelen.
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CRISTIANO

andere voetballers heeft Ronaldo geen
enkele tatoeage op zijn lichaam. Wel
laat hij in zijn goddelijke lijf prikken;
hij doneert twee keer per jaar bloed
om zieke kinderen te helpen. Ronaldo
zou in zijn liefdadigheid zelfs zo ver zijn
gegaan om het leven van een jongetje
te redden door een stuk beenmerg af te
staan.

CRISTIANO JR.

Ronaldo laat zijn zachtaardige kant
ook doorsijpelen in familiekring. In
zijn eigen documentaire ’Ronaldo’ vertelt hij dat hij al op jonge leeftijd vader
wilde worden. In 2010 kwam deze wens
uit en kreeg hij een zoon genaamd
Cristiano Jr.. Zijn vaderschap, die hij
bekend maakte via social media, was
een grote verrassing voor de wereld.
Wie de moeder van het kind is, is
dan ook niet bekend. Ronaldo heeft
er bewust voor gekozen haar naam
geheim te houden en heeft de volleAls de sportman van huis
is, neemt zijn moeder
Doloros Cristiano Jr.
onder haar hoede.

Cristiano ronaldo 01.indd 105

Cristiano en zijn
zoontje voor een
portret van vader
Dinis Aveiro.

dige voogdij over zijn zoon. ”Sommige
dingen in het leven zijn privé en dat
moeten mensen respecteren. Wanneer
Cristiano groter is, 10, 11, of 12, zal ik
hem de waarheid vertellen. Daar heeft
hij recht op. Hij zal me begrijpen, daar
ben ik 100 procent zeker van. Er zijn
veel kinderen in de wereld die geen
moeder hebben, geen vader hebben
of beiden niet hebben. Cristiano heeft
een vader. Hij heeft een oma. Ik heb
de steun van mijn familie.” Ronaldo is
dolgelukkig als vader, maar zelf was
hij een ongewenst kind. Zijn moeder
Doloros overwoog abortus en dronk
op advies donker bier. Een miskraam
bleef uit, iets waar ze nu dolgelukkig
mee is. De ’ongewenste zoon’ brengt
haar nu het meeste geluk, zo zegt ze
zelf in Ronaldo’s docu. Ronaldo heeft
nooit een goede band gehad met zijn
eigen vader Dinis Aveiro. Hij was een
alcoholist. Om aan geld voor drank te
komen verkocht hij Ronaldo’s Manchester United-shirts. Zijn drankverslaving werd hem uiteindelijk fataal en
hij overleed toen Ronaldo negentien
jaar oud was. ”Ik klaag niet, dat is
het leven. Natuurlijk wenste ik dat
ik een betere vader had. Maar het is
zoals het is”, vertelt Ronaldo over zijn
ouweheer. Uiteraard wil hij het zelf als
vader beter aanpakken met de kleine
Cristiano. Al is zijn bekendheid niet
heel makkelijk bij het opvoeden van
de vijfjarige. ”Het is niet makkelijk om
op te groeien met een bekende vader,

Celebs

maar het draait allemaal om de juiste
educatie. Als je dat geeft, gaat hij het
allemaal meer waarderen. Hij kan
er niet aan ontkomen om in luxe
op te groeien met mooie auto’s en
huizen. Ik vertel hem wel dat ik er
erg hard voor werk om het te verdienen.” Cristiano Jr. heeft al aangegeven
dat hij in de voetsporen van zijn vader
wil treden, maar dan wel als keeper.
Dit tot grote ergernis van zijn vader
Ronaldo. ”Dat gaat een groot probleem voor me zijn. Hij is vijf en hij
wil iedere keer iets anders, maar hij
mag worden wat hij wil.” Toch heeft
Ronaldo goede hoop dat zijn zoontje
dezelfde successen zal hebben als hijzelf. Cristiano zou volgens zijn vader
over genoeg talent beschikken. ”Ik
zou graag zien dat mijn zoon voetballer wordt. Hij heeft absoluut iets weg
van een atleet. Hij is natuurlijk nog erg
jong, een baby nog eigenlijk, maar
ondanks zijn leeftijd houdt hij al enorm
veel van spelletjes. Dat is natuurlijk
al een grote plus. Ik heb dertig ballen
thuis. Hij speelt altijd met een bal en
geniet daarvan. Maar als hij het niet
wil, zal ik hem zeker niet dwingen
om voetballer te worden. Zoiets moet
ook natuurlijk gaan. Het is zijn keuze.
Hij kan later worden wat hij wil, ik ga
hem niet pushen. Maar uiteraard zie
ik graag dat hij voetballer wordt. Een
topspeler, net als zijn vader.”

Badr Hari en Cristiano.
Boze tongen beweren
al jaren dat Ronaldo
homoseksueel zou zijn.
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HOERA VOOR

YOGA!

Helemaal zen & slank
DAT YOGA GOED IS VOOR LICHAAM EN GEEST, WISTEN
WE AL. MAAR DAT JE OOK KUNT AFVALLEN DOOR
GEREGELD DE ZONNEGROET TE DOEN, DAT IS NOG
NIET BIJ IEDEREEN BEKEND. DUS OP NAAR DE WINKEL
VOOR EEN YOGAMATJE EN AAN DE SLAG!

Y

oga leert ons lichaam en
geest met elkaar in balans te
brengen. Dat klinkt misschien
een tikkeltje zweverig, maar
het schijnt echt zo te zijn. Door aan
yoga te doen zul je je fitter, leniger en
sterker voelen. Dit zal zich uiten in meer
motivatie, een slanker lichaam en beter
kunnen omgaan met stress en depressies. Dat klinkt bijna te mooi om waar te
zijn. Maar het is toch echt de waarheid.
Tijdens een uurtje yoga wordt je schildklier gestimuleerd; hierdoor verloopt de
stofwisseling beter en wordt je doorbloeding gestimuleerd. Dit zorgt ervoor dat
de verbranding op gang komt en er veel
minder vet opgeslagen wordt. En dat
heeft weer tot gevolg dat je gewicht
zal verliezen.

