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CAROLIEN SPOOR & NICKY OPHEIJ
cover story

Voor de waanzinnige cover gingen we een beetje terug in de tijd en kijken we vooruit én uit naar
een nieuw seizoen van ‘Dynasty’ in oktober! Beauties Carolien Spoor en ex Miss Nederland
Nicky Opheij showen de lekkerste outfits en vertellen over hun ondernemingen.
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NICKY: Blouse sjaalprint, Rinascimento €130 - Broek zwart leer, Liu Jo €165 - Jas ocra fake fur, Elisabetta Franchi €879 - Creolen, Oromalia via Schaap en Citroen Juweliers €1.560 - Collier, Fope via Schaap en Citroen Juweliers €2.555 Ring, Steltman p.o.a. - Pumps, Steve Madden via Zalando €99,95 - Nagellak Yes My Condor Can-do!, OPI €14,95 - Made to last lips 103, I’m Matt lipstick 013, Golden Cream 001
CAROLIEN: Jurk, WINONAH €1.053 - Schoenen, Steve Madden €109 - Armband, Cartier €29.200 - Zonnebril, Elie Saab €900 - Nagellak My Solar Clock is Ticking, OPI €14,95 - True lips 030, Miss PUPA lipgloss 204

Jas donkerbruin wol, Ivy & Oak €269,95 - Blouse luipaardprint paisley, Peter Hahn €139,95 - Pantalon, Elisabetta Franchi €429 - Armband,Tirisi Jewelry p.o.a. - Oorbellen roségoud Tango met diamant, Pomellato via Schaap en Citroen Juweliers €18.800 - Ring,
Tirisi Jewelry p.o.a. - Collier, Fope via Schaap en Citroen Juweliers €2.555 - Horloge La Grande Classique, Longines €1.190 - Pumps, Elisabetta Franchi €599 - Bril, Givenchy €290 - Nagellak Yes My Condor Can-do!, OPI €14,95 - True lips 005, I’m lipstick 108

CAROLIEN: Colbert, Elisabetta Franchi €699 - Tas, Bulgari €1.880 - Laarzen, Zara €159,95 - Collier, Cartier €86.000 - Ring, Cartier €20.300 - Nagellak My Solar Clock is Ticking, OPI €14,95 - True lips 002, I’m lipstick 403
NICKY: Jurk, WINONAH €440 - Creolen, Oromalia via Schaap en Citroen Juweliers €1560 - Armband, Schaap en Citroen Juweliers €3.895 - Ring, Steltman p.o.a. - Pumps, Lodi via Van den Assem €129,95 - Nagellak Yes My Condor Can-do!, OPI €14,95 - Metallic lipgloss kerstcollectie Rock & Rose 003
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Jurk Vian, Vivienne Westwood via Vivienne Westwood Amsterdam €330 - Tas Serpenti paars, Bulgari €1.620 - Collier, Bulgari €58.300 - Ring, Bulgari €7.130 - Pumps zwart suède, Omoda €99,95 - Nagellak
Yes My Condor Can-do!, OPI €14,95 - Make-up by PUPA Milano: Smoothing foundation primer 004, Smoothing & fixing eye primer, Extreme cover foundation 030, Extreme concealer 002, Like a Doll compact
powder 005, Like a Doll Luminys blush 300, Eyebrow Intense powder 002, Retro Illusion eyeshadow 001 en 002, Vamp Explosive lashes, Skinny liner, True lips 005, I’m lipstick 104

COVER STORY

TEKST Marjolein de Wit

NICKY OPHEIJ

ACHTER EEN MOOIE GLIMLACH KAN SOMS VEEL VERDRIET SCHUILEN. KEER OP KEER AFGEWEZEN TIJDENS
CASTINGS OMDAT ZE NIET VOLDEED AAN DE STANDAARD MODELLENMAAT, KROOP NICKY OPHEIJ STEEDS MEER
IN HAAR SCHULP. TOT ZE BESLOOT HET TEGENDEEL TE BEWIJZEN: ZE GAF ZICH OP VOOR MISS NEDERLAND EN
WON. NU IS ZE STERKER DAN OOIT EN STAAT ZE STRALEND EN VOL ZELFVERTROUWEN OP ONZE COVER. HAAR
NET UITGEBRACHTE BOEK ‘ON A MISSION’ IS DE KROON OP HAAR WERK.

JE BENT OPGEGROEID IN EEN KLEIN PLAATSJE IN BRABANT. HOE WAS JE JEUGD?
‘Heel fijn. Ik heb een heel leuke jeugd gehad. Pas op de middelbare school
ging ik minder lekker in mijn vel zitten. Ik was overal wat later mee,
droeg bijvoorbeeld nog geen make-up terwijl andere meiden dat al wel
deden. In die tijd werd ik erg gepest; ik liep met m’n schouders naar voren
en met mijn hoofd naar beneden. Nu weet ik beter en als ik me soms heel
even onzeker voel, bijvoorbeeld wanneer er op straat een groep knappe
meiden langsloopt, denk ik: kop op Nicky, je bent mooi zoals je bent. In
mijn boek wil ik ook tegen alle jonge meiden zeggen: kijk elke dag in de
spiegel en zeg hoe mooi je bent en dat je in jouw doelen gelooft. Daar
krijg je écht meer zelfvertrouwen van.’

