
1. Even gestrekt Languit  
op de bank tijdens onze  
campagneshoot. Ik draag 
mijn lila joggingpak uit de  
huidige collectie. 

2. Joggen Elke ochtend loop 
ik om 07.00 uur een rondje 
hard in het Vondelpark. Ik 
doe tweehonderd crunches, 
steeds bij hetzelfde bankje in 
het park en ben vervolgens 
om 09.00 uur op kantoor. 
Heerlijk om de dag met een 
leeg hoofd te beginnen. Ik 
draag een full NIKKIE-look 
met mijn Jetset-short,  
T-shirt en sweater. Behalve 
de schoenen dan.

3. Hallo, mama! Mijn kleine 
man is helemaal weg van de 
mobiele telefoon. Hij kan uren 
telefoongesprekken voeren  
met zichzelf of per ongeluk 
iemand uit mijn telefoonlijst 
bellen. Alain draagt hier zijn 
Ralph Lauren-pullover en  
joggingbroekje met  
Gucci-gympen. Ik ga voor 
denim on denim met mijn 
NIKKIE- boyfriend jeans, 
witte top en denim jacket  
met patches. Ik stijl de outfit 
af met mijn Gucci-tas en 
Saint Laurent-schoenen.

4. Mrs. en Mr. Mijn kleine 
meisje had afgelopen  
maand een playdate. Beiden 
droegen ze leren NIK&NIK- 
jasjes. Mrs. for her, Mr. for 
him. Zelf droeg ik mijn zwarte 
skinny jeans met patches, 
witte top en zwart gilet. Ik 
combineerde de outfit met 
een Givenchy-ketting en  
sieraden van Cartier.  
 
5. Time for dinner! Er staat 
een gezellig diner gepland 
met vrienden bij Izakaya 
Amsterdam. Ik draag mijn 
leren rok, witte top en lange 
faux fur-jas. Een total black/
white look, afgestyled met 
Balmain-schoenen.   

6. Ski time De koffers zijn 
gepakt en ingeladen. Klaar 
om te vertrekken naar Lech! 
Tijdens de lange autorit  
draag ik mijn nieuwe  
Jetset-joggingpak van eigen 
hand. Lekker comfortabel.

7. A little snow never hurt 
nobody! Na het skiën verruil 
ik mijn ski-outfit voor een 
boyfriend jeans met patches, 
witte blouse, faux fur-jas en 
snowboots van Jimmy Choo. 
Tijd voor glühwein.  

Lekker 
chillen op 
de bank
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Nikkie’s fashion diary
‘Joggingpak aan en snel op weg naar Lech’ 

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?
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