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Joh n Ewbank

Om eerlijk te zijn hebben we dit jaar een
nachtje over John moeten slapen. Maar uit
loyaliteit naar jullie konden we het niet
maken om deze charmante ouwe rocker te
ontzien. Vandaar een gedeelde 50e plek. Hij
is immers nog steeds de perfect geklede man
en in een zwembroek ziet de 43-jarige vader
van Day er ook niet onbehoorlijk uit. Hier
een resumé ter opfrissing van het geheugen.
In 2010 reed John een scheve schaats, wat
het einde betekende van zijn droomhuwelijk
met Vivian Reijs. Na een bezinnend jaartje
hoopten we dat 2011 een gelukkiger afloop
zou kennen. Helaas, vorig jaar raakte John
verwikkeld in een
slopende rechtszaak tegen een
schizofrene stalkster
(die overigens drie
maanden voorwaardelijk kreeg).
GE BOORT E
In karma geloven is
DAT U M
voor John niet no6 DEC E M BE R 1968
dig. Overtuigd zijn
r
van de wetenschap
BE ROEP
dat achter de wolSONGWR ITER/
ken de zon schijnt,
PRODUCE R
is meer dan genoeg:
r
op de kop af twee
FRIENDS ON FB
minuten voor onze
1012
deadline meldt John
r
dat hij tot over zijn
FYI
oren verliefd is op
H A D I N 2010 E EN
de 21 jaar jongere
BEZINNINGSMiss Universe 2011,
JAAR
Kelly Weekers.
Eind goed al goed.
74
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(Ook op 50...)

Vincent Ru mp

Traditiegetrouw is nummer 50 voor de
bachelor die genoeg ballen heeft om zichzelf
aan te melden. Dit jaar gaat alle eer naar
Vincent Rump. Als het om vrouwen gaat
hanteert hij strenge selectiecriteria. Komt-ie:
1. Ze moet in staat zijn om te geven, niet
alleen te nemen;
2. Een geweldig lijf met een strakke, ronde
kont;
3. Een paar ogen in de kleuren grijsgroenblauw;
4. Ze moet poen hebben of althans haar eigen
drankjes kunnen betalen (Vince is namelijk
wars van profiteurs en graaiers).
Absolute no go’s: een ruwe huid, lelijke
handen en voeten,
rochelen onder de
douche (hm, welke
holbewoonsters
hebben hem die
angst ingeboezemd?).
’t Kan in ieder geval
niet aan Vincent
liggen, want zelf
heeft hij natuurlijk
alles mee: uiteraard
heeft hij gevoel
voor humor, is hij
gepassioneerd en
GE BOORT E
heeft hij guts (ja,
DAT U M
dat hebben we
1 2 J U L I 19 74
gemerkt, brutale
r
aap!). Tot slot reist
BE ROEP
Vincent er lustig op
EIGENAAR
los. Uitgaan doet hij
A DV I ESBU R E AU
dan ook niet in het
C U R IOS I TÁ
alledaagse Amsterr
dam, maar in Rio
FRIENDS ON FB
de Janeiro, Sydney
574
of New York. Vince
r
wil namelijk het
FYI
allerbeste, anywhere,
IS LEKKER
anytime! Ben jij
ASSE RT I EF
Mrs. Perfect? Aarzel
dan niet.

