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De 22-jarige Nicky Opheij uit het Brabantse 
Handel en de 23-jarige Farrieda Smit uit onze 
bruisende hoofdstad sieren deze editie onze 
cover. Onlangs stonden zij op het grote po-
dium van Studio 21 tijdens de spetterende 
finale van Miss Nederland, waarbij Nicky let-
terlijk de kroon van DanceDanceDance-win-
nares en Zoey Ivory overnam. Wij spraken de 
kersverse Miss Nederland en haar runner-up 
tijdens de covershoot.

INTERVIEW: MARK TEURLINGS  / FOTOGRAFIE: PETER BOUDESTEIN

INTERVIEW    

Nicky Opheij en 
Farrieda Smit mooisteHollands
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Uiteindelijk heb je wel samen met tien andere 

finalisten ‘gestreden’ om de kroon. 

N: Zeker, en natuurlijk voel je spanning en concur-
rentie richting de finale, maar nooit op een vervelende 
manier. Elkaar helpen en het beste in elkaar naar boven 
halen waren speerpunten die hebben geleid tot een su-
perfinale.
F: Weliswaar heb ik de kroon niet, maar wel mocht ik 
een prachtige award ontvangen: die van Miss Conge-
niality. 

Dan is daar toch die film!

F: Hahaha, inderdaad! Ik merk dat ik makkelijk de lei-
ding neem voor een groep en voor goodwill ga voor 
het hele team. Alleen voor mezelf was ik wat nederig 
en chaotisch. Tot we te horen kregen van de organisa-
tie: jullie zijn niet alleen een vriendinnengroep, maar 
in strijd voor de kroon! Toen besefte ik: Farrieda, laat 
jezélf zien!

De award voor Miss Congeniality betekent dat je 

door je medefinalisten bent benoemd tot de sym-

pathiekste miss. Dat is een groot compliment. 

Had je dit zien aankomen?

F: Niet bewust, daar deed ik het niet voor. Ik ben ge-
woon mezelf. Ik complimenteer anderen, bemoedig ze, 
help ze, en ik organiseer. In een groep waarin iedereen 
haar voorkeur heeft voor iemand hoeft het niet per se 
op te vallen. Dus die waardering krijgen vind ik heel 
lief.
N: En volkomen terecht.

Spannende finale
Op 9 oktober vond de finale van Miss Nederland 

plaats in Studio 21. Een fantastische en span-

nende avond, waarbij jullie uiteindelijk op het 

moment suprême daar met zijn tweeën stonden. 

Wat ging er door jullie heen?

N: Toen het moment daar was, voelde ik echt zo veel 
adrenaline door mijn lichaam stromen. Ik dacht alleen 
maar: wow, ik sta hier met Farrieda bij de laatste twee. 
Ik sta gewoon in de top-twee! Ik steeg nog net niet op, 
denk ik!
F: Ja, die adrenaline zag ik bij je. Eigenlijk was ik rede-
lijk relaxed. Nicky is vanaf het begin af aan mijn maa
tje, dus dat ik daar met haar stond vond ik helemaal 
geweldig. Wat ik ongeveer dacht? Blijf ademen Nicky! 
Daar staan we dan! Wie wordt het? Nee, wacht! Nog 
even dit moment in mij opnemen. En een hoop zenuw-
achtige hihi’s en haha’s.

En toen riep Kim Kötter Nicky’s naam.

Meedoen aan een miss-verkiezing, is dat iets wat 

jullie altijd al wilden doen?

N: Eigenlijk wilde ik sinds de afgelopen twee jaar pas 
meedoen aan Miss Nederland. Daarvoor had ik nooit 
gedacht dat het wat voor mij was of dat ik er voor in 
aanmerking zou kunnen komen. Zoals ik er nu op te-
rugkijk, is dit tot nu toe de mooiste ervaring van mijn 
leven.
F: Heel eerlijk? Ik wist niets meer over Missaverkie-
zingen dan de film Miss Congeniality of de TLCaserie 
Toddlers & Tiaras mij lieten zien. Super cliché, en hell no 
dat ik mijzelf daar tussen zag staan. Tot mijn kennis-
senkring behoren meiden die hebben meegedaan aan 
Miss Nederland en zelfs Miss Universe. Toen ben ik 
mij er eens goed in gaan verdiepen en dacht ik er in-
eens heel anders over. Ik zou zo weer meedoen.

