Make
over
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‘Ik ben niet zo
uitgesproken
als Gwen, ik
ben meer basic’

Miss Nederland
Denise wordt
Gwen Stefani
Miss Nederland Denise Speelman (23) is in december altijd druk
in de oliebollenkraam van haar ouders. Maar met Kerst gaat de toko dicht
en de mooie jurk aan. Als voorproefje kruipt onze miss vast in de huid
van een blonde rockster, met kerstbalrode lippen...
productie SANDRA TEN BRINK tekst LOTTE VAN ZIJL foto’s MIKE VAN DEN TOORN haar & make-up BART BROM styling XANDRA BROOD
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‘Soms zet ik de
kroon op tijdens een
avondje bankhangen’
Droomde je er als kind al van om
mee te doen aan de Miss Nederland
verkiezing?
“De blauwe jurk van Gwen doet me
denken aan vroeger, aan het feit dat
ik als klein meisje graag een zee
meermin wilde worden, geen miss
haha. Al was ik vroeger wel verslaafd
aan de film ‘Miss Congeniality’ en
dan droomde ik over die prachtige
jurken en niet te vergeten: die
fantastische kroon. Op een gegeven
moment kreeg ik door dat je naast al
die glitter en glamour als miss echt
een verschil kunt maken. Toen ik vijf
jaar geleden herstelde van een eet
stoornis was ik vastberaden om mijn
verhaal te delen met andere meiden.”

LOOK 1

Denise als Gwen
Miss Nederland Denise Speelman en
zangeres Gwen Stefani hebben veel
gemeen: prachtige, blonde lokken,
een passie voor mode en een flinke
dosis zelfverzekerdheid. De enthou
siaste Denise kan niet wachten op
het eindresultaat. De zwoele, gekke
blikken imiteert ze feilloos én door
haar relaxte houding staat het per
fecte plaatje er binnen de kortste
keren op. Alsof ze het al jaren doet.
Wat vind je van Gwen Stefani?
“Mijn eerste gedachte, toen ik hoorde
dat ik zou worden omgetoverd tot
Gwen, was: heel tof en benieuwd hoe
haar look mij staat. Ik ben, ondanks

mijn blonde haren, een heel ander
type. Zo is zij uitgesproken in haar
kledingstijl en neig ik meer naar
basic en classy. Wel heb ik één echt
rockitem in mijn kast haha! Een
donker jasje, bedekt met glitters en
franjes. Aardig rock’nroll, toch?”
Zij steekt niet onder stoelen en
banken dat ze botox gebruikt.
Hoe kijk jij hier tegenaan?
“Iedereen moet doen en laten wat ’ie
wil, maar ik zal mij er nooit aan
wagen. Ik sta voor pure schoonheid
en weet dankzij mijn hannahhuid
coach precies hoe ik mijn huid moet
verzorgen om deze mooi te houden.”

Hoe is jouw eetstoornis ooit
ontstaan?
“In 2014 werd ik uitgeroepen tot Miss
NoordNederland en daarna begon de
onzekerheid over mijn lichaam een
rol te spelen. Je wordt omringd door
veel dunne meiden en ik wilde ook zo
zijn. Daarom begon ik met sporten en
gezond eten. Op zich kan dat geen
kwaad, tenzij je erin doorslaat. Soms
stond ik 45 minuten lang te zoeken
in de supermarkt naar de calorie
armste producten. Zodra ik niet meer
ongesteld werd, wist ik dat ’t te ver
was gegaan. Ik zie bij veel meiden om
me heen dat ze obsessief bezig zijn
met voeding en bewegen. Ze laten
inzien dat je ongeacht je gewicht al
les kunt bereiken, dat is mijn doel.”
Wat gaf voor jou de doorslag om
mee te doen aan Miss Nederland?
“Na het winnen van de titel Miss
NoordNederland is de kriebel om
mee te doen nooit weggegaan.
Tijdens mijn werk als stylist raakte
ik aan de praat met mijn huidige
manager, die mij aanmoedigde om
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Wat is dé perfecte kerstoutfit?
“Alles met glitters! Jurkjes en rokjes
zijn mijn favoriet. Ik zou gaan voor de
mooiste little black dress die in je
kast hangt, gecombineerd met over
the knee of cowboylaarzen. Die
westernlook, daar ben ik nu helemaal
fan van. Om het af te maken: een
mooi colbert eroverheen. Et voilà,
klaar om te gaan.”
Welk gerecht staat bij jou op
nummer 1 voor een kerstdiner?
“Mijn ultieme favoriet: lava cakes van
Albert Heijn. Even opwarmen en je
hebt de perfecte afsluiting van je
diner. Misschien is het nog lekkerder
als je ze zelf maakt, maar daar zal ik
me dan eens aan moeten wagen.”
Aan welke Kerst heb je de allerleukste herinnering?
“Eigenlijk vond ik tot nu toe iedere
Kerst erg leuk. Vooral omdat ik dan
even terugga naar mijn familie in
Groningen. Wél heb ik sinds drie
maanden een vriend, dus wie weet
wordt deze Kerst toch de mooiste!”