49
Steyn Afman

Gina Gershon, ken je die nog, uit de film
Showgirls van Paul Verhoeven? Steyn wel, hij
bleef de videoband maar terugspoelen, iedere
keer dat zij haar intrigerende blik opzette.
Tuurlijk Steyn, zij had twee geweldige
blikken… Film is Steyn met de paplepel ingegoten. Als zoon van de grote, zeer geliefde
Frans Afman (filmfinancier) die vorig jaar
overleed, weet deze kloon van zijn vader wel
wat er speelt in Hollywood. Zijn vader bracht
hem niet alleen zakelijk inzicht bij, maar vertelde hem ook het nodige over vrouwen en
het mysterie dat liefde heet. Steyn weet zelfs
na het stuklopen
van twee serieuze
relaties dat de ware
voor hem bestaat,
ook al heeft hij geen
haast. Hij bokst
drie keer per week
GE BOORT E
en rent regelmatig
DAT U M
hard. Deze fitte boy
25 NOV E M BE R
kijkt uit naar een
1979
al even sportieve
r
vriendin. Mevrouw
BE ROEP
Gina Gershon
ONLINE
nadert inmiddels
ENTREPRENEUR
de vijftig en is niet
r
meer zo strak. Toch
FRIENDS ON FB
neemt Steyn het
2000
heel galant voor
r
haar op: ‘Leeftijd
FYI
wordt overschat.
WOON T
Oudere vrouwen
GR A AG I N H ET
hebben vaak meer
BUITENLAND
diepgang.’ Doe er je
voordeel mee...
2012#52
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MITCH KALF

Yu ki Kemp ees
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Wessel Hendriks

GE BOORT E
DAT U M
22 OKTOBE R 1986
r
BE ROEP
WOOR D KUNSTENAAR
r
FRIENDS ON FB
1221
r

We zullen zijn reactie nooit vergeten: ‘Wat?
Echt? NEE… Je meent het niet! Ik op Jackies
Bachelor List? Is dit een grap?! Dit is een grap!
SPR AAK ‘HET IS
JEMIG. Man! Niet, nee, waarom?!’ Oké,
MAKKELIJKER
het is dan ook geen kattenpis met je kop in
EEN VIJAND TE
deze lijst te staan, maar onze Yuki was wel
V E RG E V E N DA N
extreem overdonderd toen hij het goede
E E N V R I E N D.’
nieuws vernam. De dag daarop belde hij voor
(WILLIAM
alle zekerheid nog even met de vraag of het
BLAK E)
echt geen verlate 1-aprilgrap was. Nee Yuki,
we zeggen het nog één keer: je bent charmant, knap, sexy en intelligent. En inmiddels
weten we ook dat je een ster bent in het vissen naar complimenten.
Zelfs die (valse?) bescheidenheid is voor ons geen reden hem uit de lijst
te kicken. Iemand die beweert een vrouw volledig te willen beminnen, haar de hele wereld wil geven en mooie teksten voor haar schrijft,
hoort gewoon thuis in de top 50. Zijn toekomstige vriendin moet iets
bijzonders hebben. Dat kan ook iets zijn wat anderen lelijk vinden.
Een gezichtje vol met sproeten maakt Yuki op een positieve manier
in de war. Hij heeft een tijdje goed geld verdiend als profvoetballer en
model. ‘Daardoor heb ik de mogelijkheid om de komende vijf jaar te
floppen als schrijver.’ Niet zo onzeker Yuki! Wij wachten met smart op
al die bestsellers die jij gaat schrijven.
FYI

