Wie denkt
Rahima Dirkse
wel dat zij is?
PROFIEL — Mjammie, alwéér
een nieuwe miss! Rahima Dirkse
(24) is vorige week Miss Nederland geworden. Is ze nou vooral
leuk of lekker? We vroegen het
drie andere missen en twee
geile geitenbreiers.

T E K S T A N D R I E S DE J O N G

Een typische kaas- en klompenmeisje,
onze nieuwe Miss Nederland?
Nou nee. Rahima Dirkse is het eindproduct van
een Braziliaanse moeder en een Nederlandse
vader. Vandaar haar on-Hollandse uitstraling,
die overigens ook wel wat mediterraans aandoet. Net als haar voornaam, die Arabisch is, terwijl ze zelf niet van Arabische komaf is. Hoe dat
zit? Iets met kennissen van haar vader die een
baby met die naam uit Bangladesh adopteerden,
die zich ontwikkelde tot een vrolijk en bijzonder
meisje, waarna haar vader zich voornam om zijn
eerste dochter ook die naam te geven in de hoop
dat… zzzzzz. Precies.
Dat ze knap is, dat ziet een blinde mol
nog. Beetje leuk karakter ook?
Klinkt ongeloofwaardig als we naar haar reebruine ogen, haar golvende bos krullen en wulpse lijf kijken, maar ze schijnt geselecteerd te zijn
op haar karakter. Dirkse, die zelf nooit op de
gedachte was gekomen om zich op te geven voor
een missverkiezing, werd door de dochter van
de hoofdsponsor gescout terwijl ze aan het werk
was in een bar. De Rotterdamse schone, die zichzelf als ‘nuchter en soms iets te grof’ omschrijft,
kreeg vooral complimenten over haar karakter.
Dat gaf de doorslag om zich aan te melden voor
de nationale vleeskeuring.
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Mijn
motto is
fuck it.
Ja, echt:
fuck it
Wat moeten we weten over Rahima
Dirkse?
Noemt zichzelf een gewone Rotterdamse, maar
haar grappen zijn naar eigen zeggen altijd net
op het randje. Is studente biofarmaceutische
wetenschappen en is dus geen dombo. Werkt
doordeweeks bij haar tante in de kledingzaak en
draagt tijdens haar werk nooit make-up. Mag
zich een jaar lang de leukste en lekkerste van
het land noemen en komt later dit jaar voor
Nederland uit tijdens de Miss Universe-verkiezingen. Beschouwt haar voorgangster Nicky
Opheij als een soort mentor en wil intensief contact met haar houden.
Wat vindt Rahima Dirkse van zichzelf ?
‘Mijn motto is fuck it, Ja, echt: fuck it.’
Wat vinden wij van Rahima Dirkse?
Niet te missen.

Wat vinden
anderen van
Rahima
Dirkse?

Rahima
wordt een
toppertje
ontzettend behulpzaam.
Waarom zij heeft gewonnen
en ik niet? Rahima heeft een
open blik, een mooie lach en
de perfecte, verpletterende
uitstraling. Natuurlijk hoop ik
dat ik door deze verkiezing
verder kan met modellenwerk.’

Leonie Hesselink

LEONIE HESSELINK
Miss World
Nederland 2018

Het overdragen van
de titel was
emotioneel
Nicky Opheij

NICKY OPHEIJ
Miss Nederland 2017
‘Het overdragen van de titel
was voor mij best emotioneel. Maar het is goed zo, ik
heb zoveel mooie dingen
mogen doen. Afgesloten is
een groot woord, ik blijf voor
altijd Miss Nederland 2017.
Voor Rahima komt haar
droom nu uit. Ik heb best veel
met haar gesproken. Ze
staat open voor nieuwe
ideeën en ze komt leuk en lief
over. Ik heb haar aangeboden
samen eens een bakkie te
doen. Ze mag me alles vragen en ik wil haar overal bij
helpen. Als ze binnenkomt, is
ze echt een verschijning. Zij
knapper dan ik? Je kunt ons
niet vergelijken. Zij heeft
Braziliaans bloed, ik ben een
100 procent kaaskop.’

RIANNE GROOT
ROESSINK
verliezend finalist 2018
‘Door de missverkiezing zijn
Rahima en ik vriendinnen
geworden; we zaten op de
allereerste castingdag al in
hetzelfde groepje. Ze is
superspontaan, erg vrolijk en

‘Rahima heeft een heel internationaal uiterlijk, dat wordt
een toppertje. Mede vanwege de manier waarop ze met
pers omgaat en in de media
verschijnt, zat zij vooraf al in
mijn top 3. Nee, we kennen
elkaar nog niet. Ik ben een
nuchter Achterhoeks meisje
en zij is een vlotte stadse
meid, maar ik wil haar zeker
even een berichtje sturen.
We zijn absoluut geen concurrenten.’

WILLIAM RUTTEN
fotograaf & jurylid
Miss Nederland

Bij die buitenlandse
voornaam
verwacht je
iets erotisch
William Rutten

‘Miss Nederland wordt allang
niet meer alleen op haar
uiterlijk beoordeeld. Rahima
heeft geen iel, dun lijfje en
een poppengezichtje. Ze is
niet ontiegelijk slank, maar
juist een mooie, volle, lange
Hollandse meid. Bij die buitenlandse voornaam verwacht je iets erotisch, maar
dan volgt die Hollandse achternaam, fantastisch toch?
Rahima werd gespot in een
bar waar ze keihard aan het
werk was; elke man verrekte
bijna z’n nek als ze voorbij
liep. Ik heb alle missen gefotografeerd; Rahima is een
leuke meid in de omgang en
elke keer ontdek ik weer
andere dingen in haar uiterlijk. Ze mag nog wel wat
zekerder van zichzelf worden. Dat is ook logisch. Ze
hebben haar zo van de straat
geplukt; ze moet nog groeien
in haar rol en een podiumbeest worden.’

HERMAN
BRUSSELMANS
schrijver &
vrouwenkenner
‘Een mix zorgt altijd voor
mooie mensen. Dat is de toekomst; over honderd jaar is
iedereen een mix en zijn de
mensen veel mooier. Geef
toe: er lopen nu veel lelijke
mensen rond. Ik vind Rahima
wel heel mooi, hoor. Maar het
hele miss-gedoe heeft zowel
in Nederland als in België flink
wat van zijn pluimen verloren.
Vroeger was het een grootse
liveshow en iedereen keek
ernaar; nu wordt het weggestopt op een of andere flutzender en niemand kijkt nog.
Een beetje rondlopen met
een kroontje en een lint, veel
meer stelt het tegenwoordig
niet voor. Het is een wedstrijd voor huppelkutjes
geworden die alleen maar
met hun uiterlijk bezig zijn en
graag in hun bikinietje hun
tietjes willen laten zien. Veel
missen vallen doorgaans in
de klauwen van gladde, iets
te oude mannen met veel
geld. Het is te hopen dat
Rahima wat slimmer is en zich
niet laat verleiden door een
of andere geilaard met centen. Het is dat ik reeds aan de
haak ben geslagen door een
schone Nederlandse van 27,
anders zou ik zeker geïnteresseerd zijn.’ ✖
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