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CONVERSE   X  
JW ANDERSON 

JW Anderson stopt de 
klassiekers van Converse in 

een nieuw glitterjasje. Time to 
shine. €140 converse.com

CATWALK JUNKIE
Sterren kunnen altijd, zeker als ze 
van fluweel zijn. Deze sweater is 
perfect te combineren met een 
jeans, A-lijnrokje of een vinyl 

broek. €80 catwalkjunkie.com

WAUW 
& LULU

De tassen van het 
Nederlandse label Wauw & 
Lulu worden gekenmerkt 
door hun minimalistische 

look. Wie wil er niet zo’n tasje 
op de heup hebben hangen? 

€199 wauwandlulu.com

SISTER JANE 
Al bekend met Sister Jane? Het merk 

heeft Gucci-inspired items die met één 
klik op de knop in je winkelmandje 

zitten. €199 via zalando.com

NIKKIE
Ook in het nieuwe
jaar mag vinyl nog. 

Lucky us! €90
nikkie.com
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To the moon €290 
Saint Laurent

Kiss €18  
Bershka

Babes 
€60 Nikkie

Rolling Stones 
€187 Madeworn

Met skelet €119  
Zadig & Voltaire 

Guns N’ Roses 
€13 Pull & Bear

Met tijger €75 
Claudie Pierlot

Rock again 
€12 C&A
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Tule top  
Viktor & Rolf, 
broek Nikkie,  

sieraden van 
Nikkie zelf.

GRAZIA 39

INTERVIEWHet ‘sportvirus’ heeft 
ze niet en ze laat geen 
bitterbal staan. Toch is 
Nikkie Plessen gezegend 

met een fantastische 
body. Een kwestie van 

keihard trainen of 
simpelweg goede 

genen?
TEKST JILL WAAS  

FOTOGRAFIE MARTIN SWEERS 
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‘IK ZIE  
LIEVER EEN 

SPORTLICHAAM 
DAN EEN 

MAGER LIJF’

Colbert Isabel Marant 
via mytheresa, slip Wolford,

sokken Sissy Boy, sieraden 
van Nikkie zelf.   
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HEB JIJ GELUK GEHAD BIJ HET
UITDELEN VAN DE GENEN OF
WERK JE HARD VOOR DIT LIJF?
“Ik denk dat het een combi is van 
beide. Ik mag niet klagen over mijn 
lijf, ik kom niet snel aan en je ziet vrij 
snel lijnen. Maar ik heb mijn hele 
leven ook veel gesport, en ik denk  
dat je spieren zich dat herinneren.  
De afgelopen tijd heb ik trouwens 
heel weinig gedaan, en dat merk ik  
meteen aan mijn lichaam: alles wordt  
slapper. Rond de kerst gaan wij altijd 
naar Dubai en daar boek ik twee 
weken lang elke dag een sessie bij de 
sportschool. Op die manier maak ik 
een mooie start om het sporten weer 
een beetje op te pakken richting de 
zomer. Als deze Grazia uitkomt, ben 
ik dus weer op de goede weg.”

WAT IS DE REDEN DAT JE
AFHAAKTE?
“Dat komt door alle drukte – ik ben 
veel in het buitenland geweest. En 
het feit dat ik nu twee kinderen heb. 
’s Avonds wil ik niet sporten, omdat 
dat mijn tijd met hen is, dus moet het 
’s morgens voor mijn werk. Voorheen 
ging ik dan om zeven uur een rondje 
door het park rennen, maar ik moet 
nu elke ochtend twee kinderen klaar 
hebben voor school en de crèche en 
dan is het qua planning heel lastig.  
Ik heb al een paar keer om zes uur de 
wekker gezet, maar meestal snooze  
ik net zo lang totdat ik denk: nu heeft 
het geen zin meer. Twee dagen in de 
week hebben we een personal trainer 
bij ons op kantoor, maar ook dat  
versloft zodra ik druk ben met de  
voorbereidingen van een show.”

MAAR DIE SPORTY SPICE ZIT WEL
IN JE?
“Ja, ik kom uit een sportfamilie. Mijn 
moeder zei altijd: ‘Je krijgt geen  
buskaart, je gaat maar lekker fietsen 
naar school.’ En dus zat ik een half 
uur heen en een half uur terug op de 
fiets. Ik kwam aan als een verzopen 
kat, terwijl de rest helemaal gestyled 
was, maar goed voor mijn lijf was het 
wel. Ook danste ik in mijn tienerjaren 
drie keer per week: ik deed aan  
videodans, jazzballet en tapdansen. 
Toen ik op mezelf ging wonen, heb  
ik een sportschoolabonnement  
genomen. En de laatste jaren ben ik 

in shape gebleven door elke maandag, 
woensdag en vrijdag een rondje in het 
Vondelpark te rennen, en op dinsdag 
en donderdag met die trainer te 
sporten.”