F AV O R I E T E U I T -
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Dit is zo’n echte, eerlijke Brabo, met een aanstekelijke lach. Carnaval
neemt hij heel serieus. Weken voordat het gekkenhuis losbarst onder
de rivieren, zit Wessel in zijn schuurtje te klussen aan pakken waar
hij bijna zelf jaloers op zou worden. Begin met hem een gesprek over
praalwagens en hij weet het nog boeiend te maken ook. Met Wessel
kun je wel een avondje doorzakken. Dat kan in de kroeg, maar net zo
goed op de dansvloer in een prominente club. Hij plukt de dag, maar is
nog verliefder op de nacht. Als getalenteerd dj
zet hij menig partijtje op zijn kop. Er is geen
editie van OHAF/OWAP te noemen waar
Wessel niet acte de présence maakte. Onze
nummer 47 is sportief. Zijn droom om proefvoetballer te worden heeft hij laatst aan de
wilgen gehangen, maar dat balgevoel ziet hij
GE BOORT E
wel graag terug bij zijn toekomstige vriendin:
DAT U M
‘Er is niets zo lekker als een hele dag beach20 OKTOBE R 1982
volleyballen met een mooie vrouw.’
r
De afgelopen maanden voelde hij zich thuis
BE ROEP
in de Apenheul, waar hij voor Eyeworks het
T V- M A K E R
programma Drukte in de dierentuin maakte.
r
Tussen het draaien door schoten Wessels
FRIENDS ON FB
nieuwsgierige oogjes constant heen en weer,
775
op zoek naar die ene lange blonde dierenverr
zorgster. Hij zoekt een vrouw met humor en
FYI
een leuke lach. Het is zomer, beste vrijgezelle
IS NIET SNEL
vrouw, dus grijp je kans en train die volleyVERLIEFD
balmoves waar Wessel zo wild van wordt.
JACKIEONLINE.NL
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Sjoerd Markx

Heb je een ochtendhumeur, blijf dan uit
de buurt van deze man die iedere ochtend
fluitend wakker wordt. Dat is natuurlijk
hoogst irritant, maar toch verdient dit paradepaardje van God een mooie plek in de Lijst
der Lijsten. Hij staat positief in het leven en is
helemaal blij dat hij in Amsterdam woont en
werkt. Het is misschien een cliché, maar als
Sjoerd ergens binnenkomt dan ís hij er ook
echt. Meestal zie je bosjes vrouwen (en mannen!) bij hem in de buurt hangen. Hij houdt
van dansen, bier drinken en hij weet alles
van goede wijn. Hij is zo’n man die onder
het genot van een kaasplankje diepgravende
gesprekken met je kan voeren, maar hij heeft
op een prettige manier iets lichtvoetigs over
zich. Sjoerd benadert elke vrouw als iemand
die vast wel iets heeft ‘waar iets voor te zeggen valt’. Vinden wij leuk, zo’n instelling!
Dat hij daarvoor een vrouw beter wil leren
kennen en soms wat aandachtiger naar haar
moet kijken, is voor
hem als succesvol architect een
fluitje van een cent.
Kijken en zaken
op waarde schatten
kan Sjoerd als geen
GE BOORT E
ander. Hij houdt
DAT U M
van ‘een tikje zelf11 J U N I 19 78
verzekerd’ en ‘een
r
tikje meer tussen de
BE ROEP
lakens’. ‘Ik kan niet
A RCH I T ECT
tegen vrouwen die
r
het woord spanning
FRIENDS ON FB
niet kennen.’ Je
31 3
mag van hem best
r
op zoek zijn naar
FYI
die ware, maar het
HOUDT NIET
een sluit het ander
VA N V R O U W E N
toch niet uit? Wat
DI E ROK E N
een heerlijke flierefluiter dit.
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Valerio Zeno

Hèt kijkcijfercanon van BNN is natuurlijk
Valerio Zeno. Hij spreekt rustig, duidelijk
en houdt de kijker bij de les doordat hij zijn
intonatie binnen de perken weet te houden.
Zijn droge humor heeft hem al ver gebracht
in het leven. Hij begon ooit als cameraman
en werkte achter de schermen bij Big brother.
Tegenwoordig maakt de warmbloedige Italiaan (die is opgegroeid in het koele Almere)
met zijn vriendje Dennis het programma
Loverboys, waarin hij wanhopige mensen met
problemen in de liefde helpt. Hij weet jonge
meisjes op hun gemak te stellen waardoor zij
lang gekoesterde
gevoelens voor een
klasgenoot durven
uit te spreken. Zelf
is de Loverboy niet
gauw verliefd. Hij
mag op tv dan heel
chill overkomen,
maar hij vertelt dat
veel mensen niet
weten dat hij een
Pietje Precies is. Hij
benadert vrouwen
(net als alles in het
leven) heel kritisch.
GE BOORT E
Ben je onverzorgd,
DAT U M
heb je geen eigen
2 JA N UA R I 19 8 4
mening en mis je
r
ambitie, dan ben
BE ROEP
je weinig boeiend
P R E S E N TATOR
voor de man die alr
les kan. Valerio staat
FRIENDS ON FB
vol in het leven. Hij
1353 LIK ES
bezoekt graag een
r
feestje, een festival,
FYI
werkt keihard voor
HIJ VINDT
allerlei programma’s
ZIJN EIGEN
en draait regelmatig
ELLEBOGEN
als dj Phaleriau in
H EEL MOOI
diverse noemenswaardige clubs.
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Omar Kbiri