STRESS EN DEPRESSIES
In stressvolle situaties is het mogelijk
dat je last krijgt van onbedwingbare
eetbuien. Maar door de rust die je zult
ervaren tijdens de yogales, verdwijnen
stress en depressiviteit als sneeuw voor
de zon. Doordat je beter in je vel gaat
zitten en je minder stress ervaart, zul je
automatisch minder behoefte hebben
aan junkfood en andere lekkernijen.

VET VERBRANDEN MET DE
ZONNEGROET
Asana’s zijn oefeningen en houdingen
die bij Yoga herhaald en vastgehouden
worden. Bij de uitvoering van deze
oefeningen komt de verbranding op
gang. Dit komt uiteraard doordat je aan
het bewegen bent. De Yoga Zonnegroet

zorgt voor een goede verbranding,
omdat je een reeks Asana’s doet, waarbij
je hartslag omhoog gaat, de doorbloeding en verbranding gestimuleerd wordt.

YOGA IETS VOOR JOU?
Wil je deze zomer zen en slank zijn? Meld
je dan aan bij een erkende sportclub of
yogastudio in de buurt, zodat je onder begeleiding yoga, bodybalance of clubyoga
kunt volgen. Zo train je veiliger en zie je
sneller resultaat.

WAT HEB JE NODIG?
Niet zo gek veel, hoor! Lekker zittende
kleding, blote voeten, ruwe ondergrond
(anders glij je weg) en een flesje water.
Een yogamatje is wel prettig. Deze zijn al
vanaf € 9,95 bij een sportzaak te koop.
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YOGA

Afvallen
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Snapshot

ROD

Rod Stewart (71) weet zich sinds mensenheugenis omringd
door beeldschone, bij voorkeur boomlange, dames. Met drie
huwelijken en acht kinderen bij vijf verschillende vrouwen maakt
Rod de balans op. ”Ik ben niet sexy.” Een opmerking die je wellicht niet direct zou verwachten uit de mond van de man die in
de jaren ’70 nog luidkeels zong: ’Do Ya Think I’M Sexy’. Hoewel
de vrouwen altijd aan zijn voeten hebben gelegen, is Rod toch
heel realistisch voor wat betreft zijn looks. ”Ik ben nooit echt een
aantrekkelijke jongen geweest, maar als je zanger bent, dan
krijg je de meisjes”, zo verkondigde hij met een vette knipoog.
En meisjes versleet Rod bij de vleet. Zijn laatste verovering is
Penny Lancaster; met haar stapte hij in 2007 in het huwelijksbootje. In 2005 werd hun eerste kind geboren, zoon Alastair.

Rod en Penny hebben zich tot IVF moeten wenden om hun
tweede zoon Aiden te kunnen krijgen. Na de derde behandeling was het raak! Toen Penny ontdekte dat ze zwanger was,
barstten zowel zij als Rod in tranen uit. ”Ik kon het niet geloven,
begon te huilen van geluk. Ik moest mezelf knijpen, we konden
het maar niet geloven. De blik op Alastairs gezicht toen ik hem
zei dat hij een grote broer zou worden, was kostelijk. Zijn geluk
maakte de ellende van de IVF-behandelingen goed.” En dus
heeft Rod op zijn oude dag weer twee jonge jochies in huis
rondlopen. De rocker prijst zich gelukkig met zijn gezin. Wanneer hij maar even kan, doet hij leuke dingen met zijn kinderen
en Penny. Zoals een ommetje maken met Aiden (5) door
Beverly Hills. Een lieve vader zijn... dat is pas echt sexy!

Foto: Sunshine

Oude ROD in het vak! ’Ik ben niet sexy’
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PERFECT SELFIE

Winnen

Maak vanaf NU
de perfecte selfie

WINNEN!

De nieuwe rage onder de sterren is de Perfect Selfie.
Een hoesje om je telefoon dat licht geeft waardoor
je er op de foto’s nóg mooier uitziet. Stylist Fred van
Leer kan inmiddels niet meer zonder, en ook
Glennis Grace en ’The Bodyguard’-ster Romy
Monteiro gebruiken de Perfect Selfie om perfect voor
de dag te komen op Instagram en Facebook. Selfies
zorgen volgens verschillende onderzoeken op sociale
media nog steeds voor de meeste likes. Hoe mooier
je selfie eruit ziet, hoe meer likes en volgers dus. Wil
jij kans maken op een gratis Perfect Selfie Phonecase
voor de iPhone 6 of 6s? Glossy geeft ze gratis weg!
Stuur ons op Twitter jouw lelijkste selfie, en laat zien
waarom jij de Perfect Selfie hard nodig hebt.

Tweet je lelijkste selfie naar: @GlossyNL

Meer informatie over de Perfect Selfie
vind je op: www.perfectselfie.nl
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Beauty

BLOG

Serena Verbon, dé beautyblogger van Nederland

’MIJN SOCIALE LEVEN
RAAKTE IN HET SLOP
DOOR MIJN SUCCES’
S

erena Verbon mag zichzelf
de trotse eigenaresse noemen
van de best bezochte persoonlijke blog in de Benelux.
Op ’Beautylab’ schrijft ze over beauty,
fashion, lifestyle en interieur. Daarnaast onderhoudt ze een YouTubekanaal, waar ze zo’n 160.000 volgers
heeft. Vorig jaar verbreedde Serena
haar horizon buiten de online wereld
en bracht ze haar eerste boek ’Serena’s
Stijlgids’ uit. Hoewel Serena inmiddels
enorm bekend is in bloggerwereld,
moest ze ooit klein beginnen. Na haar
studie Moleculair Biology werkte

