
28

TEKST Suzanne van der Hout FOTO Bastiaan van Musscher

MIJN
TALKIES

MISS NEDERLAND
ZOEY IVORY

Zoey: ‘Ik ben gekozen tot Miss Nederland omdat ik me 
echt ingezet heb, heb laten zien dat ik het wilde en daar 
ook plezier bij uitstraalde. Wat mij een goede Miss maakt 

is dat ik altijd iedereen wil helpen; ik ben heel zorgzaam en zal 
altijd mijn best doen om anderen te ondersteunen en een beter 
gevoel te geven. Ik trek me het leed van anderen zeker aan en 
daarom zet ik me ook in voor goede doelen – zo ben ik onder 
andere ambassadeur van Stichting Hulphond Nederland. Ook 
ga ik bij basisscholen langs me in te zetten voor het beter leren 
lezen, want goed kunnen lezen is heel belangrijk. Daarnaast pro-
beer ik bij te dragen aan een betere wereld door op de kleine 
dingen te letten, zoals korter douchen voor een beter milieu. Ik 
denk dat we dat allemaal zouden moeten doen. Maar wat ik ook 
zeker wil is het beeld dat de meeste mensen van een Miss hebben 
de wereld uit helpen; we zijn niet dom en roepen niet allemaal 
dat we world peace willen. Ik wil laten zien dat een Miss een 
normaal meisje is, een stoer type en zeker geen poppetje – in die 
beeldvorming wil ik ook het verschil maken. Ik hoop dat men-
sen mij zien als een eerlijke, nuchtere en stoere Miss! Nu Miss 
Nederland zijn mijn fulltime baan is, doe ik natuurlijk ook heel 
andere dingen. Mijn modellencarrière staat op een lager pitje en 
naast mijn inzet voor goede doelen kom ik ineens regelmatig op 
tv – dat vind ik super leuk! – en ben ik druk met de voorberei-
dingen voor de Miss Universe verkiezing in januari (deze heeft 
bij publicatie al plaatsgevonden, red.). Daar doen negentig mei-
den aan mee en ik hoop ten minste bij de laatste twaalf te komen. 
Een tip die ik elke vrouw zou willen geven? Ga voor dat wat je 
wil, want mensen hebben toch wel een mening over je! En geniet 
ook zoveel mogelijk van het leven.’ 

DE GAMECHANGER VAN DE TOEKOMST? DAT MOET 
ZOEY IVORY (23) ZIJN. AFGELOPEN SEPTEMBER WON 
HET MODEL DE FELBEGEERDE TITEL MISS NEDERLAND, 
WAARMEE ZE IN ÉÉN KLAP IN DE SPOTLIGHTS IS KOMEN 
TE STAAN. WIJ ZIJN NATUURLIJK SUPERBENIEUWD WAT 
ZE MET DIE VERS VERWORVEN BEKENDHEID GAAT DOEN 
EN VOORAL WAT ZE ALLEMAAL WIL GAAN AANPAKKEN – 
HOOG TIJD VOOR EEN INTERVIEW DUS!

‘WAT MIJ EEN GOEDE MISS MAAKT 
IS DAT IK ALTIJD IEDEREEN WIL 
HELPEN; IK ZAL ALTIJD MIJN 
BEST DOEN OM ANDEREN TE 
ONDERSTEUNEN’
 

ZOEY IN VIJF WOORDEN
‘Nuchter, zorgzaam, een doorzetter, niet al te serieus – wel als het 

moet natuurlijk, maar ik hou ook van een beetje gekkigheid – en tja, 
slordig. Als ik op reis ben geweest kan ik mijn koffers bijvoorbeeld 

nog heel lang laten staan.’

DROOM
‘Ik heb een heleboel dromen! Sowieso zou ik willen dat de wereld 

beter wordt en iedereen wat liever is voor elkaar – al klinkt dat 
natuurlijk wel erg als “world peace”. Maar ik zou ook heel graag 

willen acteren. Ik heb een musicalopleiding gedaan en acteren was 
mijn favoriete vak. Het lijkt me heel erg tof om in een 

film of serie te spelen!’

LEVENSLES
‘Ik denk dat je altijd moet blijven geloven in het goede van de ander 

– ook al wordt je vertrouwen beschaamd of je hart geboren.’

HELD
‘Angelina Jolie is voor mij echt een voorbeeld. Natuurlijk om wat zij 
heeft bereikt in haar acteercarrière, maar ook zeker omdat ze zoveel 

goeds doet voor de wereld. Ze zet zich in voor veel goede 
doelen en dat vind ik ontzettend mooi.’

GUILTY PLEASURE
‘Ongezond eten! Ik ben gek op frikandellen, patat en pizza en heb 

daarnaast ook korte verslavingen. Nu zit ik in een appelflappenperio-
de, haha. Al kan ik dat allemaal natuurlijk niet dagelijks eten.’

2017
‘Ik denk dat komend jaar nog beter wordt dan 2016! Nu ik Miss 

Nederland ben wil ik natuurlijk ook graag Miss Universe worden. 
Als dat lukt ga ik een jaar weg, om in New York te wonen. Sowieso 

hoop ik dat mijn carrière nog beter zal worden en dat ik 
misschien zelfs al kan gaan acteren.’

GAMECHANGER
‘Lastige vraag, er zijn natuurlijk zoveel gamechangers in de 

geschiedenis! Ik ga voor Martin Luther King. Hij staat voor mij voor 
gelijkheid. Zijn mooie woorden in zijn “I have a Dream” speech 

zullen denk ik iedereen altijd bijblijven. Het is een speech die we er 
nu nog steeds bij kunnen pakken en waar we nog steeds een 

voorbeeld aan kunnen nemen.’