Wij zijn hard op zoek gegaan, maar hebben
niemand kunnen vinden die hem niet mag.
Ook vreemden vinden hem vanaf de eerste
seconde een goeie gast. Omar Kbiri is een
van die twee studenten die in 2009 tijdens het
optreden van Sir Richard Branson bij Collegetour vroeg of hij mee mocht naar de inauguratie van president Obama. Branson zei ja! Dit
tekent onze nummer 44. Kbiri is voor niets en
niemand bang en ziet in alles een opportunity.
Hij is een cultureel onderlegde alleskunner en
heeft een netwerk waar zelfs LinkedIn van in
de knoop dreigt te
raken. ‘Alles draait
om inspiratie,’ legt
de slimme Omar
uit. Hij bewijst dat
het woord ‘leuk’
helemaal niet zo opGE BOORT E
pervlakkig hoeft te
DAT U M
zijn: ‘Leuke dingen
15 OKTOBE R 1984
maken en dingen
r
doen leidt tot een
BE ROEP
leuk leven. HierPR-M A N EN
door trek je leuke
DISCUSSIEmensen aan, met
LEIDER
wie je weer leuke
r
dingen doet. Voor
FRIENDS ON FB
je het weet heb je
1086
in je leuke leven
r
leuke mensen om
FYI
je heen.’ Vrouwen
L OOP T GR A AG
mogen niet onzeker
M ET Z’N HOOFD
zijn van Omar. Hij
I N DE WOL K E N
vindt dat zonde van
hun tijd. Leuk!
JACKIEONLINE.NL
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Jan van Otterdijk