VOEL JE ALS GEZICHT VAN JE EIGEN
MODEMERK DRUK OM ALTIJD FIT
TE ZIJN?
“Ik hou er voor mijn werk rekening 
mee. Al hoef ik het voor de foto’s niet 
te doen, want met Photoshop kun je 
tegenwoordig iedereen dunner of  
langer maken, en dat extra pondje 
shoppen ze ook wel weg. Dat gebeurt 
overal, ik vind het belangrijk dat 
jonge vrouwen dit weten. In shape 
blijven doe ik vooral voor mezelf, 
omdat ik me happier voel als ik  
lekker in mijn vel zit. Toch zal sporten 
nooit mijn hobby worden. Ik denk 
niet: yes, ik ga eens lekker een rondje 
rennen. Ik moet me er echt toe zetten. 
Mensen hebben het weleens over dat 
sportvirus waardoor ze worden  
aangestoken. Ik ken dat niet.”

BEN JIJ IEMAND DIE ALTIJD OP
HAAR LIJN LET?
“Nee, ik heb nog nooit een dieet 
gevolgd, ook niet toen ik jonger was. 
Mijn voordeel is dat dat ik niet een 
heel grote eter ben en dat ik niet van 
zoetigheid hou. Ik ben meer van de 
hartige dingen en die moet je helemaal 
bereiden, terwijl je een Snickers, Mars 
of Twix zo uit de la trekt. Je kunt mij 
de allergrootste taart voor mijn  
neus zetten en dan gebeurt er  
niks. Maar zodra er een bitterbal, 
kaasstengel of een broodje filet  
americain voorbij komt, gaat het mis. 
Als we klanten op kantoor hebben, 
zetten we altijd rond vier, vijf uur  
bitterballen op tafel. Ruik ik die 
geur, dan ga ik nog net niet bij de 
klant op schoot zitten, maar dan 
móet ik ook een bitterbal.”

HOE VIND JE THUIS DE BALANS
MET ETEN; JE ZEI EERDER DAT JE
GEEN KEUKENPRINSES BENT?
“Nee, ik ben geen keukenprinses, 
inderdaad. Ruben wel. Hij kan  
heerlijk koken en maakt vaak  
visschalen. Ik ben echt een viseter, ik 
ben gek op zalm, paling en makreel. 
Voordeel van in Amsterdam wonen, 
is dat er veel traiteurs in de buurt  

zitten, dus daar haal ik regelmatig 
wat. Ik eet alles, ja óók koolhydraten, 
die heeft mijn lijf soms echt nodig. 
Maar ik eet niet te veel en ik denk 
dat ik daar de juiste balans mee houd. 
Als er ‘te’ voor staat, is het nooit 
goed. Te veel eten lijkt me niet 
gezond, maar te weinig ook niet. 
Twee maanden keihard lijnen en niet 
eens een wijntje mogen, houdt 
niemand vol. Je kunt beter altijd een 
beetje matigen, dan zit je niet met 
pieken en dalen en vraagt je lichaam 
ook nergens om.”

BEN JE EEN SNAAIER OF EEN
EMOTIE-ETER?
“Snaaien doe ik alleen als iemand  
lekkere hartige hapjes heeft gemaakt 
of als er sushi op tafel staat – dan kan 
ik echt niet stoppen. Maar als je een 
zak chips voor mijn neus legt, hoeft 
die niet leeg. De behoefte om het 
allemaal op te eten had ik vroeger 
thuis al niet. Een emotie-eter ben ik 
ook nooit geweest. Wanneer ik stress 
of een heel drukke dag voor een show 
heb, eet ik juist niets, omdat ik geen 
hap door mijn keel krijg.”

HEB JIJ NOOIT EENS EEN PERIODE
GEHAD DAT JE DACHT: NU MOET
IK ECHT OPLETTEN?
“Toen ik in Onderweg Naar Morgen 
ging spelen en naar Amsterdam  
verhuisde, veranderde mijn leven en 
bewegingspatroon flink. Ik fietste 
ineens niet meer naar school en kon 
niet meer naar de danslessen bij ons 
in het dorp. In de kantine bij de  
tv-studio kon je elke dag kroketten 
en patat eten, en dat is gevaarlijk voor 
mij. Toen had ik wel een moment 
van: nu moet ik serieus iets aan mijn 
lijf gaan doen. Ik ben op zoek gegaan 
naar een sportschool in de buurt en 
heb tegen mezelf gezegd: geen  
kroketten meer!”

