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INTERVIEW    

QZe is nog altijd officieel de mooi-
ste vrouw van ons land. Maar 
Zoey Ivory heeft veel meer in 
haar mars dan alleen maar ui-
terlijk vertoon. Zo danst ze 

in het nieuwe seizoen van 
Dance Dance Dance de 

sterren van de hemel. 

INTERVIEW: MARK TEURLINGS / 
FOTOGRAFIE: LISELORE CHEVALIER, WILLIAM RUTTEN

Zoey Ivory

VAN MISS TOT 
DANCING QUEEN
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BIJNA EEN JAAR GELEDEN, 
op 26 september 2016 om pre-
cies te zijn, werd de destijds 
23-jarige Zoey Ivory van der 
Koelen uit Almere gekroond 
tot Miss Nederland. Ondanks 
dat haar naam anders doet 

vermoeden is Zoey Ivory geen 
artiestennaam, maar staan deze 

voornamen in haar paspoort 
vermeld. De kwart-Antilliaanse 

en driekwart-Nederlandse schone 
maakte internationaal furore dankzij haar 

deelname aan de Miss Universe-verkiezing af-
gelopen jaar, dankzij een dansvideo van haar die viral 

ging en ettelijke miljoenen keren werd bekeken. 
De allerbelangrijkste boodschap die zij als Miss Neder-

land wil meegeven aan jonge meiden die haar als een rolmo-
del zien is: wees jezelf, accepteer jezelf en houd van jezelf. 
Zoey is geen gezondheidsfreak, eet graag wat ze wil - haar fa-
voriete snack is een frikandel met appelmoes - en blijft dankzij 
sport en dans in shape. Verder is ze gek op muziek en houdt 
van dansen. Niets voor niets is deze dancing queen een van 
de kandidaten van het RTL4-programma Dance Dance Dance. 

Miss Nederland
Je bent vorig jaar gekroond tot Miss Nederland 2016. 

Wilde je altijd al miss worden?

Nee, ik heb altijd gedacht dat het niets voor mij zou zijn. In 
2015 werd ik gevraagd om mee te doen, maar ik zat zo vol 
vooroordelen de Miss Nederland-verkiezing. Dat missen al-
leen maar mooi zouden zijn bijvoorbeeld, allemaal pleiten 
voor world peace, allemaal nep zijn en niet slim. Echt dat tra-
ditionele beeld dus van een miss. Vroeger wilde ik altijd een 
beroemde danseres worden. 

Waarom heb je je dan toch aangemeld voor de Miss Neder-
land-verkiezing?
Ik werkte als model en daarbij gaat het bijna alleen maar om 
de kleding, hoe je die presenteert. Als Miss Nederland kun je 
echt laten zien wie je zelf bent. Ook al is het een beauty con-
test, zonder een goed en leuk karakter kom je er zeker niet. 
Dat vind ik heel fijn, om echt als mens behandeld te worden en 
niet als paspop. Ook hebben mijn vriendinnen in voorgaande 
jaren gewonnen (Yasmin Verheijen en Jessie Jazz Vuijk, red.) 
en hoorde ik wat voor geweldige ervaring het voor hen was. 

Uiteindelijk ben ik ontzettend blij dat ik mee heb gedaan. 
Mijn vooroordelen zijn volledig ontkracht en ik heb ook nog 
eens ontzettend veel geleerd. Bijvoorbeeld hoe ik het beste 

mijn huid kan verzorgen bij de hannah huidcoach. En hoe ik 
als een miss over de catwalk moet lopen in plaats van als een 
model. Dat is erg belangrijk, want uiteindelijk willen ze wel 
een miss zien en geen fashion model.

En toen won je zelfs de finale!

Ja, dat was geweldig. Daarna ben ik in een rollercoaster 
 beland. Ik voel me bevoorrecht dat ik allemaal nieuwe erva-
ringen heb mogen opdoen en zo gegroeid ben als persoon. Ik 
heb zo veel leuke dingen meegemaakt, veel kansen gekregen 
en natuurlijk mocht ik deelnemen aan Miss Universe-verkie-
zing. 

Dit jaar vond die plaats op de Filipijnen. Daar leeft het 

hele ‘missen-gebeuren’ veel meer dan in ons kikker-

landje. Hoe was dat?

Dat was echt een gekkenhuis, maar zo gaaf om mee te maken. 
Op de Filipijnen is iedereen ontzettend fan van missen, dus 
word je daar behandeld alsof je wereldberoemd bent. Om een 
voorbeeld te geven: ik mocht niet eens mijn eigen theezakje 
in m’n kopje heet water doen en het was verplicht om met 
security over straat te gaan. Zelfs als ik met mijn familie had 
afgesproken.