Waarom hebben jullie meegedaan aan Miss Ne-

derland?

F: Ik kwam er dus achter dat het geen ‘geboren prin-
sesjes’awedstrijd is. Het gaat om zelfpresentatie en 
eigenheid, een visie hebben, talent en vrouwelijke 
kracht. Een platform dat jou de kans geeft deze eigen-
schappen te uiten. En die kans nam ik graag en met 
beide handen aan.
N: Als model in de high fashionaindustrie was ik er 
klaar mee om telkens te horen hoe leuk ik ben om mee 
te werken, maar ondertussen de strenge maten niet 
had die geëist worden in deze business. Daar werd ik 
niet gelukkig van en ik begon zelfs onzeker over mijn 
lichaam te worden. Daarom wil ik een voorbeeld zijn 
voor jonge meiden (maar ook jongens) die onzeker zijn 
over zichzelf, want het kan ook anders. Na het feno-
meen Miss Nederland en de visie van de organisatie te 
hebben bestudeerd, dacht ik meteen: dit is wat ik wil. 
Natuurlijk is een mooie uitstraling een must, maar het 
belangrijkste is absoluut je persoonlijkheid. Dat ik nu 
mijn borsten en billen mag laten zien, maakt mij zelf-
verzekerd.

m Jullie zijn beiden geen onbekenden in de enter-

tainmentwereld. De een heeft eerder een compe-

titie gewonnen en de ander is regelmatig te zien 

op tv.

N: Ja, dat klopt. In 2014 deed ik mee aan, en won ik 
Holland’s Next Topmodel. Daarna ben ik als (high fa-
shion) model aan de slag gegaan.
F: Ik ben onder andere actrice en mijn meest recente rol 
is Juf Cruz in de serie Brugklas op Zapp. Ook heb ik een 
undercoverrol in de spelshow Mensenkennis op SBS6. 
Ik presenteerde dit jaar het programma Onze Droomau-
to en mensen herkennen mij soms van tvacommercials 
(zoals van Radio538, dat meisje met die neptattoo aan 
de binnenzijde van haar lip, red.) en fotoshoots. Al to-
veren ze mij altijd weer in een andere look en word ik 
daardoor niet altijd herkend.

Kleine meisjes, grote dromen
Wat wilde je als klein meisje later worden?

N: Topmodel! Ik sprong vroeger al voor de camera als 
mijn moeder aan het filmen was. 
F: Op heel jonge leeftijd wilde ik altijd dolfijnentrainer 
worden. Later kwam ik er al snel achter dat ik op het 
witte doek wil verschijnen.

In het voorjaar werd de casting gehouden en zijn 

jullie uit de honderd geselecteerde kandidaten 

uitgekozen tot finalisten van Miss Nederland, sa-

men met nog negen anderen. Hoe hebben jullie 

de periode tot aan de finale beleefd? 

F: Daar kan ik heel kort over zijn: als een verwenar-
rangement vol met beauty, fun, liefde, ontwikkeling en 
prestatie.
N: Voor mij was dit mijn beste periode ooit. Ik ben heel 
erg bezig geweest om in die tijd de beste versie van 
mezelf te worden en ben echt van mezelf gaan hou-
den. Tijdens de finale wilde ik dit dan ook uitstralen 
en dat is me gelukt. Verder heb ik onwijs leuke meiden 
ontmoet, heel veel mee mogen maken en vooral veel 
geleerd.