MET 760.000 UNIEKE
BEZOEKERS PER MAAND
OP HAAR PERSOONLIJKE
BLOG ’BEAUTYLAB’ MAG
SERENA VERBON (31)
ZICH EEN VAN DE MEEST
SUCCESVOLSTE BLOGGERS NOEMEN VAN DE
BENELUX. MAAR HET
SUCCES KOMT NIET
VANZELF… ”IK HEB
KEIHARD GEWERKT.”
Serena vijf jaar als farmaceutisch analist in een ziekenhuisapotheek. Ze heeft
dit altijd met plezier gedaan, maar miste creativiteit in haar baan. Daarom
startte ze, samen met haar moeder, een
webshop waarop ze eigengemaakte
zeep en cosmetica verkochten. De webshop ’The Secret Garden Laboratory’
had een gelijknamig blog waarop
Serena haar blogcarrière begon. Werken in het lab en daarnaast een webshop onderhouden, werd al snel te veel.
Ze besloot te stoppen met de webshop,
maar bleef nog wel doorgaan met de
blog, die in de loop der tijd de naam
’Beautylab’ kreeg. Het duurde niet lang
voordat ze haar grote doorbraak kreeg.

Zo’n zes jaar geleden postte ze een
video met een make-uplook geïnspireerd op Lady Gaga op YouTube. Dat
werd een enorme hit. Serena werd uitgenodigd bij 3FM en werd genoemd
in ’RTL Boulevard’. ”Het was echt een
soort kickstart. Ik kreeg het idee dat
dit weleens heel groot kon worden en
dat ik er iets mee moest doen.” En dat
deed ze. In 2011 besloot Serena haar
laboratoriumjas voorgoed aan de kapstok te hangen om als fulltime blogger
aan de slag te gaan. Beautylab trekt
inmiddels 760.000 unieke bezoekers
per maand. Een aantal dat behoorlijk
bijzonder is in de blogwereld. ”Van
alle persoonlijke blogs in de Benelux
krijg ik het hoogste bezoekersaantal
en heb ik dus de best bezochte blog.
Ik kan wel zeggen dat ik heel succesvol ben.” Haar online succes heeft
Serena wellicht mede te danken aan
het feit dat ze er veel tijd en moeite
in steekt om elke comment die ze krijgt
te beantwoorden. ”Het is een dagtaak
om alle comments op mijn blog, YouTube
en sociale media te beantwoorden. Ik
ben een van de weinige bloggers die
dat doet. Het contact vind ik erg leuk
en het is een bijkomend voordeel dat
ik een betere binding met mijn lezers
krijg, maar ik doe het vooral om mensen te helpen.” Serena haalt dan ook
veel voldoening uit haar blog. Echter
ging het een aantal jaar geleden wel
ten koste van haarzelf. ”Een paar jaar
geleden, vooral het eerste jaar toen ik
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nog naam moest maken, was het heel
heftig. Ik heb keihard gewerkt. Twee
jaar lang maakte ik achturige dagen
in het lab, kwam ik thuis en werkte ik
door aan mijn blog. In die tijd zag ik
haast geen vrienden. Toen ik besloot
te stoppen met het labwerk werd het
iets rustiger, maar was het nog steeds
erg druk.”

’JE KAN NIET IEDEREEN
GELUKKIG MAKEN’

’Ik verdien goed met mijn blog’
moeite heeft met het delen van haar
persoonlijke leven op het internet, is er
toch één persoon die ze privé houdt.
”Mijn vriend, zijn hoofd komt niet op
mijn blog. Niet omdat ik hem staatsgeheim wil houden, maar omdat hij zich
er niet prettig bij voelt. Dat respecteer
ik en zo heb ik toch nog iets voor
mijzelf.” Serena’s vriend kan dus nog
gewoon over straat, dit geldt niet voor
de brunette zelf. ”Die herkenning vind
ik alleen maar heel erg leuk. Ik wil
goed omgaan met mijn vaste lezers. Zij
zorgen er immers voor dat je succesvol
bent en ze motiveren mij om door te
gaan met mijn werk. Ik heb weleens
de trein gemist doordat lezers mij aanspraken. Dat vind ik niet erg, want
daar neem ik graag de tijd voor.”

Serena is zich ook erg bewust van het
feit dat ze een rolmodel is. ”Het is moeilijk voor te stellen hoeveel invloed je
hebt op lezers. Ik wil mensen inspireren
zodat ze gelukkig zijn en goed in het
leven staan. Het mooiste compliment
is wanneer je mailtjes ontvangt van
vrouwen die door een moeilijke periode
gaan en door middel van mijn blog
inspiratie hebben gekregen om zich er
doorheen te slepen.” Naast dat Serena
anderen helpt met haar werk verdient
ze er ook een aardig zakcentje mee.
”Ik verdien goed met mijn blog door
middel van banners en advertorials
in de vorm van reviews, winacties of
oproepjes. Met YouTube verdien ik
niet zoveel, maar ik heb wel het idee
dat daar veel groei in zit. Soms post

DE CIJFERS:
Blog: 760.000 unieke
bezoekers per maand.
YouTube: 159.000 abonne
es.
Instagram: 87.000 volger
s.
ik een gesponsorde foto op Instagram
en daar verdien ik een paar honderd
euro mee. Ik schraap het overal een
beetje vandaan en dat bij elkaar is
mijn salaris.” Serena is aan de top
in de bloggerwereld, maar heeft nog
genoeg ambities voor de toekomst. Zo
wil ze graag meer boeken schrijven.
”Bijvoorbeeld een kookboek of een
e-book over bloggen en blogtips. Maar
ik wil vooral door blijven bloggen
en doorgroeien op YouTube. Ook
wil ik ’Travellab’ (een reisblog die ze
samen met haar zusjes heeft opgezet,
red.) meer aandacht geven en groter
maken. Dat zijn de dingen doe ik wil
aanpakken de komende tijd. Afgezien
van het schrijven van boeken, blijf ik
vooral online mijn ding doen.”

