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ZOEY VS. 
NICKY
VORIG JAAR WERD DE 23-JARIGE 
ZOEY IVORY VAN DER KOELEN 
GEKROOND TOT MISS NEDERLAND 2016. 
DIT WAS DÉ START VAN EEN ONGEKEND 
BIJZONDER EN AVONTUURLIJK JAAR. 
HET ABSOLUTE HOOGTEPUNT WAS HET 
WINNEN VAN HAAR DROOM: DE 
FINALE VAN HET TV-PROGRAMMA ‘DANCE 
DANCE DANCE’. OP 9 OKTOBER DROEG 
ZOEY HAAR FELBEGEERDE KROON VAN 
MISS NEDERLAND OVER AAN NICKY 
OPHEIJ (22), DIE BENOEMD WERD TOT 
MISS NEDERLAND 2017.
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FEESTDAGEN
Zoey: ‘Mijn favoriete feestdagen zijn de 
kerstdagen. Vooral omdat ik die altijd 

gezellig met een heleboel familie doorbreng en 
natuurlijk een heleboel eten. Ook vind ik de 
versiering en lichtjes zo mooi en gezellig. Wat 
ik dit jaar met NYE ga doen weet ik nog niet. 
Elk jaar is dat een zoektocht. Vorig jaar stond 
ik gewoon met een oliebol en een sterretje in 
mijn hand in mijn voortuin. Dus iemand nog 
suggesties?’
Nicky: ‘De feestdagen vind ik geweldig! Zeker 
om samen te zijn met familie en vrienden. Oud 
op nieuw is toch wel het leukst. Heerlijk eten 
en een wijntje en samen plezier hebben tot in 
de laatste uurtjes. Ik heb nog geen plannen 
want ik heb geen idee hoe druk mijn agenda 
zal zijn. Wel staat er een trip naar de Filipijnen 
samen met Miss Universe in de planning en in 
januari reis ik af naar Nepal met Dance4Life.’

GUILTY PLEASURE
Zoey: ‘Animatiefilms en -series. Of het nou 
Disneyfilms zijn of de serie “Bob’s Burgers”. Ik 
kan me een zondag in mijn bed installeren met 
mijn laptop en hele marathons houden. Het is 
mijn humor en het kijkt lekker makkelijk weg.’
Nicky: ‘Cappuccino en pure chocola. Hiervoor 
kun je me wakker maken. Ze noemen me ook 
wel Miss Cappuccino. Ik drink ‘m het liefst bij 
Happinez in Eindhoven.’

GLAMOROUS MOMENT
Zoey: ‘Dat was op de Filipijnen bij Miss  
Universe. Daar ben je als Miss echt een 
beroemdheid en moest ik met security over 
straat – inclusief negen politieagenten terwijl 
fans je omsingelen – en werden de straten afge-
zet als ik daar doorheen liep en mocht ik niet 
eens mijn eigen theezakje in mijn thee doen. 
Toen mijn “Single Ladies” dansvideo viral 
ging, werd ik zelfs met een heel securityteam 
naar en op het vliegveld begeleid. Dat was zó’n 
aparte ervaring.’

Nicky: ‘Rodelopermomenten zijn voor mij op 
en top glamorous. Ook niet te vergeten het 
moment dat ik in mijn finalejurk de Miss  
Universe verkiezing ga rocken!’

BLUNDER
Zoey: ‘Ik maak elke dag wel een blunder. Ik ben 
de grootste kluns ever. Als ik niet struikel of me 
per ongeluk stoot, dan is mijn grootste blunder 
misschien toch wel dat mijn schoen in de finale 
van “Dance Dance Dance” losraakte en ik die 
middenin de dans uit moest schoppen omdat 
ik anders zou vallen. En dus met één schoen en 
op mijn sok de dans af moest maken.’
Nicky: ‘Ik heb al aardig wat blauwtjes gelopen. 
Telkens als ik een jongen probeer te versieren 
zijn ze al bezet dus ik hou er maar mee op.’

VREEMDGAAN
Zoey: ‘Dat is natuurlijk een no go. Ik vind het 
heel onaantrekkelijk en lelijk als een man die 
bezet is met mij gaat flirten. Ik bewonder man-
nen die hun vrouw op een voetstuk plaatsen en 
laten zien dat zij echt de enige vrouw voor hen 
is. Ik denk dat als je de behoefte krijgt om 
vreemd te gaan, je dat moet melden bij je part-
ner zodat je er òf samen aan kunt werken of er 
voor kunt kiezen om het te beëindigen.’
Nicky: ‘Bij mij hoeven ze het niet te flikken en 
ik zou het zelf nooit over mijn hart verkrijgen 
om te doen. Toch denk ik dat iedereen dit voor 
zichzelf en hun eigen relatie moet bepalen.’

STERKSTE EIGENSCHAP
Zoey: ‘Mijn doorzettingsvermogen. Maar ik 
ben niet meedogenloos. Juist het tegenoverge-
stelde. Ik ben heel zachtaardig, dus ik denk dat 
wat mij vooral sterk maakt, is dat ik alles met 
kindness probeer te doen. Ik denk dat dat ook 
een van de redenen is waarom ik Miss Neder-
land en “Dance Dance Dance” heb gewonnen. 
Ik gun het andere mensen net zoveel als 
mijzelf.’
Nicky: ‘Mijn persoonlijkheid en mijn humor. 

Mensen aan het lachen maken vind ik 
geweldig!’

FOUT MAAR LEUK
Zoey: ‘Reggaeton-, dancehall- en zelfs bub-
blingmuziek. Zo fout, maar ik hou er van jongs 
af aan al van. Misschien zijn dat toch mijn 
Antilliaanse roots…’
Nicky: ‘Het moment dat ik aan het dansen ben 
in de club. Dit houd ik niet tegen als ik muziek 
hoor, maar van binnen weet ik dat dit niet mijn 
beste moves zijn haha! Ik dans het liefst op 
housemuziek en moombahton. Lekker met die 
billen schudden – of ja; poging tot.’

ONZEKER OVER…
Zoey: ‘Soms ben ik onzeker over mijn presta-
ties. Maar ik kan ook wel eens als ik helemaal 
niet lekker in mijn vel zit, onzeker zijn over 
mijn uiterlijk. Vooral toen ik vroeger nog 
modellenwerk deed en aan allerlei eisen moest 
voldoen. Maar dan denk ik “dit ben ik nou een-
maal” en dan is het gauw weer over.’
Nicky: ‘Mijn bovenbenen. Ik had ze graag wat 
dunner willen zien maar dit is nou eenmaal 
wie ik ben.’

ULTIEME WENS
Zoey: ‘Dat ik nog lang van mijn familie en 
vrienden mag genieten en dat iedereen gezond 
blijft. Qua werk zou ik heel graag tot de top van 
presentatrices van Nederland behoren, mijn 
eigen televisieprogramma hebben en een grote 
show presenteren. Daar ben ik nu hard voor 
aan het werk.’
Nicky: ‘Met mijn titel als Miss Nederland wil ik 
vooral veel dromen kunnen waarmaken zoals 
reizen, een rolmodel voor jonge mensen zijn 
en altijd en overal de beste versie van mezelf 
laten zien!’ 
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