Vaak hoor je bij missverkiezingen dat er onder-

ling eigenlijk altijd wel wat haat en nijd is. De 

concurrentie is natuurlijk groot. Hoe zat dit bij 

jullie?

N: Dat is inderdaad waar mensen vanuit gaan als je 
een groep meiden bij elkaar zet. Gelukkig ging ieder-
een goed en volwassen met elkaar om en was er geen 
ruimte voor haat en nijd. We vormden echt een heel 
leuke groep, al zeg ik het zelf. Ik weet ook zeker dat ik 
er vriendinnen aan overgehouden heb. Zoals Farrieda!
F: LOL! Likewise!

Nicky Opheij is 22 jaar en komt uit Handel, een klein dorpje in Noord-Brabant. 

In 2014 won zij de titel Holland’s Next Topmodel gewonnen en onlangs is ze 

gekroond tot Miss Nederland 2017. Zij is afgestudeerd voedingscoach, model, 

voormalig bouwkundig tekenaar en heeft maar liefst 26 zwemdiploma’s. Ze sport 

heel veel, waaronder hardlopen, zwemmen, perslucht duiken en ze is een ware 

kunstenaar met touwtje springen. Als Miss Nederland gaat zij eind november ons 

land vertegenwoordigen tijdens de Miss Universe verkiezing in Las Vegas.   

Check voor meer info: Missnederland.nl.

Favo hotspots in Amsterdam van Nicky:

Eten: SLA. Bij deze organic salad 

bar kun je echt de heerlijkste ge-

zonde salades laten maken. 

Drinken: Starbucks op het Rem-

brandtplein. Men noemt me ook wel 

Miss Cappuccino, want ik leef zo 

ongeveer op koffie.

Uitgaan: Jimmy Woo. Hier heb ik de 

leukste avond gehad met vrienden 

tijdens het stappen in Amsterdam.

Shoppen: Ja, dat blijft toch wel de 

Zara, ook in Amsterdam. Hier slaag 

ik nou eenmaal altijd.

Cultuur: Ik ben dol op de grachten, 

de mooie panden, herenhuizen en 

die smalle straatjes!

Ik dacht 
alleen 
maar: wow, 
ik sta 
gewoon 
in de top-
twee! Ik 
steeg nog 
net niet op Fo
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Miss Universe
Ten tijde van de verschijning van dit interview 

sta jij, Nicky, aan de vooravond van de grote fi-

nale van Miss Universe in Las Vegas. Hoe bereid 

je je hierop voor? En wat verwacht je hiervan?

N: Dat is heel spannend. Mijn deelname aan Miss Uni-
verse is waar ik me nu helemaal op focus. Ik zeg al-
tijd: als je iets doet, doe het dan goed. Dus ik wil in 
Las Vegas ook voor die Miss Universeatitel gaan. Ik zal 
mijn land goed vertegenwoordigen en Nederland trots  
maken. Voor mijn vertrek leer ik hoe ik mijn eigen haar 
en makeaup het beste kan doen, krijg ik les in hoe ik 
mezelf het beste kan presenteren, zowel op het podium 
als voor de camera. Ik loop iedere dag op verschillende 
hakken door m’n woonkamer, zodat mijn catwalkskills 
helemaal opaenatop zijn. Ik verwacht dat ik een onge-
lofelijk gave tijd ga hebben in Vegas en hoop ook daar 
weer ontzettend veel te leren. Eén ding weet ik zeker: 
dit zal ik nooit meer vergeten.

Tot slot, wat hoop je het komend jaar te berei-

ken? En wat gaan we allemaal nog van jullie zien 

en horen?