Tekst: Xiomarah Monsanto

Vorig jaar heb ik een knop omgezet.
Toen ik besefte dat ik de grootste blogger was geworden, werd ik wat relaxter. Ik heb ook een sociaal leven en
dat moeten mijn lezers maar begrijpen. Natuurlijk wil je iedereen gelukkig maken, maar dat kan niet. Als je
dat doorhebt, gaat er een hele wereld
voor je open. Het is heel moeilijk om die
beslissing te maken als je nog niets hebt
bereikt. In het begin is het belangrijk om
er continu mee bezig te zijn. Nu ik naam
heb gemaakt, ben ik van twee artikelen
naar één artikel per dag gegaan en ben
ik losser geworden als het gaat om hoe
laat er een artikel online verschijnt.
Ik heb mezelf daarmee op nummer 1
gezet. De best gelezen artikelen gaan
bijvoorbeeld over samenwonen, het
krijgen van kinderen en hoe ik denk
over trouwen.” En hoewel Serena geen
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Kiezen voor een rijke stinkerd

k

VROUWEN KIEZEN MANNEN DIE HEN HET BEST
KUNNEN VERZORGEN. IN
DE STEENTIJD WAREN
DAT DE STERKSTE MANNEN MET DE GEVAARLIJKSTE HOUTEN KNUPPEL. TEGENWOORDIG
ZIJN HET DE MANNEN
MET HET VETSTE VERMOGEN. HET IS LIEKE,
DANIËLLE, YOLANTHE EN
TATJANA NIET AAN TE
REKENEN DAT ZE KOZEN
VOOR MANNEN MET
MILJOENEN; HET IS
PUUR INSTINCT.

D

e sterkste armen, het mooiste berenvel, de dodelijkste
werktuigen. Al 2,4 miljoen
jaar geleden, toen de oermensen nog als jagers en verzamelaars
leefden, vielen vrouwen als een blok
voor mannen die de meeste kracht
uitstraalden. Dat waren niet beslist de
knapste kerels, maar ze hadden wel
de meeste macht én een uitstraling
die tot de verbeelding sprak. Anno
2016 is dat niet veel anders. Blinkende
sportauto’s, peperdure maatpakken
en kostbare klokjes om de pols hebben dezelfde functie als de houten
knuppels, sierlijke dierenhuiden en
stenen werktuigen uit de prehistorie.
Nog altijd valt een meerderheid van
de vrouwen op de wolk van macht,
geld en aanzien die om een man heen
hangt en niet op zijn looks. Het woord
’golddigger’ wordt meestal negatief
gebruikt, maar is dus niks anders dan
een historische rechtvaardiging van het
oergedrag van vrouwen. Oftewel: het is
volstrekt begrijpelijk dat vrouwen als
Tatjana Simic, Lieke van Lexmond en
Gigi Ravelli voor een rijke vent hebben
gekozen. Sterker nog: hun partnerkeu-

Sinds ze Reinout Oerlemans
wist te strikken, leeft Daniëlle
in pure weelde.

DEZE VROUWEN W
ze is vanuit het aangeboren instinct
van de mens te verklaren!

DANIËLLES MAN WORDT
ALLEEN MAAR RIJKER
Dat veel vrouwen zonder schaamte
toegeven dat ze op zoek zijn naar een
man met geld, is dus niet iets om minachtend over te doen. Het fenomeen

speelt al sinds de steentijd en is biologisch gezien ingebakken in de aard
van de vrouw. Wie de meeste middelen heeft om een vrouw te beschermen en te verzorgen, is aantrekkelijk.
Niet vreemd dus, dat dit verschijnsel
ook opduikt in bekend Nederland.
Neem nou Daniëlle Oerlemans (42),
die als wielrenster bekend werd onder
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GOLDDIGGERS

Gossip

komt vanuit het instinct

Tatjana had wel vaker rijke
mannen, maar worstenkoning
Lex slaat echt alles.

haar meisjesnaam Daniëlle Overgaag.
Ze werd geboren als dochter van een
chrysantenkweker uit ’s Gravenzande
en is nu schat-hemeltje-rijk omdat ze
precies op tijd haar hengel uitsmeet
richting Reinout Oerlemans. Twintig
jaar geleden besloot Daniëlle te stoppen met haar loopbaan als profwielrenster. Daniëlle ging kleine presenteerklussen doen en kwam steeds
vaker op tv, bijvoorbeeld als assistente
van Marc Klein Essink in de ‘Staatsloterijshow’. In haar liefdesleven zocht
de voormalige topsportster het toen
nog vooral in haar vorige werkomgeving: de sport. Zo verscheen ze in
de media als de vriendin van Rintje
Ritsma (schaatser) en Lance Armstrong
(wielrenner). Toen ze in het showbizzwereldje tegen Reinout Oerlemans
aanliep, maakte die ontmoeting de
zojuist beschreven oergevoelens in
haar los. Hun kersverse relatie betekende dat Daniëlle haar baantje bij de
’Staatsloterijshow’ moest laten gaan;
Reinout presenteerde namelijk de
concurrerende ’Postcodeloterijshow’.
Het ontslag deerde de verliefde vrouw
niet; ze had haar rijke man gevonden
en vetrouwde op haar instinct dat hij
alleen maar rijker zou worden. Dat
kwam uit. Reinout bouwde zijn productiebedrijf Eyeworks uit en verkocht
het; zijn vermogen wordt tegenwoordig
geschat op 145 miljoen euro. Daniëlle
en Reinout trouwden in 2008; het
gezin Oerlemans woont nu met kids
Thijmen (14), Fiene (11), Benjamin (9)
en Kate (6) in een oogverblindend

N WILLEN MANNEN MET

MILJOENEN!
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Ook de partner van Nikkie
Plessen zit meer dan goed in
de slappe was.

mooie villa boven de Sunset Strip in
Hollywood. Reinout tikte maar liefst
vijftien miljoen euro af voor het penthouse met een woonoppervlakte van
bijna 2000 vierkante meter, verdeeld
over onder meer vijf slaapkamers, zes
badkamers en een bioscoopzaal met
tien stoelen. Daniëlles instinct bracht
haar bij de juiste man, die haar de
gedroomde toekomst schonk.