Lee Stuart

GE BOORT E
DAT U M
5 J U N I 1986
r
BE ROEP
A RT I EST
r
FRIENDS ON FB
1657
r
FYI

Jan van Otterdijk alias G-Lontra: we hebben
HIJ IS SOMS
hier namelijk te maken met een artiest. Wat
BEST HUISELIJK
doe je voor werk, Jan, vroegen we hem. Als
een razende Roeland antwoordt Jan met
zachte G: ‘Vanaf mijn dertiende ben ik al
bezig met muziek. Ik heb een eigen platenlabel, een eigen entertainmentbureau, ik maak graag videoclips, ik maak speelfilms, ben singer,
ik ben songwriter en dj.’ Jan is een rasoptimist. Elke ochtend staat hij
op met de insteek: ‘Wil je dingen bereiken, denk dan positief!’ Sinds
twee maanden is hij vrijgezel en hij houdt zich prima staande. Jan is
geen boom van een vent, maar totaal niet bang voor lange vrouwen.
Was zijn ex ook, die was model. Jan valt op zuidelijke typetjes met
inhoud. Ook wil hij met je kunnen dansen, lachen en feesten. Een
goed gesprek is leuk, maar Jan is en blijft een jonge hond. Deze zomer
draait hij in de Marbelliaanse Blue Marlin. Dus heb je nog geen
plannen? Als je lief lacht, mag je misschien wel mee. Uiteindelijk gaat
Jan voor wereldwijde bekendheid. En Hollywood trekt hem ook wel.
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Deze man verdient bakken met geld, maar doen wat hij leuk vindt
geeft hem zoveel meer voldoening dan die dikke portemo‘Neeeeeeeee joh! Geld is niet belangrijk!’ Aldus Lee met een geloofwaardige glimlach. Hij werkt bij de internationale modebeurs
Bread&Butter en een paar schoenen kan zijn dag maken of breken. Hij
draagt zelf altijd verschrikkelijk smaakvol schoeisel en dat verwacht
hij ook van zijn te vaak mode-onverschillige
medemens. Make-up bij vrouwen wordt wat
hem betreft vaak overschat. Onze Lee gaat
voor het type naturel, dat net als hij graag
dingen uitprobeert. ‘Het leven moet geleefd
worden!’ zegt de stylist met de ambitie en het
talent om meer met zijn kop op de buis te
GE BOORT E
komen. In het verleden was hij als presentator
DAT U M
te zien bij Feessie voor je beessie van de VPRO.
16 J U N I 1981
Wat je nooit moet doen als je Lee tegenkomt,
r
is teveel over jezelf praten. Dat is voor hem
BE ROEP
een goede reden om te beweren dat hij naar
STYLIST
de wc moet, om vervolgens nooit meer bij
r
je terug te komen. De vrouwen waar Lee verFRIENDS ON FB
liefd op wordt zijn over het algemeen sterk,
2709
intelligent en vrouwelijk. Met dat soort vrour
wen wil hij het liefst de hele dag wandelen,
FYI
zoenen, dansen en/of eten. De hele redactie
KNAPT AF OP
smolt pas echt toen Lee vertelde dat hij gek is
K LEINGEESTIGop zijn kleine neefjes en nichtjes: ‘Ik haal ze
HEID
iedere donderdag op van school en dan gaan
we alleen maar leuke dingen doen!’ Zucht...
2012#52
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Jeffry
Ru igendijk

Twaalf jaar lang reisde Jeffry met zijn camera
en zijn knapzak de wereld rond. Om te
surfen. En om te surfen. Hij surft ook graag.
Surfen vindt hij ook wel leuk. Hij surft
trouwens. Golfsurfen, geen windsurfen hè?
Deze boomlange avonturier bouwde huizen
voor arme kindjes, zette zijn spierballen in
voor het slaan van waterputten en voor de
welkome afwisseling sleepte hij hier en daar
een commerciële fotografieopdracht binnen. En, oh ja, hij surfte af en toe. Was Jeff
vroeger een rasechte idealist, na alles wat hij
meemaakte werd de realist in hem wakker:
‘De wereld is wonderbaarlijk mooi, maar er is
ook zoveel onrecht en ellende.’ Los van zijn
frequente en avontuurlijke surftrips,
geeft hij aan best
op korte termijn
een vaste stek in
eigen land te willen
kopen. Voor deze
knapperd is zijn
leven pas echt compleet als hij die ene
intelligente vrouw
aan de haak weet
te slaan. Lelijkerds
kunnen fluiten naar
een wilde nacht met
GE BOORT E
Ruigendijk. ‘Zeg
DAT U M
nou eerlijk, looks
7 DECEMBER
zijn toch belang1976
rijk?’ Zijn droomr
vrouw is net als hij
BE ROEP
niet materialistisch
FOTOGR AAF
ingesteld. ‘Spullen
r
zijn maar spullen
FRIENDS ON FB
en het leven is veel
486
rijker dan een dikke
r
Ferrari,’ aldus de
FYI
man die je ’s nachts
WIL OOR LOGSwakker kunt maken
FOTOGR AAF
voor een HemaWOR DE N
worst met extra
mosterd.
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Derck
M ekkering
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Kaja Wolffers