MERK JE DAT JE LICHAAM IS
VERANDERD SINDS JE TWEE
KINDEREN HEBT GEKREGEN?
“Natuurlijk merk ik dat wel, al heb 
ik altijd heel sterke buikspieren 
gehad, dus ik was vrij snel weer terug 
in mijn oude vorm. Dat je lichaam  
verandert, heeft volgens mij vooral 
ook met leeftijd te maken. Ik merk 
dat ik meer moet doen dan toen ik 
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Kanten jurk Ivy & Oak,
laarzen Nikkie, slip Wolford. 
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‘IK VOEL ME NIET 
ELKE DAG EEN 

VICTORIA’S  
SECRET-MODEL’

 NIKKIE IN ’T KORT

43GRAZIA

GEBOREN: 8 mei 1985 in 
Utrecht.
CARRIÈRE: Nikkie begon 
als presentatrice en 
actrice, maar richt zich 
tegenwoordig vooral op 
haar succesvolle NIKKIE-
mode-imperium, met 
winkels over de hele 
wereld. Vorig jaar strikte ze 
Kate Moss als gezicht van 
haar merk, en recentelijk 
sloot ze een deal met 
Disney voor een NIKKIE X 
Disney-collectie, die nu in 
winkels en online 
verkrijgbaar is. Verder 
schuift ze regelmatig aan 
als modedeskundige bij 
RTL Boulevard, heeft ze  
ook nog de kinderlijn 
NIK&NIK en een eigen 
onlinelifestyle-kanaal 
YoursToday.
PRIVÉ: Nikkie heeft een 
relatie met Ruben 
Bontekoe en twee 
kinderen: dochter Jolie (7) 
en zoon Alain (3).



Witte broek Filippa K, 
schoenen Morobe.

‘NAAKT IN EEN 
MANNENBLAD? NO 
WAY, AL KRIJG IK 

EEN MILJOEN’
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twintig was. De enige remedie om 
je lijf strak te houden, blijft veel  
sporten. Mijn zusje bijvoorbeeld 
geeft heel veel yogalessen en als ik 
haar lichaam zie, denk ik: o geef mij 
dat!”

WAT VIND JE MOOI AAN JE LIJF EN
WAAR BEN JE MINDER BLIJ MEE?
“Ik ben blij met mijn benen. Ze 
zijn hartstikke kort – ik had gewenst 
dat ik er tien centimeter bij had 
gekregen – maar ze zijn slank en 
hebben een goede vorm. Minder 
mooi vind ik mijn bovenarmen. Als 
ik aankom, gaat het altijd meteen 
daar zitten en als ik dan een foto van 
mezelf met blote armen zie, denk ik 
weleens: hè, gets. Ik ben over het 
algemeen best tevreden met mijn 
lijf, maar ik denk dat iedere vrouw 
onzekere buien heeft. Ik voel me 
ook niet elke dag een Victoria’s 
Secret-model.”

WELKE VROUWEN VIND JIJ MOOI
QUA BODY?
“Gigi Hadid vind ik een heel mooi 
lijf hebben. Ik hou van billen, en ik 
vind haar niet te dun. Natasha Poly 
heeft ook een fantastisch figuur. We 
hadden laatst een vrijgezellenfeest en 
dan kijk ik naar haar en denk ik: 
jouw benen eindigen waar mijn 
schouders beginnen.”

RAAK JE NOOIT GEÏNTIMIDEERD
DOOR AL DIE PERFECTE
MODELLEN OM JE HEEN?
“Nee, ik hou van mooie vrouwen 
en vind het alleen maar leuk om 
naar hen te kijken. Ook bij mijn 
shows heb ik graag gezonde, 
gespierde modellen, ik zie liever een 
sportlichaam dan zo’n mager lijf van 
iemand die niets eet. Ik weet hoe 
hard die meiden voor hun figuur 
werken, dus ik hoef me niet 
geïntimideerd te voelen. Ik denk 
alleen maar: petje af.”

ZOU EEN PLUSSIZEMODEL ALS
ASHLEY GRAHAM OOK IN JOUW
SHOW PASSEN?
“Ja, dat lijkt me te gek. Michael Kors 
heeft haar eerder gevraagd voor zijn 
show en dat vond ik waanzinnig. 
Ashley Graham is echt een  
persoonlijkheid en dan maakt het 

niet uit of je een kilootje meer of 
minder hebt. Zij straalt uit dat ze 
happy is en lekker in haar vel zit, en 
dat is het allerbelangrijkste.”