Na een relatie met miljonair
Jan Smit, viel Yo in de armen
van Wesley Sneijder, die een
geschat vermogen heeft van
30 miljoen euro.

TATJANA: VERZORGDE BANKREKENING VAN 200 MILJOEN
Dat vrouwen hun liefdespijlen meer
richten op mannen met geld en dus
macht, is zoals gezegd gemakkelijk te
verklaren vanuit de allervroegste
geschiedenis van de mensheid. Ook
toen koos een vrouw de man uit die
haar het beste zou kunnen beschermen. Dat was de sterkste, niet de
knapste. Die regel geldt nog steeds:
de rijkste mannen kunnen de meeste
vrouwen krijgen. Dat ze daarbij de
mooiste uitkiezen, is ook biologisch
vastgelegd. Mannen gaan namelijk
van oudsher altijd wèl op het uiterlijk
af. En dus kozen achtereenvolgens
hotelbonbedenker Chris Luken, miljardair Marcel Boekhoorn, vastgoedbelegger Ronny Rosenbaum en worstenkoning Lex van Hessen voor de
avances van de wulpse Tatjana Šimić
(52). Aan Lex bleef de sexy Kroatische
tot nu toe plakken. Hij is met zijn 67

jaar een stuk ouder dan zij en volgens
de algemene opinie niet bepaald de
knapste. Zijn bankrekening ziet er met
een geschat vermogen van 200 miljoen euro echter wèl heel verzorgd uit.
Tatjana volgde haar oerdrift, woont
lekker in Monaco en zit de rest van
haar leven gebakken.

YOLANTHE: WATERTANDEN VAN
30 MILJOEN
Haar oergevoel volgen deed ook
Yolanthe Sneijder-Cabau (30). Er
dienden zich vele kandidaten aan
voor de beeldschone half-Spaanse,
maar de actrice koos in 2007 voor
Jan Smit, die naar verluidt 9 miljoen

op de bank heeft staan. Net als in het
dierenrijk, waar de mannen onderling
vechten om de sterkste te bepalen,
diende zich echter een sterkere kaper
op de kust aan. Wesley Sneijder is met
zijn geringe lengte van 1.70 misschien
fysiek niet krachtiger dan de fl ink uit
de kluiten gewassen Jan Smit, maar
het banksaldo van de profvoetballer
deed Yolanthe watertanden. Met een
geschat vermogen van 30 miljoen euro
hoort Wesley bij de vijftig rijkste voetballers ter wereld. Sinds 2009 zijn ze
een stel en Yolanthe werd in oktober
2015 moeder van hun zoontje Xess
Xava. Ze woont met Wesley riant in
een luxe appartement in Istanbul.

114

Miljonairsvrouwen 01-112.indd 114

07-04-16 14:26

Voor haar steenrijke vriend
stapte Gigi uit de spotlights.

NIKKIE & GIGI: WULPS WAPPEREN NAAR DE MILJOENEN
Dat de moderne mensen zich op het
gebied van aantrekkingskracht gedragen als Neanderthalers, laten ook
Nikkie Plessen (30) en Gigi Ravelli
(33) zien. De beide knappe blondines
wapperden wulps met hun haren toen
ze in het zicht kwamen van de huidige

rijke stinkerds met wie ze samenleven. Nikkies partner Ruben Bontekoe
boerde goed met een bedrijf dat liften
produceerde. Hoewel voor dat bedrijf
het doek is gevallen, schijnt Ruben
rond de 20 miljoen op de bank te hebben. Samen hebben ze dochter Jolie
(5) en zoontje Alain (1). Voormalig
belspelmeisje en soapactrice Gigi
Ravelli volgde ook haar oergevoel
door haar toekomst veilig te stellen
met een vermogend man. Roger
Hodenius is dankzij zijn beurshandelbedrijf goed voor 370 miljoen euro.
Met zoveel middelen is Gigi verzekerd
van een goed leven en daarom maakte Roger een klein afspraakje met zijn
half-Italiaanse vriendinnetje: stoppen
met acteren in ’GTST’ en kappen met
verdere optredens in de media. Roger
is niet zo van de camera’s en aandacht
en hoewel Gigi het showbizzleventje
heus wel eens zal missen, kan ze zich
geen rijker leven voorstellen dan ze
nu heeft.

LIEKE & HIND VOLGDEN HUN
INSTINCT

Hind zal wel erg moeten
wennen aan het ’gewone
leven’ nu de relatie met
haar miljardair voorbij is.