Zo, ga er maar even
voor zitten. Dit
bezige baasje weet
namelijk waar het
ècht om draait in
het leven: ‘Ik wil
GE BOORT E
genieten en gezond
DAT U M
blijven. Als het no20 J U N I 1982
dig is zal ik knokr
ken voor familie,
BE ROEP
vrienden en voor
ONDER NEMER
alles en iedereen
(‘ TA B L E T
die mij dierbaar is.’
SPECIALIST’)
Zo, nu jij weer! Zijn
r
inmiddels overleden
FRIENDS ON FB
vader leerde hem
1196
dat je een vrouw op
r
een voetstuk hoort
FYI
te zetten. Als je
A R ROGA N T E ,
het hart van Derck
NAGE L BI J T E N DE
verovert, is romanV ROU W E N ZI J N
tiek gegarandeerd.
EEN NO-GO
Derck is de man
die er deze winter
voor zorgde dat wij
allemaal warme vingertjes hadden. Deze rasechte ondernemer haalde de iToucherz naar
Nederland. Je weet wel, die handschoenen
waarmee je je iPhone kunt bedienen. Derck
is een trouwe festivalganger en weet wat hij
wil op het gebied van vrouwen en verkering.
Hij valt op de slimmerds onder ons. Maar let
op, zijn toekomstige vriendin mag niet met
haar intelligentie te koop lopen. Bescheidenheid kan hij erg waarderen. Heb jij een goeie
bos krullen? En een niet al te Hollandse toet?
Verzorg jij jezelf goed (al klinkt dat altijd een
beetje vies)? Dan scoor je bonuspunten bij de
milieubewuste Derck, die binnenkort weer
met een leuke gadget op de markt komt. Vol
verassingen, deze nummer 40.

‘Ja, ik doe mee!’ luidde het gedecideerde
antwoord van Kaja toen we hem vroegen
om zijn deelname aan Jackies Bachelor List.
Aangezien we nooit eerder de kans hebben
gehad om hem als bachelor toe te voegen (ten
tijde van zijn huwelijk met Birgit Schuurmans
leerde hij namelijk zijn huidige ex Elle van
Rijn kennen) waren we blij verrast met deze
mededeling! Maar nog geen 24 uur na het
laatste contact, bleek dat we ons bijna te snel
rijk hadden gerekend. Kaja’s reply: ‘Hoewel ik
me gevleid voel, lijkt het me toch geen goed
idee om mee te doen. De break up is nog vers
en het is beter om mijn ex niet al te zeer in
herinnering te brengen. Sorry.’ Om de mail,
behulpzaam en verrassend als hij is, plotseling
te eindigen met: ‘Ik geef groen licht mits ik
niet word geïnterviewd en op de
eerste plaats beland!’
Bij dezen. Toch
respectvol en loyaal
van hem trouwens.
Die eigenschappen
zijn ex Elle minder
toebedeeld: in een
interview met FAB
Magazine deed ze
zonder blikken of
blozen de reden van
hun relatiebreuk
uit de doeken.
GE BOORT E
‘Zijn midlifecrisis
DAT U M
betekende mijn
11 F E BRUA R I
scheiding.’ Voordat
1973
Kaja besluit om
r
zich opnieuw
BE ROEP
in een serieuze
R EGISSEUR
relatie te storten
r
(de geruchten gaan
FRIENDS ON FB
namelijk dat-ie het
GE E N PROFI E L
ditmaal met een
r
veel jonger grietje
FYI
doet), adviseren we
H I J I S C R E AT I E F,
hem eerst maar eens
AMBITIEUS EN
goed van de zomer
AU TONOOM
te genieten. Met jou
misschien?
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NICK KIDMAN

