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DE GARDEROBE VAN MISS NEDERLAND

JESSIE 
JAZZ

Twee jaar geleden kleedde ze zich verre van 
fashionable, maar Miss Nederland Jessie Jazz 
Vuijk (21) is inmiddels een hooggehakte en 

strak verpakte it-girl. “De eerste weken danste 
ik met mijn kroon op door de kamer.”

tekst SANDRA TEN BRINK foto’s DARIO & MISJA visagie BART BROM styling DANIËLLE DINKGREVE

BEAU MODE

‘ Mijn kroon heb ik al  
zo vaak gedragen, dat 
ik een ‘gleufje’ op mijn 
voorhoofd heb’

“Deze combinatie is geschikt 
voor veel gelegenheden. De top 
is van Set, het gilet van Giselle 
en de broek van Joe’s.”

Schoonheidskoningin
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Typisch Jessie Jazz? “Het liefst draag 
ik jeans met een T-shirt, hooggehakte 
laarzen en een leren jasje. Mijn stijl is 
simpel, sexy en stoer. Bijvoorbeeld een 
kort jurkje met een diep uitgesneden 
decolleté, maar dan wel met studlaarsjes 
en mijn favoriete zwarte, leren jasje.”

Kleurenpalet? “Ik neig erg naar basic-
kleuren zoals zwart, wit, grijs en denim, 
maar wil daar eigenlijk vanaf. Het mag 
wel wat flamboyanter en kleurrijker, al 
blijven te drukke prints een no go. Rood 
en roze staan me goed, geel niet, tenzij 
het zomer is en ik een lekker bruin 
kleurtje heb.”

Favo labels? “River Island: sexy en 
stoer. Je m’appelle: zit heerlijk en je 
kunt er goed in voor de dag komen. 
Mijn favoriet als ik een dagje niets heb 
maar er toch fabuleus uit wil zien. Zara, 
omdat je daar, als je goed zoekt, net 
andere items vindt en die kleding is 
heel geschikt voor mijn figuur: smalle 
taille, lange benen. En Elisabetta 
Franchi, mijn absolute favoriet. Mooi. 
Vrouwelijk. Stijlvol. Anders dan anders, 
maar toch basic genoeg om in mijn 
stijl-straatje te passen.” 

Pronkstuk? “Zwarte over-de-knie-
laarzen van Boots, uit de Kalverstraat. 
Enorme hakken eronder, ik kan er uren 
op lopen. De laarzen staan leuk onder 
een jurkje, maar combineren ook goed 
met jeans.”

Shopstad? “Amsterdam, mijn woon-
plaats, is heel handig voor ‘lekker snel’, 
maar ik ken alle winkels nu wel. Wil ik 
een dag goed shoppen, dan ga ik naar 
Antwerpen; naar de winkelketens op 
de Meir, maar ook naar de plaatselijke 
boetiekjes in de zijstraatjes. Fijn aan 

Antwerpen is de ruimte als je winkelt. 
De Kalverstraat is krap, je loopt er 
schouder aan schouder. Dat is geen 
doen als je gehaast op zoek bent naar 
een jurkje.”

Modemeisje? “Ik ben eerder trend-
volgend dan trendsettend. Er liggen 
geen stapels modebladen onder mijn 
bed en ik draag een trend pas nadat ik 
deze bij anderen heb gezien. Neem de 
flared jeans. Ik vond het helemaal niets, 
totdat ik hem steeds vaker op straat 
zag en dacht: best leuk.”

Stijlverandering? “Sinds twee jaar 
woon ik in Amsterdam, daarvoor in 
Delfgauw, een dorp tussen Delft en 
Pijnacker. Ik was echt een boerinnetje. 
Ik droeg amper make-up, je kon me 
uittekenen in jeans en een trui. Een 
heel verschil met Amsterdam, waar 
iedereen tot in de puntjes is gestyled. 
Sinds ik ben verhuisd, vind ik ’t leuk om 
bezig te zijn met kleding en make-up.”