Dat ook Lieke van Lexmond (33) heeft
begrepen dat rijke mannen de meeste
kans op een zorgeloos leven bieden,
bleek al uit haar interesse voor vastgoedhandelaar Jeroen Kool. De liefde
duurde maar kort en strandde in 2010,
maar Lieke had even geroken aan

zijn 13 miljoen euro. Het deed bij haar
een instinctief vuurtje ontbranden dat
haar uiteindelijk leidde naar Bas van
Veggel, de zoon van vastgoedmagnaat
Hans van Veggel die goed is voor 320
miljoen euro. Lieke en Bas wonen
inmiddels in een schitterend huis in
Amsterdam Oud-Zuid ter waarde van
1,6 miljoen euro en kregen in oktober
2014 hun eerste kindje: Vik. In tegenstelling tot Gigi blijven we Lieke wèl
gewoon op tv zien. Wie we trouwens
niet veel meer op de buis zien, is
Hind Laroussi (31). De zangeres werd
bekend in de eerste editie van ’Idols’
en ontwikkelde zich daarna uitstekend
als vocaliste. Sinds haar relatie met
Marcel Boekhoorn vond Hind het misschien wat minder hard nodig om op
de voorgrond te treden. Marcel staat
bekend als superinvesteerder, maakte
een mooie knaller met de verkoop
van Telfort en schijnt een vermogen te
hebben van €1,3 miljard. Helaas voor
Hind kwam het kort geleden tot een
breuk met de Dagobert Duck van het
Nederlandse ondernemerswereldje. De
kinderwens van Hind kon niet door
Marcel worden vervuld en de twee
besloten half december 2015 uit elkaar
te gaan. En zo eindigt dit artikel met
goed nieuws voor alle vrouwen die
zich ook volledig willen overgeven
aan hun oerinstinct: er is weer een
miljardair vrijgezel!

Foto’s: Reni van Maren, Dennis van Tellingen

De vriend van Lieke,
Bas van Veggel, is goed
voor 320 miljoen euro.
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KROES C

Weg met p
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HAAR

Beauty

DE NATUURLIJKE ANGELROOT VOLUME
SPRAY van Less is More geeft jouw haar extreem
veel volume en fixatie. De Angelroot Volume
Spray verkoelt de hoofdhuid en beschermt je haar
tegen hitte van de föhn, krul- of stijltang. Less is
More € 8,00 - € 26,00, www.heavenlypure.com

HAIRWONDER HAIR REPAIR
HEATCARE PROTECTOR
beschermt je haar bij styling en
modellering tegen de warmte.
Hairwonder, € 8,95, 150 ml,
www.solobiomooi.nl

JE ZIT LETTERLIJK MET
JE HANDEN IN HET
HAAR. WAAROM?
OMDAT JE HAAR PLUIST
EN WAT JE OOK PROBEERT, NIETS HELPT.
GLOSSY HEEFT GOED
NIEUWS: ER ZIJN NAMELIJK PRIMA OPLOSSINGEN OM VAN DIE NARE
PLUISHAREN AF TE KOMEN. KROESCONTROL
AAN, HERE WE GO!

S CONTROL

et pluishaar!

BRILLIANT BLISS heeft
een vochtinbrengende
werking en zorgt voor
zijdezacht haar met een
prachtige glans. Brilliant
Bliss beschermt de kleur
van je haar, is voor dagelijks gebruik en maakt je
haar geschikt voor föhnen.
Rituals, € 9,50, www.rituals.nl
HAIRSPRAYS
Ultimate Fixation Extra Strength
Hold Hairspray van John Frieda
is geformuleerd met een hoge
vochtbestendigheid om pluis
te weren. John Frieda, € 7,99,
250ml, www.johnfrieda.nl

HAIR SERUM THERMAL
PROTECTION FORMULA
voor alle typen pluizig haar.
Brengt een beschermend laagje
gloss op het haar aan en
beschermt alle kapsels onmiddellijk tegen de schadelijke effecten van hittestyling en uv-stralen.
John Frieda, € 14,23, 50 ml.

STIJLTANG
Eindelijk, geen schuldgevoel
meer bij het stylen! De nieuwe
innovatieve GHD platinum
styler gebruikt warmte die veiliger is voor het haar. De styler
levert ultieme resultaten in
slechts één beweging. Bovendien is bewezen dat het haar
gezonder en sterker wordt en
meer glanst. GHD, platinum,
Prijs: € 249, te verkrijgen via
de betere salons en retailers.

117

beauty pluishaar.indd 117

07-04-16 14:27

118

isa hoes glossy01-92.indd 118

07-04-16 14:27

ISA

Interview

Isa Hoes over haar verslavingen

’Een leven zonder
alcohol zou ik
heel pittig vinden’
’CELBLOK H’-ACTRICE ISA HOES HOOPT DAT ZE ZO GEZOND ÉN ZO MOOI
ALS MOGELIJK OUD ZAL GAAN WORDEN. DE 48-JARIGE MOEDER VAN TWEE
DOET ER DAN OOK VAN ALLES AAN OM DIT TE KUNNEN REALISEREN. ER IS
ECHTER ÉÉN DING WAT ISA HIERVOOR NIET ZAL NALATEN. EN DAT IS STOPPEN
MET ALCOHOL DRINKEN. ”IK DRINK HEEL GRAAG, DAT IS ECHT MIJN MINPUNT.”

I

sa Hoes probeert er zoveel als
mogelijk op toe te zien dat ze een
gezonde leefstijl nastreeft, door
genoeg groenten en fruit per
dag te eten en wekelijks naar de
sportschool te gaan. Maar de actrice
beseft ook heel goed dat ze daarnaast
gewoon van het leven moet genieten,
waarbij niet altijd alles even verantwoord is. ”Ik ben wel fanatiek met
dingen, maar niet een soort nerd ofzo,
dat ik alleen maar gezond leef. Zo
drink ik héél graag, dat is echt mijn
minpunt. Ik hou heel erg van champagne en gin-tonics”, glimlacht Isa,
die op z’n tijd dan ook te diep in het
glaasje kan kijken. ”Het zijn buien.
Soms is het elke dag veel meer dan één
glaasje. En dan denk ik ook: ’Oh, nu
moet het weer even minder!’ En dat is
het momenteel ook. Het gaat een beetje
heen en weer. Maar ik vind ook dat je
moet genieten van het leven. Als dat
mijn enige uitspatting is… ’So be it’,
denk ik dan.”