Dance Dance Dance
Uiteindelijk heb je helaas de top-15 niet gehaald. Toch 

kende de hele wereld ineens Zoey Ivory. Wat gebeurde 

er precies?

Tijdens de generale repetitie zat mijn familie en de Miss Ne-
derland Organisatie in het publiek, bijna recht tegenover me. 
In de pauze werd Single Ladies van Beyoncé gedraaid en be-
gon ik een klein beetje mee te dansen. Eigenlijk omdat ik niet 
zo lang kan stilstaan: en als ik muziek hoor, wil ik gewoon 
dansen! Dit bleef niet onopgemerkt, want op een gegeven 
moment gingen mensen in het publiek joelen en deed ik het 
dansje van Single Ladies wat explicieter. Een paar mensen in 
het publiek hebben dit gefilmd vanuit verschillende hoeken 
en online gezet. Uiteindelijk resulteerde dit in ongeveer 24 
miljoen views per video. Ineens ging ik viral en werd ik ge-
beld door diverse media. Vanuit de Nederlandse media werd 
gevraagd of deelname aan het tv-programma Dance Dance 
Dance niet wat voor mij zou zijn. Daar had ik inderdaad al 
veel eerder auditie voor gedaan en aan het begin van mijn reis 
naar de Filipijnen kreeg ik te horen dat ik een van de kandi-
daten zou zijn. Mijn deelname mocht toentertijd nog niet be-
kend worden, dus probeerde ik vragen daarover te ontwijken. 
Best lastig, want het liefst had ik natuurlijk aan iedereen wil-
len vertellen dat ik aan het nieuwe seizoen van Dance Dance 
Dance meedoe

Een droom die uitkomt?

Zeker! Via Miss Nederland heb ik de kans gekregen om au-
ditie te doen en dan word je ook nog eens geselecteerd. Ik 
kijk het programma altijd. Vroeger wilde ik altijd al danseres 
worden en heb zelfs een paar jaar Wel ben ik altijd gek geble-
ven op salsa, merengue, bachata en boogiewoogie; die stijlen 
worden op elke verjaardag in mijn familie gedanst. 

In Dance Dance Dance vorm je een koppel met Marnix 

Lenselink, die we onder andere kennen uit de musical 

The Lion King. Hoe zwaar waren de trainingen en cho-

reo’s voor jullie?

Marnix en ik gaan way back. Hij is echt mijn jeugdvriend en 
was de eerste persoon aan wie ik dacht om aan dit program-
ma mee te doen. We kennen elkaar namelijk al veertien jaar. 
We zijn in maart begonnen met de training en ik kan je ver-
tellen: die was killing! Natuurlijk verwacht je dat het zwaar 
is, maar zó zwaar? Gemiddeld twintig uur per week trainen, 
duo-choreo’s, single-choreo’s, personal training. En ook nog 
met regelmaat naar de fysio, want ik was helaas een van de 
eersten met blessures. Daarna gingen de liveshows van start. 
Helemaal te gek, maar hoe het gaat aflopen kan ik natuurlijk 
niet vertellen. 

Dus je deelname aan Dance Dance Dance was pittig, maar 
wel een geweldige ervaring om nooit te vergeten?
Zeker weten! Ik heb zo veel geleerd en het was zo leuk. Echt 
een superervaring die ik nooit had willen missen. De organi-
satie van Miss Nederland ben ik echt ontzettend dankbaar, 
omdat zij deze kans voor mij hebben gecreëerd.

Uiterlijk vertoon
Als Miss Nederland moet je er natuurlijk altijd goed en 

verzorgd uitzien. Hoe belangrijk is uiterlijk voor jou?

Wat ik vooral belangrijk vind, is dat ik lekker in mijn vel zit. 
Zowel letterlijk als figuurlijk. Een goed verzorgd uiterlijk 
draagt daar natuurlijk aan bij, maar schoonheid zit toch echt 
van binnen. Je kunt er op je allermooist uitzien, maar als je 
een lelijk karakter hebt, komt dit ten nadele van je uitstraling. 
Daarom is het erg belangrijk dat je jezelf accepteert. Dan straal 
je ook uit dat je blij met jezelf bent. 