Felix Bakker

Hij was wat huiverig om mee te werken.
Maar een jongeman met zo’n gezicht en
zo’n goddelijke lijf heeft het recht niet de
Jackie-vrouw zijn aanblik te ontnemen. Wij
kochten hem om, door hem een grote tuin
met een tijger te beloven. Als dat nou zijn
wens is, wie zijn wij dan om daar moeilijk
over te doen. Met Felix kun je lachen! Hij
vertaalt zijn flexibele levenshouding naar een
prachtmetafoor: ‘Wind tegen is wind mee als
je de andere kant op gaat.’ Waarom moeilijk
doen als het makkelijk kan? Dit motto heeft
hem al ver gebracht in het leven, bijvoorbeeld
met niet onverdienstelijke klussen als
fotomodel (laatst
nog voor JFK). Van
zijn droomvrouw
verwacht bachelor
Bakker dat ze een
GE BOORT E
beetje raar is. Raar?!
DAT U M
‘Ja, lekker gek!’ Van
5 AUGUST US 198 0
zelfspot is Bakker
r
ook niet vies: ‘Ik
BE ROEP
heb moeilijk haar.
INVESTMENT
Het liefst zou ik het
M A NAGE R E N
in een kek staartje
MODEL
dragen, maar het
r
laat zich simpelFRIENDS ON FB
weg niet temmen.’
818
Beginnen jouw
r
handen nu te jeuken
FYI
om zijn blonde lokFE L I X KOMT
ken te bedwingen?
M E E STA L T E
Zoek hem eens op
L A AT
in café Hoppe, aan
het Spui.
80
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Derk van Laar

Voor ons lag Dossier Van Laar, D (gejat uit
de praktijk Psychologie van de koude grond): dit
hockeyende manspersoon heeft een afkeer
van vrouwen die geitenkaas lekker vinden.
Waar dit vandaan komt? ‘Cliënt wil er niet
over praten.’ Zou het te maken hebben met
zijn jeugd, die hij doorbracht in het mooie
Oosten des lands? Werd hij als klein Derkje
misschien verliefd op de dochter van de
geitenboer? Had
zij slechts oog voor
haar geitenzonen in
plaats van de liefde
van deze lekkere
man te beantwoorden in de geitenstal?
Dan nu de hamvraag: waar wordt
deze kroegtijger
wel opgewonden
van? ‘Ik kan het niet
uitleggen,’ zegt de
guitige praatjesmaker, die beroepsGE BOORT E
halve menig meisje
DAT U M
broodjes geitenkaas
3 SEPTEMBER
ziet verorberen.
1982
‘Maar voor het
r
type Anna Drijver
BE ROEP
maak ik graag een
BEDR IJFSLEIDER
uitzondering, en eet
CAFE THUYS
ik zelfs een kaasje
(WEST)
mee.’ Zijn vrienden
r
denken dat Derk
FRIENDS ON FB
niet lang meer
498
de bachelor gaat
r
uithangen. ‘Hij doet
FYI
wel heel stoer, maar
‘VERRASSEN’
uiteindelijk zien we
IS ZIJN MIDDLE
Derk gewoon met
NAME
een beestje en een
meisje op de bank.’
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Frank d e Graaf

Frank de (foto)Graaf gelooft in karma. Dat
zeggen wel meer mensen, maar wat bedoelt
de moderne man daar nou eigenlijk mee? In
het geval van Franky-boy betekent geloven
in karma dat hij niet veroordeelt en een fijne
(open) houding heeft. Frank vindt niets gek
en kan praten over van alles en nog wat. Hij
is als een vis in het water op openingen van
exposities of lanceringen van een nieuw merk
of tijdschrift. Hij blijft graag op de hoogte
van alles wat er speelt in de wereld van kunst
en literatuur. Daarnaast kan deze spirituele,
visueel ingestelde grapjas en ex-Idolskandidaat buitengewoon goed
dansen. Nadat hij
zijn biologisch verantwoorde ontbijtje
met gojibessen,
muesli en appelGE BOORT E
partjes achter de
DAT U M
kiezen heeft, begint
25 A PR I L 1981
hij zijn dag met het
r
opzetten van een
BE ROEP
muziekje. Hij wordt
FOTOGR AAF
pas echt wakker
r
als hij vervolgens
FRIENDS ON FB
in adamskostuum
1306
een rondje door de
r
kamer danst. Frank
FYI
valt op vrouwelijke
H I J CR E Ë E RT
vrouwen, met een
GR A AG
flinke dosis flair.
SCHOONHEID
Dans jij binnenkort
met hem mee?