OPPEPPEND

Hoewel Isa momenteel iets minder
drinkt, betekent dat nog niet dat ze
haar gin-tonics uiteindelijk geheel
links zal laten liggen. Sterker nog, de

’Celblok H’-actrice vindt het lastig om
helemaal zonder alcohol te kunnen.
”Wat mijn verslaving is? Mijn kinderen! Ik zou nooit zonder mijn zoon
Merlijn en dochter Vlinder kunnen.
Maar ik zou het ook heel moeilijk
vinden als ik geen alcohol meer mag,
dat zou ik best wel heftig vinden. Als
het echt zou moeten, dan kan ik het
natuurlijk heus wel. Want als het echt
moet, kun je alles. Wanneer ik bijvoorbeeld te horen zou krijgen dat ik heel
ziek zou zijn, dan zou ik het zo laten
staan. Maar ik denk wel dat ik dat
dan heel lastig zou vinden. Ik heb dat
namelijk ooit met chocolade gehad en
ik merk nu dat ik daar af en toe toch
weer behoefte aan heb. Als ik dan
wijn, champagne of een ander drankje
drink, dan vind ik dat zo ontspannend. Dat is dan zó lekker, bijna

’Mijn gewicht
heeft altijd
geschommeld’

oppeppend.” De oudgediende van
’Goede Tijden, Slechte Tijden’ was
eerder niet alleen in de ban van
chocolade. ”Een jaar geleden was ik
nog heel erg van de suiker. Op een
gegeven moment dacht ik daarmee
te moeten stoppen, omdat ik voelde
dat het me op allerlei fronten geen
goed deed. Ik mis het nu nauwelijks.
Ik eet nog weleens wat, maar ik heb
sinds kort niet meer zozeer een sterke
behoefte naar iets heel erg zoets. Dat
vind ik wel grappig.”

PANIEK

Isa mag zich over twee jaar alweer Sarah noemen, oftewel: de actrice wordt
dan 50 jaar. Ondanks het feit dat
menig ouder wordende vrouw dat best
een dingetje vindt, blijft de actrice er
nuchter onder. ”Ik ben niet bang om
ouder te worden, want dat ben ik al”,
glimlacht Isa. ”Ik vind het wel mooi
om rijper te zijn. Tenminste, in die fase
zit ik nu... Misschien dat ik over een
paar jaar wel iets anders zeg. Ja, ik
ben momenteel wel tevreden met hoe
ik er uitzie, maar natuurlijk merk ik
wel aan mezelf dat ik af en toe zoiets
heb van: dit of dat zou wel wat strakker mogen. Tegelijkertijd denk ik dan:
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Interview

ISA

’Jeetje Isa, come on! Je bent 48, relax!’”
Dankzij hier en daar een prikje met
botox en fi llers is Isa nu tevreden met
haar looks. ”Je doet dit en dat eraan
en that’s it. Ik moet en wil ook gewoon
genieten en dat doe ik dan ook.” Toch
ziet Isa er momenteel slanker uit dan
ooit. ”Voor mijn rol in de fi lm ’De Ontsnapping’ ben ik een beetje gaan
afzien, want ik wilde afvallen en heel
erg in shape zijn. Ik was toen wel echt
even in paniek”, aldus de actrice. ”Je
weet dat je op beeld gewoon dikker
oogt en dat is ook het nadeel. Niet
eens zozeer voor mij, maar wel voor
die bewuste rol. Ik moest van een wat
zwaarder iemand, naar iets minder,
dus ik moest er ook wel wat aan doen.
Op een fotoshoot kreeg ik uiteindelijk
van de regisseuse te horen dat ik echt
niet meer mocht afvallen. Dat was wel
heel fijn. Hoeveel ik in totaal ben
afgevallen? Dat weet ik niet, ik heb
geen weegschaal. Daar doe ik niet
aan. Het is heel raar, ik denk altijd dat
ik maat 40 heb, maar op een fotoshoot krijg ik dan te horen dat ik een
monstermaatje aan heb. Hoe kan dat?!
Soms heb ik dan wel maatje 38, dat
schommelt, maar prima.” Isa vervolgt:
”Ik had het wel leuk gevonden als ik
op mijn dertigste had geweten hoe ik
nu zou zijn. Dat hoor je meer mensen zeggen, die wat ouder zijn. Of de
kennis van nu, met het lichaam van
dertig, hoe fijn zou dat zijn! Dan zeur
je ook niet: ’ik word dik’ en dat soort
dingen. Als ik die meisjes van dertig dat
nu hoor zeggen, denk ik ook: ’Je bent zo
mooi, hoe kun je dat nou zeggen?’”

VERKLEVINGEN

De wereld van de showbizz vraagt
erom goed voor de dag te komen.
Ondanks dat Isa dat gegeven niet altijd
even prettig vindt, zorgt het tegelijkertijd wel voor een stok achter de deur.
”Het uiterlijk is voor mij voor een deel
belangrijk. Het is belangrijk voor mijn

werk, wat soms ook wel heel irritant
is. Maar aan de andere kant hou ik
me er dan wel mee bezig. Ik hou het
dan wel vol om zo gezond én zo mooi
mogelijk oud te worden.” Hoewel Isa
al met al tevreden is met het leven
dat ze momenteel leidt, heeft ze voor
zichzelf nog wel wat verbeterpunten
voor de toekomst. ”Ik zou nog wat meer
rust in mijn leven willen hebben, dat
heb ik nog steeds niet. Ik zou eigenlijk
dagelijks dingen moeten doen als yoga,
maar daar ben ik alweer mee gestopt.
Dat is iets dat ik dan weer tijdelijk doe.
Maar ik kan ook bijna niet anders dan
maar doorgaan. ik ben nu ook weer
bezig met twee boeken te schrijven.
Ik vind dat allemaal te leuk, dus dan
is het heerlijk dat ik die dingen mag
doen. Wat ik wel probeer, is om één
keer in de week naar massagesalon

Bodyfi x in Amsterdam te gaan. Ik had
verklevingen in mijn been, wat op een
gegeven moment pijnlijk werd. Maar
met die bindweefselmassages, blijf je
het gewoon los houden. Daar werd ik
zo gelukkig van, dat ik mijn gezicht
inmiddels ook laat doen. Dat deed
heel erg pijn in het begin, maar ik ben
er inmiddels echt een beetje verslaafd
aan geraakt.’

