
Blouse NIKKIE, 
rok Balmain.
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Diane von Furstenberg noemde haar al eens  
‘de best geklede vrouw’. Maak kennis met Sofie 
Valkiers, de grootste fashionblogger van Vlaanderen.
TEKST JILL WAAS FOTOGRAFIE COOPER SEYKENS

‘VOOR EEN  
SUCCESVOL BLOG 
BEN JE ALTIJD AAN 
HET WERK’

INTERVIEW

Sofie
VALK IER S



Jurkje en laarzen 
NIKKIE.

Jurk NIKKIE, 
laarzen Chanel. INTERVIEW
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‘ALS IK FRONT
ROW ZIT, KRIJG IK
KIPPENVEL OVER
MIJN HELE LIJF ’

GRAZIA36

BEGIN
“Eigenlijk was het mijn grote droom 
om een restaurant te openen, mijn 
vader is chef-kok namelijk. Overdag 
deed ik Marketing & Business 
Management en ’s avonds volgde ik 
een koksopleiding. Tijdens mijn stage 
bij een restaurant met Michelinster in 
Parijs ging die droom in rook op. Ik 
belandde in een mannenwereld en was 
na zes maanden volledig uitgeblust. 
Meer als hobby ben ik toen in 2008 
mijn eigen website Fashionata  
begonnen. Echte bloggers zoals nu  
had je toen nog niet veel en Instagram 
bestond nog niet. Ik weet nog dat ik 
dacht: Hoe moet ik nu aan mensen 
laten weten dat ik een blog heb? Dus 
heb ik flyers gemaakt en die ben ik op 
de Meir in Antwerpen gaan uitdelen. 
Het waren er maar een stuk of honderd, 
maar de volgende dag had ik ineens 
tweehonderd bezoekers erbij. Door 
mond-tot-mondreclame is Fashionata 
stapje voor stapje gegroeid.”

INSPIRATIE
“Mijn inspiratie haal ik overal vandaan: 
ik reis veel, kijk goed wat er op straat 
leeft en vind het soms ook leuk om in 
Antwerpen op de Mode Academy rond 
te hangen en te kijken naar wat de  
studenten, die van over de hele wereld 
komen, dragen. Architectuur kan mij 
inspireren, maar ook een mooie kleuren-
combinatie, dan denk ik: Dat zou ook 
wel tof zijn voor een outfit. Ik hou 
ervan om high en low te combineren. 
Het maakt niet uit van welk merk je 
kleding is, zolang je schoenen en je 
handtas maar goed zijn, daarmee geef 
je je hele outfit een upgrade.”

GLAMOUR
“Natuurlijk zijn er momenten die voor 
mij superglamorous zijn. Als ik word 
uitgenodigd om naar een fashion show 
te gaan en ik mag front row zitten, 
krijg ik kippenvel over mijn hele lijf. 
Dat is voor mij het toppunt van 
glamour. Maar daarna moet ik snel 
terug naar mijn hotel om mijn column 
te schrijven, mijn foto’s te bewerken en 
ben ik vaak tot midden in de nacht 
bezig. Wat dat betreft is het een 
contradictie. Als er een after-party is, 
ga ik daar vaak maar een half uurtje 
naartoe. De realiteit is dat je altijd 
werkt. Als je dat niet doet, houd je 
het niet vol om een succesvol blog te 
runnen, de concurrentie is zo groot.”



Jurk Balmain, 
tas Hermès.
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CELEB-MOMENT
“Ik heb al veel designers ontmoet 
tegen wie ik opkijk, maar mijn meest 
bijzondere moment beleefde ik vorig 
jaar toen ik uitgenodigd was voor de 
ready-to-wear-show van Dior in Parijs. 
Diane von Furstenberg kwam naar mij 
toe en zei: ‘Voor mij ben jij de best 
geklede vrouw die ik vandaag heb 
gezien.’ En toen wilde ze een selfie met 
mij maken en gaf ze me een zoen op 
mijn wang. Ze zei dat ik altijd welkom 
was in haar appartement in New York. 
We hebben gegevens uitgewisseld en 
ik kan niet wachten om haar eens op 
te zoeken.”

COACHELLA
“Dit jaar was ik uitgenodigd door Levi’s 
voor Coachella. Leuk om mee te maken 
natuurlijk, maar het viel me wel op 
hoe proper alles daar is. Bij ons zie je 
overal bier en blikjes op een festival, 
maar op Coachella mag je op de hoofd-
weide, waar de artiesten staan, niet 
eens drinken. En alle meisjes zijn 
gekleed alsof ze over de runway gaan, 
terwijl je bij ons gewoon op laarzen en 
in een regenjas gaat. Toen ik er was, 
heb ik al die topmodellen en it-girls 
zoals Kendall Jenner wel gezien, maar 
ze komen pas buiten vanaf een uurtje 
of vijf als het licht mooi is, daar is  
allemaal heel goed over nagedacht. 
Eerlijk gezegd is een écht festival in 
België, waar het gewoon een vieze boel 
wordt en alles casual is, veel gezelliger.”

GRATIS SPULLEN
“Tuurlijk krijg ik weleens iets moois 
opgestuurd, maar dingen die ik echt 
wil hebben, omdat ik er anders niet 
van kan slapen, koop ik gewoon zelf. 
Ik probeer het zo eerlijk mogelijk te 
houden en ook items vaker terug te 
laten komen in producties in plaats 
van alles maar één keer te dragen – uit 
ecologisch oogpunt. Voor shows mag 
ik wel eens iets lenen wat nog niet in 
de winkels hangt. Ik mocht een keer 
naar Dior, daar hebben ze een soort 
walk-in-closet met allemaal haute  
couture-collecties. Een droom om 
daar doorheen te lopen en een outfit te 
kiezen. Ik voelde me een prinses.”