NICKY IS ON A MISSION! VERTEL, HOE IS JE BOEK TOT
STAND GEKOMEN?
‘
et begon allemaal bij de casting van Miss Nederland. Ik vertelde
daar over mijn leven ná Holland’s Next Top Model (in 2014 won
ze deze titel, red.), een verhaal dat niemand nog kende en ik tot
daarvoor verborgen hield voor de buitenwereld. Die buitenwereld dacht
namelijk dat ik dolgelukkig was en het perfecte leven had, maar van binnen huilde ik. Constant kreeg ik te horen dat mijn maten niet aan de
eisen voldeden. Alle mogelijke manieren om af te vallen heb ik geprobeerd. Maar ik bleef “te dik”. Ik was doodongelukkig, de weg kwijt en
hartstikke onzeker. Wat kan ik dan wel? Wat moet ik nu gaan doen? Die
vragen spookten door mijn hoofd. Toen ik mijn verhaal uiteindelijk durfde te vertellen aan het Miss Nederland-team ging er een wereld voor me
open. Ik belandde in een warm bad, ze gaven mij vertrouwen en ik kreeg
weer zin in het leven. Zij hebben mij aangemoedigd om mijn verhaal in
een boek te beschrijven, aan de hand van persoonlijke foto’s en mijn weg
naar geluk. Ook deel ik mijn favoriete recepten. Ik heb een opleiding tot
gewichtsconsulent gevolgd en ik ben sterk voorstander van gezonde
maar lekkere gerechten met eenvoudige ingrediënten. Met mijn verhaal
en tips hoop ik jonge meiden een beetje te kunnen helpen en hen mee te
geven dat je altijd in jezelf moet blijven geloven, whatever happens.’

H

WAT IS TYPISCH BRABANTS AAN JOU?
‘Sowieso mijn zachte G en accent, haha. En ik ben heel open, ik heb geen
geheimen, iedereen mag alles vragen. Ik kan met iedereen babbelen en ik
ben heel toegankelijk.’
BIJ WIE VOEL JE JE HET MEEST THUIS?
‘Bij mijn ouders, mijn broertje en mijn vriend. Dat is mijn basis, mijn
fundament. En ik bel altijd mijn vriendin Nicky – we heten toevallig hetzelfde, haha – voor goed advies. Ik heb haar leren kennen in de Miss
Nederland-periode en eerst dacht ze dat ik zo’n typisch modelletje was,
tot ik een keer een gekke bek trok en zij precies hetzelfde deed. We hadden direct een klik. Juist omdat ze me heeft leren kennen in deze belangrijke periode is onze vriendschap ijzersterk.’

WAT HEB JE HET MEEST GELEERD VAN JE PERIODE ALS
MISS NEDERLAND 2017?
‘Stel doelen die haalbaar zijn en gá ervoor. Ik heb bijvoorbeeld altijd
geloofd in mijn persoonlijkheid – het is mijn sterke eigenschap. Bij Miss
Nederland draait het om personality en dat was voor mij een reden om
mezelf op te geven. Na een jaar Miss Nederland weet ik dat mijn persoonlijkheid alleen maar is gegroeid. En kijk hoe het mijn leven heeft veranderd… Natuurlijk had ik nooit gedacht dat het zo zou lopen. Maar
terugkijkend had ik niet gewild dat het anders was gegaan. Soms moet er
iets heel vervelends gebeuren om er juist sterker uit te komen. Ik weet
dankzij mijn Miss Nederland-avontuur weer wie ik wil zijn en wat ik kan.
Als dat allemaal niet was gebeurd, was ik absoluut een ander persoon
geweest dan ik nu ben – en ik ben juist zo trots op wie ik nú ben.’

WAAR STA JE NU IN JE LEVEN EN WAAR WIL JE NAARTOE?’
‘Ik hoop dat mijn boek door zoveel mogelijk meiden wordt gelezen, want
voor hen heb ik het geschreven. Misschien komt er zelfs wel een tweede
boek. Daarnaast wil ik lezingen gaan geven en begin ik met de opleiding
tot fitnessinstructrice zodat ik naast voeding- ook fitnessadvies kan
geven. Wat me ook geweldig lijkt is presenteren, we zijn nu bezig met een
pilot. Ik heb veel ambities en ik ben nog maar drieëntwintig jaar, dus alle
ervaring zuig ik als een spons op!’
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