’Champagne
en gin-tonic
drink ik heel
graag!’

Tekst: Emelie van Kaam/Foto’s: Reni van Maren

’Ik wil meer
rust in mijn
leven!’
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ELLEN

Snapshot

Ellen DeGeneres
’Ik word nooit moeder’

Foto: Bruno Press

De Amerikaanse televisiepersoonlijkheid Ellen DeGeneres wil absoluut geen kinderen. Wel is ze ervan overtuigd dat zij en haar vrouw Portia De Rossi goede moeders
zouden zijn. ”Maar dat is niet genoeg om een kind te nemen. Ik houd van kinderen.
Maar het is zo’n grote verbintenis, ik weet niet of ik dat kan. Daarnaast ben ik inmiddels
gewoon te oud.” Daar voegt de 58-jarige talkshowhost lachend aan toe: ”En wat nou
als ik mijn kind gewoon niet leuk vind?” Ellen zegt nog altijd heel gelukkig te zijn met
haar vrouw Portia, ondanks alle geruchten dat hun huwelijk op knappen zou staan.
Nadat De Rossi in 2014 werd opgenomen in een afkickkliniek voor haar alcoholverslaving, doken de geruchten op dat DeGeneres tijdens de afwezigheid van haar
vrouw een affaire had met een wederzijdse vriendin. ”Ik ben nog steeds zo verbaasd
dat iemand deze verhalen de wereld in helpt. Er is echt nooit sprake van ruzies of
een scheiding geweest. We zijn nog steeds dolgelukkig. Laat de bladen maar
praten.” Liever richten de twee vrouwen zich op de leuke dingen des
levens; zoals een heerlijke vakantie op een super-de-luxe jacht. Een
beetje dobberen op de wateren rond het schitterende St. Barths;
al zouden de twee huwelijksproblemen hebben, onder
zulke prettige omstandigheden zijn ze die vast al snel weer
ververgeten…
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Natan is de
onbetwiste hofleverancier van onze
koningin. Het overgrote
merendeel van de
creaties die Màxima
draagt, komt van dit
Belgische modehuis.

Op Prinsjesdag
2014 droeg koningin
Màxima een rode,
zijde japon van
Valentino.

13-04-16 09:42

ROYALTY

Mode

S KLEUR VAN MÁXIMA IS…
Het rode skipak van
onze koningin komt
van Goldbergh.

Tijdens het Staatsbezoek aan
Denemarken koos Màxima tijdens
het avondprogramma voor een rode
creatie van de Nederlands-Deense
ontwerper Claes Iversen.

D

Foto’s: Sunshine

e kleding van Màxima is tijdens
officiële bezoeken in ons land
steevast onderwerp van gesprek.
De koningin weet dat er kritisch
naar haar gekeken wordt en zorgt er daarom
voor dat ze er altijd piekfijn uitziet. De lievelingskleur van onze koningin moet haast
wel rood zijn. Er is niet één andere kleur
die zovaak terugkomt in haar garderobe als
de kleur van de liefde. Het jurkje waarin
(toen nog) prins Willem-Alexander zijn grote
liefde aan het Nederlandse volk voorstelde
was rood, en ook in de jaren daarna bleek
Màxima een grote voorliefde te hebben voor
die kleur. Onze koningin is zuinig op haar
kleding en schroomt ook niet om haar favoriete stukken meerdere malen te dragen. Zo
verscheen zij op de bruiloft van de Zweedse
prins Carl Philip met zijn Sofia, in precies
dezelfde rode japon van Jan Taminiau, als
waarin zij twee jaar eerdere de koningsvaart
maakte over Het IJ in Amsterdam. Maar ook
op andere belangrijke momenten, zoals op
Prinsjesdag of bijvoorbeeld bij het Staatsbezoek aan Denemarken dacht Máxima:
’Mooi rood is niet lelijk!’
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SUNCARE
FROM
SURFERS
PARADISE
In 1915 the legendar y Duke
Kahanamoku introduced sur fing on
his 10 ft cedar wooden sur fboard in
Australia. Byron Bay is nowadays the
dream of many sur fers. But the Duke’s
first rides paved the way...

NE W !

INVISIBLE SUNSPRAY
even when wet

ZIN IN ZON, ZEE
EN STRAND?
Tijd voor the real beachlife
bescherming van Byron Bay!

OIL SUNSPRAY

met heerlijke kokosgeur

•
•
•
•
•
•

AFTERSUN GEL
met cooling
aloë vera gel

AFTERSUN OIL

met luxe goudkleurige
glitters

Beschermingsfactor van laag tot hoog met perfecte UVA & UVB protectie
Helpt huidveroudering door de zon te voorkomen
Unieke mix van natuurlijke ingrediënten en vitamine E
Bevat o.a. coconut oil, carrot oil en aloë vera
Beschermt, verzorgt en voedt de huid intensief
Snelle bruining voor die felbegeerde goudbruine Byron Bay look!

Byron Bay Suncare is o.a. verkrijgbaar bij Kruidvat en diverse surf- en beach shops
Uiteraard zijn alle producten ook online te bestellen via www.byronbaysuncare.com
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