F: Oké, laten we de lat hoog genoeg leggen: jullie gaan 
mij in een bioscoopfilm zien.
N: Absoluut, dat ga jij gewoon doen. Na Miss Universe 
wil ik toffe dingen doen met de organisatie en deel-
nemen aan verschillende tvaprogramma’s. Natuurlijk 
ook weer modellenwerk, want dat is toch wel een van 
mijn grootste passies. Misschien ga ik zelfs wel meer 
covershoots doen. Daarnaast zal ik werken aan mijn 
Algemeen Beschaafd Nederlands, want zoals je kunt 
horen zit het Brabantse er goed in. Niets om mij voor 
te schamen, maar voor presentatieklussen is dat zoge-
noemde ABN zeer gewenst. Ik ga ook nog meer pre-
sentatielessen volgen en hoop een rol te kunnen spelen 
in diverse online programma’s. Als Miss Nederland 
wil ik alles eruit halen, én ook teruggeven, en mijn toe-
komst verder opbouwen. Dit wordt hopelijk een op-
start en een begin van mijn carrière. Ik heb er zin in!  

N: Zo blij was en ben ik, want ik wil dit zo ontzettend 
graag. Na al dat mega harde werken was het mijn 
droom om Miss Nederland te worden! Bij het horen 
van mijn naam voelde ik zo veel verschillende emo-
ties tegelijkertijd door mijn lijf gieren. Dat gevoel is 
gewoon niet te omschrijven. Mijn doel was om echt te 
rocken in de finale. Vol zelfvertrouwen op dat podium 
te staan en dat is me gewoon gelukt.
F: Hoe fantastisch ik het had gevonden om zelf Miss 
Nederland te worden, zo fantastisch vind ik het voor 
Nicky. Ik gun haar de titel en kroon van harte. Natuur-
lijk had ik het super magisch gevonden als mijn naam 
genoemd werd, zeker omdat ik zoiets nog nooit heb 
meegemaakt. Alleen haalt de keuze van de jury de 
waarde niet weg die ik als persoon heb. Het leven heeft 
iets anders voor mij in petto.

Wat verwachten jullie nu van de Miss Nederland 

Organisatie?

F: Al ben ik de runneraup, ik hoop natuurlijk dat de or-
ganisatie mij dicht bij zich houdt. En dat doen ze, want 
anders stond ik hier niet met Nicky samen voor deze 
covershoot en dit interview. En natuurlijk zet ik me 
volledig in voor onze hoofdsponsor hannah, zij zorgen 
ervoor dat mijn huid er altijd opaenatop uitziet. Wat de 
organisatie van mij kan verwachten, is dat ik ze vol-
gend jaar wil en ga helpen tijdens de casting, de foto-
shoots, de bootcamp, alles! Ik blijf betrokken.
N: Dat vind ik dus zo fijn. Die betrokkenheid onder-
ling en ten opzichte van de partners en hannah (tevens 
medeaeigenaar van Miss Nederland, red.) kan niet 
stuk. Ik hou daarvan. Zelf verwacht ik dat we een ge-
weldig jaar voor de boeg hebben en dat ik samen met 
de organisatie Miss Nederland verder op de kaart kan 
zetten. En natuurlijk dat we onwijs gave dingen gaan 
doen.

Heb je nu ook andere dromen sinds je deelname 

aan deze verkiezing?

F: Nee, want ik weet heel goed wat ik wil en dat is on-
veranderd. Ik wil acteren, reizen, goed doen en liefde 
verspreiden.
N: Nou, ik heb genoeg nieuwe dromen. Ik wil heel 
graag commercieel topmodel worden, presentatrice en 
ik hoop ooit mijn eigen bikinia en lingerielijn te kun-
nen uitbrengen. Nu wil ik vooral een voorbeeld zijn 
voor jonge mensen. Zodat ik hen kan ondersteunen in 
de weg naar de beste versie van zichzelf worden en 
kan inspireren hoe je trots op jezelf kunt zijn. Wie weet 
breng ik ooit eens een boek uit en kan ik met mijn ach-
tergrond als voedingscoach nog ontzettend veel voor 
anderen betekenen.