Als de voorkant maar
goed zit. Styliste Xandra
past de blauwe jurk ter
plekke aan, zodat ’ie
Denise als gegoten zit.

En?

Wat vind je
van het resultaat?
“Heel vet en bizar! Echt grappig, ik had
dit resultaat nooit verwacht. Door de
pruik en de jurk voel ik me echt Gwen
Stefani. Misschien dat ik van de tweede
foto wel een kerstkaart laat maken,
hoe leuk zou dat zijn?”
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Het team
Stylist Xandra Brood
“Beide items vond ik een uitdaging om te
maken. Voor stoffen struin ik altijd over
de Albert Cuyp markt in Amsterdam.
Voor look 1 gebruikte ik een lange top als
onderjurk. Bij de Kniphal kocht ik tule,
waarin ik draden maakte om het
rimpelige effect na te bootsen. De
bloemendetails heeft mijn dochter Lola
gemaakt. De groene bladeren komen van
de Boerenbonthal. Wij hebben verschillende bloemetjes bij elkaar geplakt voor
een diepte-effect. Voor het gemak heb ik
alleen de voorkant gemaakt om op het
moment suprême de jurk te kunnen
afspelden. Alle cadeautjes heb ik met Lola
ingepakt. Voor look 2 gebruikte ik taft,
waar ik boven en onder elastiek in
bevestigde. De randen heb ik gemaakt
met behulp van ijzerdraad, zodat het
buigzaam blijft. De plooien exact namaken
was erg lastig, vooral omdat het een
stugge stof is. De mistletoe komt via
internet en alle ringen zijn van Hema.”

Visagist Bart Brom
“De make-up is voor beide looks
hetzelfde, alleen heeft look 2 een rode lip.
Ik begon met het plaatsen van nepnagels
met zilveren glitterlak. Daarna ben ik aan
het werk gegaan met foundation van
Charlotte Tilbury. Die dekt goed en blijft
de hele dag zitten. Vervolgens heb ik met
glitter eyeliner de wing gezet en afgemaakt met nepwimpers en lichtbruine
oogschaduw. De wenkbrauwen zijn
donkerder gemaakt en gecontourd voor
een mooie vorm. Tot slot heb ik het haar
natgemaakt en plat geföhnd en gevlochten, daar overheen kwam de pruik. Een
tweede pruik heb ik gebruikt als losse
staart en zelf gekruld met de krultang en
over de eerste pruik heen geplaatst.”

