
N icky’s missie is helder. ‘Ik wil 
meiden meegeven goed voor 
zichzelf te zorgen met goede 

voeding en beweging en niet het ideaal-
beeld op social media na te streven.’ Toch 
zien haar foto’s op Instagram en in het 
boek er best ideaal uit. Maar daar heeft 
Nicky een verklaring voor. ‘Als ik nu in de 
spiegel kijk, ben ik trots. Als je zelfver-
trouwen hebt, straal je iets uit wat 
anderen mooi vinden.’ Dat zelfvertrouwen 
was Nicky een tijd lang kwijt. ‘Na Holland’s 
Next Top Model heb ik drie jaar lang te 
horen gekregen dat ik niet dun genoeg 
was. Ik ging diëten en voelde me schuldig 
over wat ik at. Ik ging niet meer naar 
vriendinnen of op stap uit angst voor 
slecht eten. Mijn sociale leven werd 
kleiner en kleiner, waardoor ik steeds 
ongelukkiger werd. Op een gegeven 
moment dacht ik: ik ben zo ongelukkig, 
maar er is maar één iemand die daar iets 
aan kan doen en dat ben ik. Toen ben ik in 
de bediening gaan werken om sociale 
contacten op te doen en te ervaren dat er 
meer is in het leven dan schoonheid. 
Ook volgde ik een opleiding tot 
gewichtsconsulente. Eerst voor mezelf om 
te leren wat goed eten is, maar nu wil ik 
ook anderen helpen. Mensen hoeven mij 
niet meer te zeggen dat ik moet afvallen. 
Dat doe ik gewoon niet meer.’

Doe maar normaal
Vorig jaar werd Nicky gekroond tot Miss 
Nederland. Wéér een wedstrijd die om 
uiterlijk draait. Toch was dit anders, vindt 
ze. ‘Het was een risico. Als ik niet won, 
zou ik misschien gaan denken dat ik echt 
niet goed genoeg ben. Maar ook als ik wel 
zou winnen, kon ik weer in een gat vallen. 
Dat gebeurde niet, want je krijgt bij 
Miss Nederland een team dat je helpt te 
bedenken wat je wilt. Ze hebben ook mijn 
boek uitgegeven. Het draait om uiterlijk, 
maar ook om persoonlijkheid. Ik ben 
nuchter en positief, kan goed kletsen en 
krijg steeds terug dat ik � jn ben om mee te 
werken. Daarom zeg ik ook altijd: zorg dat je 
jezelf blijft. Daar kom je het verst mee.’ In 
haar boek vertelt Nicky haar levensverhaal, 
geeft ze tips om lekker in je vel te zitten, 
deelt ze recepten en houdt ze interviews 
met collega’s uit het vak. ‘Ik wil ook een 
cursus opzetten om mijn verhaal te 
doen op scholen. Ik hoor zo vaak dat 
meiden die nog in de groei zitten 
zichzelf en elkaar confronteren met een 
vetje hier en een vetje daar. Dat vind ik 
heel erg. Ik wil dat ze gelukkig zijn met 
zichzelf. De boodschap die ik ze wil 
meegeven? Doe maar normaal, dan ben 
je al mooi genoeg.’

On a Mission Nicky Opheij. 
Younity Media B.V., €17,50, 160 blz. 

Als je Holland’s Next Top Model wint, dan heb je het gemaakt. Toch? Nou nee, 
ontdekte Nicky Opheij (23), winnares in 2014. Ze kreeg geen klussen omdat ze 

‘te dik’ zou zijn. Nicky belandde in een diep dal, maar klom er ook weer uit. Nu voelt 
ze zich lekkerder dan ooit. Met haar boek On a Mission wil ze anderen helpen dat ook 
te bereiken. Door Charlotte Goldhoorn
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Waar fotograaf Martijn van de Griendt ook komt, overal zet hij jongeren op de foto. 
Die vallen op door hun eigen stijl, houding of blik. In deze rubriek vragen we hen het 
hemd van het lijf. Deze week: Mila (15) uit Amsterdam. Tekst Ronja Kool

Voor de 
camera

‘Van school 
veranderen 

was een shock 
voor mij’

‘Mijn stijl is nu basic, maar vroeger 
droeg ik van alles door elkaar. 
Een legging met daarover een korte 

broek, een hoedje en kettingen. In de 
brugklas kwam ik zelfs met een Harry 
Potter-cape naar school. Niet omdat ik fan 
was, maar alleen om er anders uit te zien. 
Nu is vooral mijn haar opvallend. Ik maak 
soms met gel en een klein kammetje mooie 
� guren van mijn babyhaartjes. Dat kost 
behoorlijk wat tijd. Mensen moeten 
niet denken: Wat heb jij nou op je hoofd? 
Het moet er echt goed uitzien.’

Bitch
‘Mensen denken vaak dat ik een bitch ben. 
En om eerlijk te zijn, ben ik dat soms ook. 
Als iemand in de gang tegen mij aanloopt, 
geef ik een vieze blik. Voor onbekenden k
an dat intimiderend zijn. Ik reageer zo 
omdat ik van school ben veranderd. 
Dat was echt een shock voor mij. 
De leerlingen hier vond ik best wel 
kinderachtig. Ook zijn er veel rijke blanke 
kinderen en sommigen zijn echt verwend. 
Vooral vorig jaar was ik echt chagrijnig 
omdat ik de school niet leuk vond. Mijn 
oude vrienden belden me ook niet meer, dat 
was echt naar. Nu ben ik meer gewend en 
vind ik het wel een leuke school.’

Dankbaar
‘Wat mensen niet van mij weten is dat ik 
heel dankbaar ben. Ik ben mijn ouders heel 
dankbaar, omdat ze heel lief zijn en veel 
voor me doen. En ik ben dankbaar dat 
iedereen altijd zo aardig tegen me doet. 
Ook de docenten. Zij begrijpen mij. Ze 
groeten me ook altijd, ook al doe ik niets 
tijdens de les. Het is heel � jn als je dat kan 
hebben met leraren.’


