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‘MET EEN KNOT
EN M’N BRIL OP
VINDEN MIJN
VRIENDJES ME
HET LEUKST’
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Flirty twintigers, dolle dertigers, fancy veertigers
en fab vijftigers... Verleiding verjaart niet. Vier
dames in diverse levensfases over sexy secrets.
“Beyoncé, rode lipstick en mooi ondergoed...”
tekst THEA TIJSSEN foto's DARIO & MISJA, NICK VAN ORMONDT

ZOEY IVORY VAN DER KOELEN
(25), ex-Miss Nederland, dacht dat
ze op deze leeftijd al getrouwd en
gesetteld zou zijn. Verleiding vindt
ze overal. “Zowel op sneakers als
op hoge hakken.”
Ik voel me sexy als ik...
“... lekker in m’n vel zit en het goed
met me gaat. Vaak voel je je pas
sexy als je er iets aan doet, maar in
joggingbroek kan ik dat gevoel ook
oproepen, zowel op sneakers als op
hoge hakken. Natuurlijk helpt het als
m’n haar mooi zit en ik een glamourjurk draag.”
Neus in de lucht
“Doutzen vind ik sexy. Zelfs als ze
niks aan zichzelf doet, is ze prachtig.
Die uitstraling en zelfverzekerdheid
alleen al. Sexyness is gewoon zelfvertrouwen. Van jongs af aan heb ik al
gedaan alsof ik zelfvertrouwen had.
Ook al was ik onzeker, ik gooide mijn
neus in de lucht en deed alsóf ik heel
zelfverzekerd was. Zo werd ik het op
den duur ook echt. Ik denk nu: zo zie

ik eruit en daar ben ik blij mee.
Natuurlijk heb ik slechte dagen dat
ik in joggingbroek op de bank wil
hangen en me niet wil opmaken.
Maar ik weet nu hoe ik uit die flow
moet komen; ik draai Beyoncé, doe
rode lippenstift op en trek sexy ondergoed aan. Dat scheelt een hoop.”
Insta-sexy
“Op de bewerkte of gefilterde foto’s
op Instagram is iedereen de beste
versie van zichzelf. Maar in real life
vinden mijn - voormalige - vriendjes
mij doorgaans het allerleukst als ik
’s ochtends opsta met een knot en
m’n bril op. Dat heb ik ook: als mannen net uit bed komen of eruitzien
alsof ze niks aan zichzelf hebben
gedaan dan vind ik dat ongelofelijk
sexy. Maar... mannen in pak, daar
draai ik mijn hoofd ook voor om.”
Tijd zat
“Dit jaar werd ik 25 en ik dacht: wat
een leeftijd! Ik hoor nu in het vakje
25 tot en met 30. Ik had al zoveel
bereikt willen hebben, ook onrealis-
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tische dingen, hoor. Ik dacht dat ik
al getrouwd zou zijn. En het was een
doel om voor mijn 25ste in een film
te spelen. Nogal ambitieus! Beide
doelen heb ik nog niet bereikt, maar
dat vind ik geen issue meer. Ik heb
het losgelaten. Ik ken heel wat dertigers die nu ‘pas’ beginnen met hun
carrière of gezinsleven.”

Goals, goals, goals
“Ik heb veel meegemaakt in korte
tijd; Miss Nederland en de deelname
en vervolgens winst van ‘Dance
dance dance’ kwamen zo snel na
elkaar. Nu wil ik wel een k inderboek
schrijven. Ik ben dol op schrijven.
Verder wil ik me focussen op acteren.
Ik zou het tof vinden in een Nederlandse film te spelen. Of in een
A merikaanse... Je moet je a mbities
hoog houden toch? Modellenwerk
staat niet meer hoog op mijn lijstje.
Ik wil meer zijn dan een kleding
hanger en heb het al zoveel gedaan.
Maar toen ik de hoofdrol kreeg in een
clip van Armin van Buuren deed ik
het wel. Ik vond het een eer!”
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