ervoor te gaan. Ik was bang dat
mijn ouders het niet zouden aan
raden uit angst dat ik een terugval
zou krijgen. Toen ook zij zeiden dat
ik de gok moest wagen, heb ik
meteen het aanmeldingsformulier
ingevuld, haha!”
En dan hoor je dat je één van de
100 gelukkigen bent. Hoe was de
sfeer onderling?
“Vaak denken mensen dat het een
soort ‘Mean girls’film is waar nie
mand elkaar de winst gunt. Ik moet
daar om lachen, want het is totaal
het tegenovergestelde. Het was met
alle meiden zó leuk! Vooral toen we
met de top 10 naar Oostenrijk
gingen. Je leeft zo intensief met
elkaar, dat was vaak lachen, gieren,
brullen. We hadden leuke activitei
ten, gezellige draaidagen en bijzonde
re uitdagingen zoals geld ophalen
voor Stichting Hulphond. Verder
trainden we samen keihard voor de
grote finale. We zijn een hechte
vriendinnengroep geworden.”
Het moment dat jouw naam werd
geroepen tijdens de finale: wat ging
er door je heen?
“Die avond ging in een flits voorbij.
De finale bestond uit vijf rondes en
hoe zelfverzekerd ik constant ook
was, ineens dacht ik: doe ik het wel
goed? Die onzekerheid begon aan mij
te knagen. Als je daar staat, ga je er
helemaal voor en ik voelde hoe graag
ik die kroon mee naar huis wilde
nemen. Toen ik uiteindelijk ‘Denise
Speelman’ hoorde, was ik sprakeloos.
Er ging op dat moment zoveel adre
naline door mijn lijf dat ik zelfs
vergat de kroon over te nemen van
voormalig Miss Nederland Sharon!
Bij thuiskomst heb ik hem meteen
een ereplek gegeven in huis. Soms zet
ik de kroon zelfs even op tijdens een
avondje bankhangen of loop ik ermee
door het huis. Gewoon om terug te
denken aan dat bijzondere moment.”
Hoe was het om ineens wakker te
worden als Miss Nederland?
“Heel apart. Ik kreeg honderden volg
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verzoeken op Instagram, werd in
van alles getagt, zag mezelf op
nieuwspagina’s verschijnen en
diezelfde ochtend schoof ik aan bij
Radio 538. Maar je hoort mij niet
klagen. Die drukte en chaos vind ik
alleen maar leuk. Ik merk dat ik op
de eerste castingdag binnenkwam
als meisje en dat ik ben weggegaan
als een sterke vrouw. Met die zelf
verzekerdheid en kracht ben ik het
avontuur aangegaan.”
Je bent nu een jaar lang officieel
de mooiste vrouw van Nederland.
Hoe wil je jouw titel inzetten?
“Ik wil twee dingen combineren. Ik
wil jonge meiden bewust maken van
het feit dat ze mooi zijn zoals ze zijn
én styling advies geven. Toen ik vijf
jaar geleden tien kilo lichter was,
dacht ik dat ik op en top gelukkig
was. Het tegendeel is waar, want nu
die tien kilo er weer aanzit, zit ik
beter in mijn vel dan ooit én heb ik
de titel Miss Nederland 2020. Iets
waarvan ik vroeger dacht alleen te
kunnen bereiken met maatje 32.
Ook ben ik werkzaam als stylist. Nu
wil ik mijn platform gebruiken om
meiden op een speelse, creatieve
manier te inspireren met outfits. Zo
hoop ik dat iedereen zich goed voelt
zowel vanbinnen als vanbuiten.”
De droom om Miss Nederland te
worden is in vervulling gegaan. Is
er al een andere droom die nu op
nummer 1 staat?
“Jazeker. De volgende stap is de
Miss Universe verkiezing. Als het
doorgaat, vlieg ik begin 2021 naar
een nog onbekende locatie om met
negentig andere kandidaten mee te
doen aan deze verkiezing. Het feit
dat ik daar sta en Nederland mag
vertegenwoordigen, vind ik echt tof.”

‘Ik dacht dat ik op
en top gelukkig zou
zijn met maatje 32’
druk mee zijn in de wintermaanden.
Met Kerst zijn we dan eindelijk vrij
en staat genieten centraal. Ik ben
een echt familiemens en heb graag
mensen om me heen. Kerstavond zijn
we gezellig met vrienden en familie
bij mijn ouders, en Eerste Kerstdag
bezoeken we dan de andere kant van
de familie. Tweede Kerstdag is altijd
de ultieme relaxdag met bankhangen
en kerstfilms kijken. Natuurlijk met
goede snacks. Waar ik een tijdje gele
den niet at, eet ik me nu tonnetje
rond, haha.”

LOOK 2

‘Als klein
meisje wilde ik
zeemeermin
worden’

Dankzij corona zal Kerst dit jaar
misschien iets minder feestelijk uit
de verf komen. Hoe wordt Kerst
normaal gesproken bij de familie
Speelman gevierd?
“Mijn ouders hebben een eigen
oliebollenkraam waar we altijd erg
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