
Nikkie Plessen (31) begon ooit als soapie en TMF-vj. Nu is ze zakenvrouw
en stampte ze in vier jaar tijd een succesvol modelabel uit de grond. O ja, 

en ze is ook nog moeder van Jolie (6) en Alain (1,5). Hoe dan?
 tekst JISKA FISCHER fotografie WOUTER VAN DER LINDEN

IK HOU NIET 
VAN HALF 

WERK

Eigenlijk is er geen plek meer, maar de ober maakt met plezier een 
tafel vrij, ze is er immers vaste gast. Voor de ontwerpster zelf geen 
wijn. Het wordt een citron pressé: uitgeperst citroensap met spa 
rood. Als snackje komt er artisjok met een sausje op tafel. 

Is dat het geheim achter je goede figuur? “Haha, nee, ik eet wat ik 
wil. Doordeweeks is dat vaak een salade, maar dat vind ik toevallig 
ook écht lekker. Ik hou ook erg van Franse kazen en sushi. We eten 
vaak van de traiteur, want ik kan absoluut niet koken. Ik heb wel-
eens een poging gewaagd om vrienden voor de gek te houden door 
vieze pannen op het aanrecht te parkeren, in de hoop dat ze zouden 

geloven dat ik het zelf had gemaakt. Maar tegenwoordig durf ik 
ervoor uit te komen dat ik een waardeloze kok ben. 

Kliekjes? Geen idee wat ik daarmee moet. Om 
aan te geven hoe dramatisch het is gesteld: 

zelfs een biefstuk wordt bij mij een 
schoenzool. Koken, nee, daar begin 

ik niet meer aan, ik ken mijn beper-
kingen. Ontbijtjes maken kan ik 
overigens wel heel goed, ik ben de 
ontbijtjeskoningin.”

Daar valt weinig aan te verpesten... 
“Precies! Voor het ontbijt trek ik 
alles uit de kast: bolletjes, verse 

vruchten, eitjes, cakejes. Daar neem 
ik echt de tijd voor; als het moet, sta 

ik er een uur eerder voor op. Zo gezel-
lig om met zijn viertjes de dag te begin-

nen, dat heb ik van mijn moeder meege-
kregen. Sowieso vind ik het belangrijk om 

samen aan tafel te eten, dus dit doen we elke dag, 
zowel ’s ochtends als ’s avonds. Drukte is geen excuus.”

Maar hoe blijf je dan zo dun? “Ik doe er wel wat voor. Zakken chips 
komen er bij mij niet in. Wel kazen en filet americain, maar daar 
staat tegenover dat ik niet snoep. En ik heb geluk met mijn bouw. 
Evengoed sport ik vijf dagen in de week. Twee keer per week komt 
een personal trainer op kantoor en dan sporten we met het team. 
De rest van de keren sta ik om 6 uur op om een rondje Vondelpark 
te rennen, dat sluit ik af met oefeningen voor mijn armen. Ik word 
ouder, merk ik. Ik ben als de dood voor kipfilets (ze schudt illus-
tratief haar bovenarmen heen en weer) en thuis doe ik nog even 
wat buikspieroefeningen.”

Heb je moeite met ouder worden? Je bent hartstikke jong?! “Toch 
merk ik het wel. Vroeger kon ik veel meer hebben. Nu ik kinde-
ren heb, verkeer ik in een permanente staat van vermoeidheid. ▼

Het is vrijdagmiddag en we  
schieten de cover voor het vroege
herfstnummer op een van de 
warmste dagen van het jaar. Het is 
druk in het statige pand aan de Van 
Eeghenstraat in Amsterdam; een komen 
en gaan van leuke meisjes in leuke kleren. 
We zijn op het hoofdkwartier van Nikkie 
Plessen. Zijzelf zit nog even in de visagie, maar  
tijdens het wachten wordt de vrijdagmiddagborrel  
rustig aan ingezet. De wijn verschijnt op tafel, en een van de leuke 
meisjes komt met bakjes nootjes, chips en olijven aanzetten. De 
pr-dame praat me ondertussen op zakelijk vlak bij; zo is er een  
kantoor in Duitsland, België en Singapore, gaat het fantastisch 
met de verkoop en moeten ze vanwege het succes helaas alweer  
verhuizen. “Nee, niet naar een industrieterrein, een pand aan de 
P.C., hier om de hoek.” De P.C. Hooftstraat dus, ook geen straf. 
Nikkie komt tevoorschijn in een warme jurk met col van haar 
eigen merk. “Ik heb het nu al bloedheet,” lacht ze, terwijl ze de 
warmte wegwappert met haar handen. Voor de fotoshoot gaat 
Nikkie op haar bureau zitten. Professioneel geeft ze een schalks 
lachje van opzij, steekt haar kin in de lucht, omdat ze zogenaamd 
dubbel ligt, en frummelt even in het haar. Moeiteloos transfor-
meert ze van zakenvrouw naar model. 
Even later lopen we naar restaurant George voor het interview. 
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