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 10 HOT 
STORIES
DEZE WEEK IN HET NIEUWS
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DANCE ON THE TABLE and drink champagne, 
luidde de uitnodiging van de NIKKIE fashion 
show SS16, en dat hebben we geweten! Terwijl 
Grazia front row genoot van sushi en bubbels, 
paradeerden de modellen over de catwalk van 
tafels tussen het publiek door. Modekenners uit 
de hele wereld waren naar The Harbour Club in 
Amsterdam gekomen om de nieuwste collectie 
van ontwerpster Nikkie Plessen te bekijken. 
Met stoer denim, patchwork en edgy leer is ze 
haar rock-’n-roll-vibe trouw gebleven. En de 
afwisseling met bloemenprints en romantisch 
lila maken Nikkie’s lijn tegelijk heel klassiek  
en vrouwelijk. Hoe ze het elke keer toch weer 
bedenkt? “Dat gebeurt gewoon in mijn hoofd”, 
lacht Nikkie. “Ik word ’s morgens wakker en 
denk: Ja, die kleur moet het dit seizoen zijn!” 
Inmiddels beperkt het succes van Nikkie’s  
ontwerpen zich allang niet meer tot Nederland. 
Ze reisde de afgelopen maanden de wereld rond 
om deals te sluiten met grote warenhuizen als 
Lafayette en Breuninger, en haar kleding reikt 
van Duitsland tot Japan. “Mijn shop-in-shops 
staan naast merken als Sandro, Maje, All Saints 
en The Kooples, een heel mooi rijtje, daar ben ik 
trots op.” Daarnaast komt de kindercollectie 
NIK & NIK eraan. “Sommige basics overlappen 
gedeeltelijk met de volwassen lijn, maar de 
designs zijn verder heel anders. Je wilt als  
volwassen vrouw echt niet naar een feestje gaan 
en daar een kind in de zandbak zien zitten in 
hetzelfde jurkje.” Dochter Jolie is een grote hulp 
bij het selecteren van de ontwerpen. “Ze is heel 
strikt en secuur, weet precies wat ze wel en niet 
mooi vindt en ik hoor het meteen als iets niet 
lekker zit. Ideaal, want ze is goudeerlijk.” 
Het enorme succes heeft één groot nadeel:  
Nikkie zal de hele zomer moeten doorwerken. 
“Ik heb mijn vakantie afgezegd, we moeten vol 
aan de bak”, vertelt ze. “Maar ik heb al gezegd: 
als de grootste drukte er eind augustus op zit, 
wil ik lekker weg met mijn gezin.”  

Nikkie Plessen + modeshow = 
rock-’n-roll! Dus dansten de 
modellen op tafel terwijl ze haar 
nieuwste collectie presenteerden. 

R O C K - ’ N - R O L L   C AT WA L K
Nikkie’s

Ook heel erg 
Nikkie: de 
female touch.

Echt Nikkie: sexy, 
stoere designs.
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Volg yolanthe ook op Twitter en Instagram: @yolanthecabau, sign in op yolanthe.com voor haar persoonlijke e-mailtjes!
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Nikkie’s fashion diary
‘Wit geeft mij het ultieme zomergevoel’
BUSINESSBABE NIKKIE PLESSEN 
GAAT VAN AFSPRAAK NAAR 
AFSPRAAK EN HOUDT VOOR 
GRAZIA EEN DAGBOEK BIJ MET 
HAAR FASHION-HIGHLIGHTS. 
WELKE WAREN DAT DE 
AFGELOPEN WEKEN?

COLUMN

Nice shoes! 
“Ik wacht op de 
taxi voor een 
diner. Ik hou van 
de combinatie 
distressed pants 
en statement 
shirts. De 
opvallende 
Jimmy Choo-
hakken maken  
de outfit af.”

Huispak
“Home sweet home. Even knuffelen 
met mijn mannetje. Thuis draag ik 
het liefst een stijlvolle casual outfit, 
zoals mijn nieuwe NIKKIE-jeans,  
jumper en blouse. De schoenen zijn 
van Gianvito Rossi. Alain vond vooral 
mijn hoed erg interessant.” 

All white
“Alles wit, wit, wit! Deze flared jeans 
en top geven mij het ultieme 
zomergevoel. Vooral in combinatie 
met die kleurrijke woonaccessoires.”

Televisie look
“Onderweg naar Boulevard om  
mijn fashion experiences te delen. 
Mijn outfit voor de uitzending: mijn 
witte NIKKIE-jas, flared jeans en 
gestreepte top.”

On the block
“Streetstyle in de 
NIKKIE-metallic 
jeans, een casual 
witte top en leren 
Save Haute Couture 
bomber jacket. De 
outfit style ik af met 
mijn Balmain-boots 
en Chanel-tas.”

Vliegproof  
“Naar München. Tijdens de vlucht 
draag ik mijn joggingbroek en 
T-shirt uit de NIKKIE-collectie. 
Lekker comfortabel afgestyled met 
mijn All Stars, Céline-zonnebril en 
Louis Vuitton-kofferset.”

Zwart-wit
“Onderweg naar de 
NIKKIE-stores in de 
PC Hooftstraat en 
Cornelis Schuyt-
straat. Ik draag 
mijn klassieke 
flared jeans met 
mijn leren eyelet 
jacket voor een 
edgy touch.”