Daarnaast is een goede huidverzorging van groot belang. 
Je huid is immers je visitekaartje. Daarom gebruik ik de pro-
ducten van hannah en ga ik elke zes tot acht weken naar een 
hannah huidcoach voor een gezichtsbehandeling. Niet alleen 
werkt het huidverbeterend, maar ook heel fijn en ontspan-
nend. Ik heb geen huidprobleem en ben gelukkig nog te jong 
om rimpels te hebben, maar met een goede huisverzorging 
kun je niet vroeg genoeg beginnen. Zeker als miss en model, 

Zonder een leuk 
karakter kom je er 

bij zo’n beauty 
contest echt niet
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want dan kun je niet verschijnen bij een fotoshoot, catwalk, 
première of event met een slecht verzorgde huid. Van mijn 
huidcoach heb ik ontzettend veel over mijn huid geleerd en 
hoe ik die moet behandelen, van voeding tot crèmes. Op deze 
manier word je echt de beste versie van jezelf. 

Jij bent een miss met verschillende looks. De ene keer zien we 
je met stijl haar in een prachtige jurk, een volgende keer met 
heerlijk nonchalante krullen in een destroyed jeans. Kenmerkt 
dit jouw veelzijdigheid?

Ik denk het wel. Ik vind het heerlijk om me voor een pre-
mière of feest op te tutten en een mezelf in een schitterende 
jurk te hijsen. Maar in het dagelijks leven draag ik het liefst 
een goede jeans met een top en leren jack. Met mijn haar vind 
ik het gewoon leuk om af te wisselen, ook al ben ik dol op 
mijn natuurlijke krullen. Met regelmaat ben ik te vinden bij 
een van de salons van Rob Peetoom, waar ik het beste advies 
krijg over wat voor mij de perfecte hair-do is.

Wat is de ultieme beautytip van Miss Nederland? 

Altijd bij jezelf blijven en van je eigen kracht uitgaan. Iede-
re vrouw die het gevoel heeft dat ze een kanjer is onder de 
kanjers, dus ook respect voor andere vrouwen heeft, zal haar 
ware schoonheid tonen. Dan hoef je je ook niet te verstoppen 
achter dikke lagen make-up en gephotoshopte selfies. Met 
mooie, minerale make-up zoals van IDUN Minerals kun je 
kleine accenten leggen op je natuurlijke schoonheid. Welis-
waar komt schoonheid van binnenuit, maar je zult deze wel 
aan de buitenkant moeten tonen.

De nieuwe finalisten van Miss Nederland zijn met de 

laatste voorbereidingen bezig, want op 9 oktober staat 

de finale gepland in Studio 21. Dat betekent dat jij je 

kroon overdraagt en dan Miss Nederland-af bent?

Ja en nee. Mijn kroon draag ik inderdaad over, maar ik blijf 
voor altijd Miss Nederland 2016. Tevens blijf ik aan nauw bij 
de organisatie betrokken, wat ik ontzettend leuk vind, want 
die is echt mijn familie geworden. Natuurlijk zal ik de nieuwe 
Miss Nederland ook blijven begeleiden en helpen. 

adv

inhoud:

Wat wil je de nieuwe Miss Nederland als tip meegeven?

Vooral genieten! Miss Nederland opent deuren die normaliter 
gesloten blijven. Kijk maar naar mij. Zonder mijn deelname 
hieraan had ik niet meegedaan aan Dance Dance Dance, was 
ik niet naar de Filipijnen geweest, had ik niet de mensen ont-
moet waarmee ik nu samenwerk. Daar ben ik allemaal heel 
dankbaar voor. 

Tot slot: wat zijn je plannen na Miss Nederland? Wat 

gaan we nog allemaal van je horen?

Ik hoop verder te kunnen gaan met presenteren en/of acteren. 
Dat is echt een passie van mij. Ik heb al wat dingen kunnen 
doen en uitproberen, dus hopelijk kan ik me daarin verder 
ontwikkelen en komt er iets leuks op mijn pad.  

Als ik muziek hoor, 
wil ik gewoon 
dansen! En toen ging 
die video viral…

Zoëys favoriete hotspots in Amsterdam 
ETEN:   Gallery 3, Bilderdijkstraat. Fijne sfeer en lief personeel, all day 

brunch (de pannenkoeken zijn een aanrader!) en andere lekker-

nijen. 

DRINKEN: LITE/DARK, Utrechtsestraat. Daar haal ik altijd een bepaalde 

  smoothie: Pink Elephant. Lekker zoet, maar ook gezond. 

UITGAAN:  Jimmy Woo en in de zomermaanden Summer Breeze bij de 

  Westergasfabriek. Ik ben gek op salsa!

SHOPPEN:  Monki in de Kalverstraat.

CULTUUR:  FOAM, het fotografiemuseum aan de Keizersgracht.


