mirror mirror
Ondanks twee linkerhanden kan Nicky Opheij opmaken
als een pro. Met dank aan Miss Universe.

beauty

Color Control
Cream 50 ml
€ 56,20 Juliette
Armand

Concealer light/medium € 22,50 MAC

‘Deze CC cream
geeft me een
kleurtje zonder
dat m’n sproetjes
verdwijnen.
Dubbel fijn.’

‘Ideaal om wallen mee weg te werken.’

Zonder

Hydra Repairing Serum 20 ml
€ 44,20 Juliette Armand

‘Als kind vond ik mezelf keilelijk. Ik zag er anders uit, met die grote mond en lange
nek. Zeker toen ik in de puberteit zat, leek ik compleet uit verhouding. Dat was best

‘Toen ik door Miss Nederland in
aanraking kwam met de producten
van Juliette Armand, merkte ik
meteen verschil. Ik krijg snel een
allergische reactie of een schraal
gevoel, maar met deze producten
heb ik daar geen last van.’

een struggle. Ik werd in die tijd ook veel gepest. Elke dag kreeg ik nare dingen naar
mijn hoofd geslingerd door een groepje zogenaamd populaire meiden. ‘Je bent lelijk!’
riepen ze. De ommezwaai kwam toen ik tijdens een festival werd benaderd door een
fotograaf. Met een vriend ben ik naar zijn studio gegaan. De foto’s waren zo mooi. Ik
zag dat ik het was, maar toch was het een andere Nicky. Een met zelfvertrouwen.
Ik droomde ervan fotomodel te worden, maar ik geloofde niet in mezelf. Deze man
gaf me precies het duwtje dat ik nodig had. Ik gaf mezelf op voor Holland’s Next Top
Model en voordat ik het wist, had ik gewonnen. Door mijn werk kan ik inmiddels beter
relativeren. Wat de een mooi vindt, vindt de ander verschrikkelijk. Het zegt niets over
jou als persoon. Dat geldt ook voor make-up. Ik vind het heftig als vrouwen zeggen

Lipstick
Jungfrubär
€ 19,95 Idun
Minerals

dat ze zonder make-up de deur niet uit durven. Naturel zou je je op je mooist moeten
voelen. Als ik in de spiegel kijk, ben ik blij met mijn gezicht en mijn lach. Ik heb een
goed karakter, sta positief in het leven en kan met veel mensen door een deur. Daar

Subculture Eyeshadow palette € 54,95 Anastasia

‘Dit is oogschaduw met veel pigment, waardoor de kleur mooi en intens blijft.
De bronstint is mijn favoriet, die laat mijn ogen spreken.’

‘Ik hou van naturel
kleuren. Alleen als
ik uitga, gebruik ik
weleens een fellere
kleur lipstick,
meestal rood.’

heb ik geen make-up voor nodig. Sterker nog: ik denk dat de meeste mensen mij beter
zonder dan met kennen. Meer dan wat mascara heb ik niet nodig op een vrije dag.’

Met
‘Als het om opmaken gaat, heb ik twee linkerhanden. Ik heb zelfs een keer mijn

Hema Eyebrow Pencil bruin € 2
‘Goedkoop én goed.’

schouder verbrand met een krultang. Voor de Miss Universe-verkiezingen in Las Vegas
kreeg ik elke dag les in high class make-up. Dus ik durf nu wel te zeggen dat ik het
kan. Al ben ik nog steeds geen ster met eyeliner, en als ik nepwimpers op wil, heb ik

Contour
Powder Kit
Light to Medium
€ 54,95
Anastasia

hulp nodig. Voor events vind ik het fijn om me goed op te maken. Foundation, concealer,
ben ik anderhalf uur bezig. Tijdens de verkiezing stond ik om zes uur op om me om
acht uur volledig dichtgeplamuurd te melden. Helemaal over the top en toch was er
altijd een andere Miss met nog groter haar, meer make-up en een opvallender jurk.
Make-up is leuk, maar als je vanbinnen niet gelukkig bent, maakt het niets uit. Na een
bezoek aan Nepal voor Dance4Life vond ik de hele buitenkant maar flauwekul. Maak ik
me druk over lipstick op mijn tanden, terwijl ze daar niets te eten hebben.’
Nicky Opheij (23) won in 2014 Holland’s Next Top Model en werd in 2017 Miss Nederland.
Over hoe haar leven veranderde én over gezond eten en blij worden met jezelf, schreef Nicky
het boek On a Mission, dat sinds deze maand in de winkel ligt. Nicky komt uit Handel, een
dorpje in Noord-Brabant. Ze heeft een relatie en woont samen met haar broertje.
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interview Esther Muller, fotografie Linda Stulic

bronzer, highlighter: ik gebruik het allemaal. Met de perfecte Miss Universe-look

‘De eerste keer dat ik
highlighter gebruikte,
dacht ik dat je het
als een blush moest
opbrengen. Heel
gênant. Met deze
kit kun je je gezicht
mooi shapen.’

Curling Volume
Long-Wearing Care
€ 22,95 Idun Minerals

‘Heel eerlijk? Ik pak de mascara
die het dichtst bij me ligt. Deze
is fijn, omdat-ie heel zwart is
en niet klontert, ook al is-ie
wat ouder. Ook de mascara’s
van MAC vind ik goed.’
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