GEEF JIJ JE GEMAKKELIJK BLOOT?
“Ik heb er geen moeite mee om bij 
een doorpas op kantoor in mijn 
ondergoed te staan. Maar ik hoef niet 
in mijn bikini in een blad, en dat de 
kinderen dan op school horen: ‘Ik zag 
je moeder staan.’ Aan de andere kant 
loop ik vaak genoeg in een bikini 
over het strand, dus mensen kunnen 
ook gewoon een foto van mij maken. 
Topless zonnen zal ik niet snel doen. 
Misschien in mijn eigen achtertuin, 
maar ik hoef dat niet per se met 
iedereen te delen.”

EN ALS PLAYBOY JE EEN LEUK
BEDRAG BIEDT?
“Naakt in een mannenblad zal ik 
nooit doen, al krijg ik een miljoen. 
Het zijn vaak heel mooie shoots, 
maar het is gewoon niet mijn ding. 
Of ik het voor een stijlvolle shoot in 
een fashion magazine wel zou doen? 
Als Mario Testino mij belt en zegt 
‘Goh, Nik’, dan vind ik dat een 
heel ander verhaal, dan zit er geen 
erotisch tintje aan en wordt het 
iets kunstzinnigs.”

HOE MAKKELIJK GEEF JIJ JEZELF
BLOOT OP EMOTIONEEL VLAK?
“Ik vertel heel veel over mezelf, maar 
als er een keer echt iets met me is, zal 
ik dat niet snel met mensen delen. 
Ik ben gewoon niet zo, hou dat 
liever voor me. Ik kan wel heel erg 
huilen als een ander iets vervelends 
heeft meegemaakt, maar niet om 
mezelf. Waar ik wel om jank zijn 
films, en dat vind ik ook heerlijk. 
Dan heb ik met Jolie Free Willy of 
Knetter zitten kijken en dan zeggen 
we tegen elkaar: ‘Moet jij ook zo 
huilen?’ ‘Ja, jij ook?’”

BEN JE OP JE WERK OOK WELEENS
KWETSBAAR OF KAN DAT NIET
IN JOUW POSITIE?
“Ik ben niet iemand die het ene 
moment schreeuwend en tierend en 
dan weer huilend op de werkvloer 
staat. Ik denk dat ik wat dat 
betreft wel heel stabiel ben. Bij mij is 
het glas ook altijd halfvol, ik ben 

geen doemdenker en denk in 
oplossingen in plaats van in problemen. 
Heftige pieken en dalen ken ik niet – 
dat je de ene dag depressief wakker 
wordt en de andere dag heel blij. Ik 
ben altijd vrolijk van aard.”

VEEL VROUWEN BENIJDEN JE OM 
JE PRACHTIGE HAAR; WAT DOE JE
DAARAAN?
“Eigenlijk heel weinig, ik ga maar 
twee keer per jaar naar de kapper en 
die zegt dan altijd: ‘O, je bent weer 
naar een andere kapper geweest, hè’, 
wat echt niet zo is. Soms hoor ik van 
iemand: ‘Ik zie een extension zitten’, 
maar dat kan niet, want mijn haar  
is honderd procent natural. Dure  
haarproducten gebruik ik ook niet,  
ik heb gewoon shampoo van 
Andrélon.”

HEB JE OP BEAUTYGEBIED WEL
ANDERE UITSPATTINGEN?
‘Heel veel moeilijke, dure crèmes heb 
ik niet, ik gebruik het liefst gewoon 
Nivea, omdat het zo’n fijne, dikke en 
vette crème is. Verder laat ik mijn 
nagels doen, omdat ze er anders niet 
uitzien. En ik hou ervan om massages 
te nemen, zeker op vakantie vind ik 
dat heel fijn. Maar verder doe ik niets 
aan mijn lijf.”

BEN JE AL TOE AAN BOTOX OF
ANDERE BEHANDELINGEN?
“Botox heb ik nog nooit geprobeerd, 
maar ik ben er niet tegen, dus ik  
zeg nooit nóóit. Wel doe ik eens in  
de acht weken een lichttherapie-
behandeling, waardoor je cellen  
sneller schijnen te vernieuwen. Het  
is allemaal op natuurlijke basis, maar 
het werkt heel goed, je krijgt er echt 
een frissere uitstraling door.”

HOE KOM JIJ TOT RUST EN ZORG JE
VOOR JE INNERLIJKE MENS?
“Met Netflix! Dat is echt mijn guilty 
pleasure. Ik heb elke serie gekeken die 
erop staat, van Suits tot House of Cards, 
en laatst heb ik The Sinner met Jessica 
Biel in één avond uitgekeken. Alle 
afleveringen achter elkaar. Soms ga ik 
tegelijkertijd met de kinderen naar 
bed en kijk ik tot diep in de nacht 
door. Dat is mijn manier van relaxen, 
geef mij Netflix en ik kom helemaal 
bij.” 
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