Laatste aanwinst? “Ik heb net een 
fantastische wollen jas van mijn peet-
moeder gekregen, rood-wit geruit, type 
houthakker. Ze is een shopaholic, maar 
omdat haar kasten zo uitpuilen, heeft 
ze nu een regel: als ze iets nieuws 
koopt, moet er iets weg. Meestal ben 
ik de gelukkige!”

Never nooit niet? “Dat is gevaarlijk om 
te zeggen. Soms kan iets waarvan je 
denkt ‘gatver’, heel leuk staan als je het 
aantrekt. Dit gezegd hebbende: Crocs 
zijn de afschuwelijkste schoenen die er 
bestaan. Ze staan voor luiheid. Lelijk in 
het straatbeeld vind ik onverzorgdheid. 
Afgetrapte Uggs, slecht geverfd geel 
haar, uitgroei.” 

 ‘De afschuwelijkste 
schoenen zijn Crocs, ze 

staan voor luiheid.  
Lelijk in het straatbeeld 
vind ik onverzorgdheid’

SPORTDAG 
“Van deze Adidas by Stella 

McCartney-combinatie word 
ik vrolijk. Ik kies niet vaak 

voor kleur, heb veel grijs, wit 
en zwart in de kast, maar wel 
als ik naar de sportschool ga. 
Het liefst doe ik bootcamp en 
bodypump, goed voor lichaam 

en geest.”

COCKTAIL TIJD 
“Als ik uitga, vind ik het leuk 

om ergens cocktails te drinken. 
Dit is echt Jessie: een sexy 

jurkje (van The Kooples), met 
een stoer element (mijn lieve-
lingsjasje van Zara). De hakken 

zijn van Elisabetta Franchi. 
Beeldschoon, maar eerlijk 

gezegd lopen ze niet lekker.”

WINKELMEISJE 
“Tijdens het shoppen, draag ik 
kleding die makkelijk aan- en 

uitgaat, dus geen skinny, anders 
sta ik uren in een pashokje. 
Deze combinatie (Set-top, 
Arma-broekje, Balenciaga-

sneakers) is perfect. De tas is 
van Fab.. Het voorvak kan eraf, 

dan heb je een clutch.”

LUNCHLOOK 
“Lekker met mijn moeder 

naar Bar Moustache voor een 
broodje geitenkaas! Van de 

twintig spijkerbroeken die ik 
in de kast heb hangen, is deze 
high waist van Paige favoriet. 
De schoenen en de top zijn 
van Sandro. De zonnebril 

is van Max Mara.”

‘  Ik heb minstens  
twintig doosjes bruine 
oogschaduw, elke tint 
is toch net anders’
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Miss Nederland stijlregels? “Het is 
vooral belangrijk dat ik mezelf ben. 
En fatsoenlijk. Het is niet de bedoeling 
dat ik met een fles Jack Daniel’s op een 
bar dans, maar dat zou ik sowieso nooit 
doen. Ik kleed me ook niet ordinair. 
Ik ben in dienst van de Miss Nederland 
Organisatie, dus ik vertegenwoordig 
Nederland. Ik krijg trainingen voor 
(modellen)werk, catwalk en presentatie 
en ik word ingezet in commercials en 
campagnes, onder andere voor Stich-
ting Hulphond.”
 
Sjerp en kroon? “De Sherri Hill-jurk 
die ik droeg toen ik werd uitgeroepen 
tot Miss Nederland - zwart met goud en 
een hoge split - is niet mee naar huis 
gegaan. De kroon en de sjerp wel. De 
eerste weken droeg ik de kroon vaak. 
Ik maakte selfies en danste met de 
kroon op door de woonkamer. Eén keer 
werd ik ‘betrapt’ door de buurman. 
Hij lag in een deuk.”