VRIEND
“Ik run Fashionata samen met mijn 
vriend Marcio, hij doet meer de  
commerciële business kant, ik het  
creatieve deel. Onze relatie is alleen 
maar beter is geworden sinds we 
samenwerken. Hiervoor zat hij in de 

‘ IK VIND SLAPEN 
IN EEN ZIJDEN PYJAMA 

HET ZALIGSTE WAT ER IS’

INTERVIEW



 SOFIE IN ’T KORT

Blouse NIKKIE, 
rok Balmain.

Trui en rok NIKKIE,  
riem Yves Saint Laurent, 
tas  Chanel.

INTERVIEW
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‘ALS JE SCHOENEN
EN TAS MAAR
GOED ZIJN’

GEBOREN 17 juli 1985 in 
Antwerpen.
CARRIÈRE Sofie Valkiers 
is de grootste 
fashionblogger van België, 
haar site Fashionata heeft 
zo’n 200.000 unieke 
bezoekers wereldwijd. 
Sofie werkte mee aan 
diverse tv-programma’s 
in België, ontwierp een 
collectie voor Essentiel 
Antwerp, schreef haar 
eigen bestseller Little 
Black Book, heeft een 
column voor Vogue 
China en haar eigen 
geurkaarsenlijn Sanuï.
PRIVÉ Ze woont samen 
met haar Braziliaanse 
vriend Marcio Bastos.

ontdekte trouwens al snel hoe  
oncomfortabel ze zijn, na tien minuten 
begonnen mijn Louboutins zo zeer te 
doen, dat ik de rest van de show op 
blote voeten heb gekeken.”

DROMEN
“Ik zou nog wel een keer een wereld-
reis willen maken, ik droom stiekem 
van een schoenenlijn, maar eerst wil  
ik heel graag mijn eigen lifestyle-lijn 
Sanuï nog verder uitbreiden. Ik heb al 
een geurkaarsenlijn uitgebracht, maar 
die wil ik aanvullen met een tweede 
product. Lifestyle past heel erg bij 
mijn levenswijze, ik hou ervan om  
alles een beetje mooier en aangenamer 
te maken. In het vliegtuig draag ik 
altijd een kasjmieren sjaal, ik neem  
een kaarsje mee voor op mijn hotel-
kamer en ik vind slapen in een zijden 
pyjama het zaligste wat er is. Van die 
kleine luxemomentjes geniet ik zo, ze 
geven mij meer voldoening in alles 
wat ik doe.” 

IT-branche en ik in de modewereld 
en als ik dan zei: ‘Ik zat vandaag naast 
Anna Wintour’, had hij zoiets van: 
‘Oké, wie is dat dan?’ Nu kent hij al 
die mensen zelf en snapt hij mijn 
enthousiasme. Marcio en ik reizen ook 
altijd samen, wat veel leuker is, want 
nu heb ik iemand om die speciale 
momenten mee te delen.”

SJOUWEN
“De voorbereiding voor een trip, vooral 
die naar New York Fashion Week, is 
soms echt een ramp. Ik moet dan  
outfits voor een maand plannen en 
heel veel koffers meesjouwen. Het is 
net of ik ga verhuizen. Ik stop mijn 
eigen koffers vol, pik de ruimte van 
mijn vriend in en meestal stuur ik  
ook nog wel een koffer of twee na met 
DHL, omdat het anders te veel gesleep 
wordt. Sommige bloggers zijn er al 
maanden van tevoren mee bezig, maar 
ik ben zo druk dat het bij mij vaak 
allemaal op het laatste moment moet. 
Maar dat vind ik ook wel lekker, ik 
laat me graag leiden door mijn last 
minute gevoel.”

DRUK
“Druk om er goed uit te zien, is er wel, 
maar ik trek me daar niet zo veel van 
aan. Ik word altijd omringd door 
mooie, perfecte mensen, maar ik 
geloof dat je je daar niet te veel aan 
moet spiegelen en gewoon je eigen 
ding moet doen. Ik denk dat daar mijn 
Belgische nuchterheid bovenkomt, ik 
kan het allemaal heel goed relativeren. 
Ik laat het mezelf toe om gewoon 
mens te zijn, ik hoef er niet altijd  
perfect uit te zien. Als ik naar de  
bakker ga, doe ik dat gewoon in mijn 
jeans en een shirt. Wel heb ik door de 
jaren heen mijn kleren zo geselecteerd 
dat het er in de basis altijd goed uit-
ziet, dus het is dan wel de juiste jeans. 
Ik vind het leuk om bezig te zijn met 
details en op zoek te gaan naar die ene 
perfecte spijkerbroek of T-shirt.”

LOUBOUTINS
“Ik weet nog goed dat ik mijn eerste 
paar Louboutins kocht. Ik was  
uitgenodigd voor mijn allereerste show 
ooit, die van Sonja Rykiel in Parijs, en 
vond dat het perfecte moment om die 
schoenen te kopen waar ik al zo lang 
voor aan het sparen was. Ik heb er een 
hele dag van gemaakt, ben ’s morgen 
gaan ontbijten bij Ladurée en daarna 
heb ik wel een uur in die winkel  
gezeten, omdat ik niet kon kiezen. Ik 