Farrieda Smit is 23 jaar, geboren in Eindhoven en een talentvolle actrice die is 

afgestudeerd aan de Theateropleiding voor theater, kunst, cultuur en media. Ac-

teren is haar grote passie. Momenteel speelt zij juf Cruz in de succesvolle jeugd-

serie Brugklas, heeft een undercoverrol in het tv-programma Mensenkennis en 

presenteerde Onze Droomauto op SBS6. Farrieda heeft veel van de wereld gezien, 

schrijft, schildert, heeft ruime ervaring als model, is in verschillende commercials 

en music video’s te zien en maakt onlinecontent voor o.a. &C, het platform van 

Chantal Janzen.

Check voor meer info: Farriedasmit.com.

Favo hotspots in Amsterdam van Farrieda:

Eten: MOOK Pancakes. Super cute én voor vegalicious kun je mij wakker maken.

Drinken: Le Pain Quotidien. Zij serveren de beste gemberthee. Maar ook Coffee 

& Coconuts vanwege de island vibe en All the Luck in the World in Oost voor dat 

poppenhuis gevoel. Ik woon sinds kort in Amsterdam en heb nog geen vaste bor-

relplek gevonden. Nog suggesties anyone?

Uitgaan: Festival season! In clubs vind je mij niet zo snel.

Shoppen: River Island, T.I.T.S, Love Stories Boutique en de Haarlemmerstraat voor 

toffe vintage stores. Ik mocht meer dan één winkel doorgeven toch?

Cultuur: World Press Photo blijft mijn lievelingsexpositie. De Boekenmarkt achter 

de Oudemanhuispoort is voor mij alsof ik in een snoepwinkel loop!

Hoofdsponsor hannah (huidverbeteringsmerk met 

400 huidcoaches in Nederland, red.) staat voor de 

huid een kans geven. Zo willen zij via Miss Nederland 

jonge vrouwen de kans geven om het beste uit zich-

zelf te halen, zodat deze vrouwen zich letterlijk goed 

in hun vel voelen. Jong leren hoe je de huid optimaal 

kunt verbeteren en verzorgen vormt dan ook de 

belangrijkste basis voor het ouder worden met een 

mooie, stralende en gezonde huid.

Wie wordt 
het? Nee, 
wacht! Nog 
even dit 
moment 
in mij 
opnemen…

Monica van Ee, juryvoorzitter en mede-eigenaar van Miss Neder-

land en directeur van het huidverbeteringsmerk hannah over de 

nieuwe Miss Nederland: ‘Wij als Miss Nederland Organisatie waren 

op zoek naar een meisje met een unieke persoonlijkheid, sociaal, 

adrem, vrolijk en meelevend. Iemand die inspirerend kan zijn voor 

jonge meisjes. Niet op een betuttelende manier, maar op een na-

tuurlijke vrolijke manier en waar we goed mee kunnen werken. We 

hebben de afgelopen maanden met Nicky, Farrieda en de andere 

finalisten mogen werken. Wat een onwijs leuke groep. Nicky is de 

vrolijkheid zelve, enorm grappig en gevat. Ze heeft al een hoeveel-

heid aan ervaring mee waar ze voor- en nadelen uit heeft kunnen 

halen die ze om kan zetten in positiviteit voor de titel. Wij zijn heel 

trots op haar persoonlijke groei en denken dat we een geweldige 

ambassadeur hebben gevonden voor Nederland. Nicky kan een 

rolmodel zijn voor jonge meisjes, ook op het gebied van gezonde 

voeding en het van zichzelf leren houden, zowel qua uiterlijk als 

innerlijk.’ 

Kim Kötter, eveneens mede-eigenaar van Miss Nederland: ‘We 

merken altijd dat finalisten na zo’n intensieve periode met allerlei 

trainingen, shoots, events en kennismakingen met andere takken 

van sport zichzelf beter leren kennen en nog beter weten waar hun 

ambitie of talent ligt. Wij hebben enorm genoten van iedere finalist. 

Wat een groep, wat een kanjers. We zijn heel trots op deze lichting 

én natuurlijk op Nicky Opheij, onze nieuwe Miss Nederland 2017.’
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