In shape? “Ik hoef niet veel te doen 
voor mijn maatje 34/36. Ik probeer 
gezond te eten en regelmatig te sporten, 
maar het schiet er weleens bij in. Als ik 
sport, doe ik bodypump en bootcamp. 
Ik train weleens met een persoonlijk 
trainer, maar ik volg liever een groeps-
lesje. Dat is minder saai, een uur is zo 
sneller voorbij.”

Tic? “Oogschaduw. Ik raak snel uit-
gekeken op een kleur. Al houd ik het 
veilig, geen regenboogkleuren. Ik heb 
minstens twintig doosjes bruine oog-
schaduw. Elke tint is toch net anders.”
    
Beeldige bijou? “Mijn favoriete merk 
Heart To Get heeft subtiele sieraden 
waarvan ik er meerdere tegelijk draag. 
Ook draag ik twee gouden kettingen, 
die van mijn overleden tante waren. 

Aan de ene hangt een grote steen, aan 
de ander een gouden appeltje, ze heette 
Van Appel.”

Duurste aankoop? “Mijn eerste hand-
tas van Fab. kostte zeshonderd euro, 
heel veel geld. Ik kocht de tas drie jaar 
geleden, maar draag hem nog steeds.”

Goedkoopste aankoop? “Voor drie 
euro - de prijs van één cappuccino - 
kocht ik een grijs croptop shirtje bij 
Forever 21.”

Schoenensmaak? “Het liefst wissel 
ik sneakers en haklaarzen af. En voor 
speciale gelegenheden trek ik high 
heels uit de kast. In december was ik 
drie weken in Las Vegas voor de Miss 
Universe verkiezing. Van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat liepen we op 
torenhoge hakken. Een snelcursus 
lopen-op-stilletto’s.”

Miskoop? “Het was liefde op het eerste 
gezicht tussen mij en een blauw jasje 
van Mango, dat ik vervolgens nooit heb 
gedragen. Ik trek hem aan en hang hem 
weer in de kast. Zo gaat het nu al een 
jaar. Miskopen overkomen me niet 
vaak, ik herken wat ik leuk vind.”

Mooi bij een man? “Stoere uitstraling, 
goede schoenen, toffe jeans, zwarte 
trui, leren jack. Ik hou van mannen in 
truien!”

Stijlvoorbeeld? “Ik ben voor de derde 
keer de serie ‘Gossip Girl’ aan het kijken 
en vind Serena (gespeeld door Blake 
Lively), zo tof. Alles is leuk aan dit 
personage, van haar naturelle uitstraling 
tot haar goed gekozen kledingcombina-
ties. Haar stijl oogt zo simpel, je hebt 
niet door dat daar een team stylisten 
op zit. Echt briljant.”    

DATE NIGHT 
“Natuurlijk draag ik rood, de 
kleur van verleiding, tijdens 

date night. Ik ben voorzichtig 
verliefd, dus ik zeg er niets 

over. De jurk is van The 
Kooples, de tas van Yves Saint 

Laurent (geleend van een 
vriendin!), de schoenen 

van Stella Luna.”

MISS NEDERLAND 
“In vol ornaat! Hoe meer ik 
mijn haar toupeer, hoe beter 
de kroon zit. De kroon heb 

ik inmiddels zo vaak gedragen 
dat ik een ‘gleufje’ op mijn 

voorhoofd heb. De jurk is van 
Pronovias. Ik kan er zo mee 

de rode loper op, al zal ik mijn 
kroon en sjerp thuis laten.”

“Ik viel voor dit jurkje van 
Maje om de stoere strepen 
en sprekende kleur. Een echte 
eyecatcher. De schoenen zijn 
van Saint Laurent.”  

‘Het was liefde op 
het eerste gezicht, maar 

dat blauwe jasje van 
Mango draag ik nooit’

‘Natuurlijk draag 
ik rood, de kleur  

van verleiding, ik ben 
voorzichtig verliefd’
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