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high end
Jurkje met ‘Versace’-
print (€25,- Kikiriki)
armbanden en ring 

(privébezit)Budget 
deluxe

J
Met de lancering Van haar kledingliJn nikkie ging een 

drooM Van nikkie Plessen (27) in VerVulling. ZiJ creëerde 
een collectie die er goed uitZiet én betaalbaar is. ‘ik 
wilde ook wat Maken Voor Vriendinnen die geen geld 

hebben oM dure kleding te koPen.’  
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J
goudstuK
blouse (€89,95 niKKie)
goudkleurige stretch-rok 
(€33,- River island)
goudkleurige vlechtceintuur 
(€17,- River island)
oorbellen (€20,- River island)

biKeR chic
Zwarte trui met witte kraag 
(€24,99 new Look)
glanzende broek met print 
(€15,- c&A)
Zwarte kistjes met studs 
(€129,- Zara)
goudkleurige vlechtceintuur 
(€17,- River island)

‘Ik zal nooit iets 
kopen als ik er het 
geld niet voor heb’
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‘Op kantoor zie 
ik er niet zo heel 

goed uit hoor, 
geloof me’ J

ZwieRig
Zwart hempje (€59,95 
niKKie)
donkerpaarse plissérok 
(€99,95 niKKie)
riem met goudkleurige 
gesp (€47,- River island)
Zwarte kistjes met studs 
(€129,- Zara)

deLicAAt
hempje (€59,95 niKKie)
taillebroekje met barokprint 
(€55,- River island)
Zwart jasje (€122,50 
Rinascimento)
ketting met hanger  
(€20,- River island)
Zwarte kistjes met studs 
(€129,- Zara)
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Je eerste kledinglijn ligt sinds 
december in de winkels, hoe is 
die tot stand gekomen? ‘Ik werd in 
eerste instantie benaderd om het ge-
zicht te worden van een kledingmerk, 
maar dat paste niet helemaal bij mijn 
kledingstijl. Toen is het idee langzaam 
gaan groeien om het zelf te gaan doen. 
Ik heb vrienden in de mode en die 
zeiden allemaal: “Doe het nou!” Ik heb 
nee gezegd tegen dat kledingmerk en 
ben daarna zelf aan de slag gegaan. 
Wel met een heel professioneel team 
om mij heen, met als resultaat dat 
mijn eerste collectie nu in meer dan 
tweehonderd winkels ligt.’ 

Je hebt je van A tot Z met de 
 collectie bemoeid, bent zelfs 
naar China afgereisd om stoffen 
in te kopen. Hoe voelde het om 
in de schoenen van een ontwer-
per te staan? ‘Ik had totaal niet 
het idee dat ik modisch bezig was in 
China; het is er zo vies. Liep ik daar 
met een knot in en met slippers over 
alle marktjes in Guangzhou te banje-
ren... Maar het is wel te gek om alles 
van dichtbij te zien, stoffen te voelen 
en de mensen te zien die keihard voor 
je aan het werk zijn.’   

Wat typeert jouw stijl? ‘Stoer, sexy 
en vrouwelijk. Voor de collectie heb ik 
gekozen voor een combinatie van de 
stijltjes van Kate Moss (rock-’n-roll), 
Victoria Beckham (strak en sexy) en 
Blake Lively (bohemian chic). Daar 
kan ik mijzelf heel goed in vinden.’ 

Nikkies budget  
waarvoor houd jij je hand op de knip?
‘ik ben niet zo van de lingerie, want die zie 
je toch niet! en etentjes in januari. ik heb al 
zoveel gegeten met Kerstmis dat de kilo’s er 
eerst even af moeten. dan is het heel slim om 
daarvoor de hand op de knip te houden.’ 
Kies je wel eens eieren voor je geld? 
‘Jazeker, zoals met mijn kledinglijn. ik heb 
nee gezegd tegen een aanbod om het gezicht 
van een merk te zijn. ik heb mijn eigen geld 
gestoken in een bedrijf waarvan ik niet wist 
hoe het zou gaan. het was een risico, maar ik 
ben wel iemand die er voor gaat als zij iets wil.’  
big spender of let je op de kleintjes? 
‘tot ergernis van mijn man ben ik een big 
spender. Maar ik spaar en sta nooit rood. ik 
zal nooit iets kopen als ik er het geld niet voor 
heb. Maar ik kan soms wel doorslaan in dingen 
waarvan ik denk: had je dit nou echt nodig? 
Mijn zwaktes zijn voornamelijk schoenen en 
tassen. om een of andere reden denk ik altijd 
dat ik daar te weinig van heb.’
Maakt geld gelukkig?
‘nee, maar het maakt het leven wel 
makkelijker. Je kunt miljoenen op de bank 
hebben maar er is altijd baas boven baas. ik 
denk dat ieder mens gelukkig kan zijn als je de 
normale dingen van het leven kunt doen. Zoals 
je kind op een sport doen of een auto kopen. 
de een schaft dan een Ferrari aan en de ander 
een gele eend. dat maakt het leven mooi en 
hangt dus niet van je bankrekening af.’ 
wat zou je voor geen miljoen ter wereld doen?
‘Mijn dochter Jolie weggeven! ook niet als ze 
600 miljoen bieden.’  
heb je veel nodig om gelukkig te zijn?
‘nee, ik vind het fijn om goede vrienden en een 
fijne familie te hebben. Misschien dat je dingen 
kunt doen die het leven leuk maken, maar ik 
ben niet veeleisend. ik ben ook al blij met een 
potje kaarten en wat borrelnootjes.’  
beste budget-fashiontip?
‘Als je iets duurs wilt aanschaffen, koop dan 
een mooie tas of mooie schoenen. Kleding is zo 
seizoengebonden, maar goede accessoires kun 
je altijd met alles combineren.’ 

TeksT yVonne soeter FoTograFie Jacob Van roZelaar 
sTyling Pieter Van loon Visagie astrid Mookhoek

J

‘Mijn zwaktes?  
dat zijn 

voornamelijk 
schoenen en 

tassen’

Wat is jouw favoriete item? 
‘Lange bohemian rokken vind ik heel 
leuk. En de blouses zijn erg goed. Het 
voordeel is wel dat ik voorlopig niet 
meer hoef te shoppen, want ik krijg 
alle kleding in zes kleuren, dus mijn 
kast hangt overvol!’ 

Je bent druk met het presente-
ren, je moederschap en je eigen 
bedrijf, en ziet er dan ook nog 
 fabulous uit... Hoe doe je het 
allemaal? ‘Nou, op kantoor zie ik 
er niet zo heel goed uit hoor, geloof 
me! De basis begint bij een goede 
oppas, die je voor de volle honderd 
procent kunt vertrouwen. Verder 
ben ik niet zo’n pieperd, ik hou heel 
erg van  werken. Het geheim is goed 
plannen en de juiste mensen om je 
heen verzamelen. Op kantoor heb ik 
een  geweldig team dat goed is in de 
dingen die ik minder goed kan.’ •

J
cAsuAL 

chic
lange zwarte jurk 

(€74,95 nelly)
riem met  

goudkleurige gesp 
(€47,- River island)
Zwarte kistjes met 
studs (€129,- Zara)


