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Leco Look Award
DE MOOISTE BEAUTYLOOK DOOR LECO 

Glamstyle Award 
DE MEEST STIJLVOLLE 

GLAMOURVROUW VAN NEDERLAND

WAAROM DEZE 
NOMINATIES?

Een nieuwe award dit jaar. Glamstyle 
staat voor über verzorgd. Een look die 
mag opvallen, persoonlijk is en 100% 

perfect. Deze dames hebben het! 

DAPHNE DECKERS NIKKIE PLESSEN CANDY DULFER
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Als presentatrice met een eigen 
kledingbrand reist Nikkie (28) 
het liefst naar modesteden Parijs, 
Londen en New York. 

Laatste trip?
“Een ontspanningstripje met mijn  gezin, 
in Nederland scheen de zon nog niet, 
dus gingen we met Pasen naar Mallorca.”
Welke plek maakte ’t meeste indruk?
“Als ambassadeur van Dance4Life ben 
ik in Kenia geweest, een mooie, maar 
heftige reis. Het is een prachtig land met 
veel groen, alleen de armoede die we 
daar gezien hebben, is  verschrikkelijk.” 
Favoriete stad?
“Als modeliefhebber kom ik graag in 
Parijs, Londen, Milaan en New York. Ik 
ben gek op oude steden met mooie 
 gebouwen en leuke boetiekjes.” 
Welke route bereis je het meest?
“Ik denk het meest naar het heerlijke 
Ibiza. We hebben veel vrienden en 
 bekenden die daar ook vakantie vieren.”
Favoriete uitzicht?
“Op het balkon van mijn hotelkamer 
naar de zee en opkomende zon kijken.” 
Wat pak je als eerste in?
“Mijn bikini en een goed boek! De basis 
voor een ontspannen vakantie.”
Mooiste spa
“Het prachtige Dior Institute, de spa in 

hotel Plaza Athénée. Op de muren met 
LED-verlichting zie je modeshows van 
Dior voorbijkomen en waan je je in een 
heus fashion hotel.” 
Mooiste kindervakantieherinnering? 
“De gezelligheid met mijn ouders en 
zusje, maar ook de onbezonnenheid  
die je dan nog hebt. Als kind hoef je 
 namelijk nergens rekening mee te 
 houden en zorgen je ouders voor de 
 invulling van de vakantie.” 
Met wat voor bagage reis je?
“Met één koffer en tas als  handbagage.” 
Eerste vakantie zonder ouders...
“Mijn eerste vakantie zonder ouders 
was op m’n zestiende naar Lloret de 
Mar. Samen met twee vriendinnen zette 
ik daar de boel op stelten. Want wat een 
heerlijk gevoel was dat; voor het eerst 
zonder ouders!”
Wat is je ergste reiservaring?
“Ik vloog vanuit Napels met een 
 tussenstop naar Amsterdam. De 

transfertijd was krap. Bij het vliegtuig 
aangekomen, zag ik dat de slurf al 
weg was. Van paniek barstte ik in 

tranen uit, want ik moest naar huis 
voor werk. De stewardess die er nog 
stond, was blijkbaar onder de indruk 
van mijn tranen en liet de slurf 
 terugkomen! En omdat er geen plek 
meer was, mocht ik businessclass 
vliegen. Geluk bij een ongeluk!”
Wat is meest, bijzondere, geheime 
plekje dat je kent?
“Het meest bijzondere, ‘geheime’ 
plekje dat ik ken is in Italië, het Lago 
di Como. Hier kan je bijvoorbeeld 
een bootje huren, het land met 
 sinaasappelbomen verkennen, maar 
ook relaxen op het strand.” 

“Ik was doodsbang dat we  
de  eind bestemming niet  
zouden halen in die tuk tuk”

Lekkerste resort?
“Villa d’Este aan het Lago di Como. 
Het is de fijnste plek waar ik ooit 
voor  vakantie verbleef en om die 
 reden zou ik hier heel graag willen 
trouwen.”
Altijd in de handbagage?
“Paspoort, telefoon, portemonnee en 
een knuffeltje voor Jolie.” 
Stad ontdekken/shoppen/zonnen?
“Een combinatie van alle drie.  
’s Morgens even de stad in en wat 
shoppen, om vervolgens in de middag 
lekker aan het strand te liggen.” 
Ik wil nooit meer terug naar…
“Lloret de Mar. Op je zestiende een 
toplocatie om lekker te hossen en te 
drinken met leeftijdsgenootjes, maar 
op m’n 28ste zie ik mij met m’n gezin 
hier niet zo snel vertoeven.”
Meest bijzondere vervoermiddel?
“Een tuk tuk in Londen. Ik was  
voor werk in de stad en we namen  
’s nachts een tuk tuk, omdat de taxi’s 
niet aan te slepen waren en we echt 
naar het hotel wilden. What a hell of 
a ride! De chauffeur dacht  auto - 
coureur te zijn en ik was doodsbang 
dat we de eindbestemming niet 
 zouden halen!” 
Wat is jouw achtste wereldwonder?
“Natuurlijk mijn prachtige dochter 
Jolie.” 

Hoe brengt bekend Nederland de vakantie door? Wij 
vroegen het Leontine, Nikkie, Patty en Margreet. “Ik reis 
met een Louis Vuitton zonder wielen, heel onpraktisch.”

Lekkerste massage?
“Ik heb geen favoriete  massage. Als 
het maar  ontspannen is en niet te 
hardhandig.”
Waarmee spring je uit de band?
“Ik vind het heerlijk om op een terrasje 
te genieten van een hapje en een 
 drankje, waardoor ik weleens te laat de 
‘rechtsomkeert naar huis’ inzet.” 
Wat tref je ’t liefst aan in je minibar?
“Een lekkere cocktail uit de regio!”
Mooiste souvenir?
“Het leukste souvenir dat ik ooit 
 gekocht heb, was voor Jolie: een mega-
kitsch roze, dansende pandabeer, waar 
ze nog steeds dolgelukkig mee is.” 
Hoe ontspan je op vakantie?
“Het ultieme vakantiegevoel krijg ik 
wanneer ik kan liggen en niets hoef te 
doen, geen verplichtingen heb en niet 
na hoef te denken over waar ik naar toe 
moet en wat ik moet regelen.”
Ultieme vakantietip?
“Ontspan je en geniet volop!” 
Wie is de meest inspirerende persoon 
die je ooit op reis ontmoet hebt? 
“Op mijn reis naar Kenia ontmoette ik 
een dame die een weeshuis had 
 gebouwd waar ze zelf woonde en daar 
 vrijwillig alle weesjes uit de regio 
 opving. Prachtig om te zien dat iemand 
zichzelf zo belangeloos in kan zetten 
om anderen te helpen.”

Ik ontspan altijd 
 heerlijk aan het strand 
en het zwembad.

Het Comomeer 
is mijn geheime 
 favoriete plek.

Áls ik ergens wil trouwen, 
is het hier, in Villa d’Este.

Nikkie Plessen 
in China. Yeah, 
I was there!

Met mijn achtste 
wereldwonder.

Met Pasen even naar 
 Mallorca. Dat was fijn!

Ibiza - hier zien we Eivissa City 
- is voor mij dé relaxplek.

NIKKIE PLESSEN

Zomergasten
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