2012#52

35

E vgeniy Levch enko

DEBORAH RAFFEL

DANIËL J. ASHES

Jam es Worthy
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GE BOORT E
DAT U M
24 J U N I 198 0
r
BE ROEP
SCHRIJVER
r
FRIENDS ON FB
3649
r
FYI

Hij heeft geen rijbewijs, zijn relaties duren
nooit langer dan een week en uit zijn douche
komt een zielige pisstraal. ‘Maar mijn leven
is zo goed!’ Lief hè? Dit is nou typisch James.
Grote bek, maar een minuscuul hartje. Hij
besloot al jong om niet volwassen te worden: ‘Ik betaal belasting,
ik betaal mijn huur, ik breng mijn stem uit op een politieke partij,
ik check mijn balzak dagelijks op kwaadaardige knobbeltjes, ik eet
soms broccoli, maar volwassener dan dat ga ik echt niet worden.’ Zijn
constatering dat hoe volwassener mensen worden, hoe beter ze leren
liegen, weerhoudt hem er dan ook van het kind in zichzelf te verloochenen. James stottert en daar loopt hij graag mee te koop. Volgens
ons weet hij stiekem best dat er vrouwen zijn die daar voor vallen. Een
ander aangeboren talent van hem is het praktiseren van romantiek.
Voorspelbaar genoeg maakt hij als getalenteerd auteur gebruik van
het geschreven woord. James legt uit dat romantiek geen cliché hoeft
te zijn. ‘Het gaat erom dat het oprecht is. Iedereen kan Shakespeare
quoten, iedereen kan rozen kopen, maar kan je ook zelf zeggen wat je
voelt?’ Onze nummer 35 kan niet tegen moderne, vaak gemakzuchtige
romantiek. Hij neemt een strandwandeling als voorbeeld. Volgens hem
draait het daarbij helemaal niet om de strandwandeling zelf, maar om
alles wat daarbij hoort. Zoute lippen op een parkeerplaats in Zandvoort
en nat in de auto terug naar huis. Het gaat er niet om met een schelp
haar naam te schrijven in het zand. Nee, James wil die schelp bewaren
en vier jaar later in haar jaszak stoppen. ‘Dan is zij op haar werk en
haalt ze ineens die schelp uit haar jas en denkt ze terug aan mijn zoute
lippen op die parkeerplaats in Zandvoort.’ James valt op buitenbeentjes.
Merkwaardigheden kan hij wel waarderen. Knor jij als je lacht? Laat je
horen, want James vindt dat supersexy.
IS E E N GROT E
VLEESETER

GE BOORT E
DAT U M
2 JA N UA R I 19 78
r
BE ROEP
PROF VOET BA L L E R
r
FRIENDS ON FB
4293
r
FYI
I S G E E N F E E S TB E E S T, M A A R
G A AT E E NS I N
DE ZOV E E L T I J D
HELEMAAL LOS

2012#52

‘Hè?! Levchenko? Die voetballer bedoel je
toch? Die hoort toch gewoon op de Pink
List?’ zei iemand die ergens een klok had
horen luiden, maar verder uit haar nek
kletste. De beste man mag er dan misschien
uitzien alsof hij graag met de meiden (Fred
van Leer en Mike de Boer) shopt, maar deze
Hitkrant-hunk is zo straight als wat. Hij werd
geboren in Oekraïne, in de tijd dat dat nog
onderdeel was van de Unie van de Socialistische Sovjetrepublieken. Eind 2011 werd hij
uitgeroepen tot meest sexy vegetariër van
Nederland. De goedgeklede voetballer wordt
tegenwoordig niet meer wakker naast parttime planteneter Victoria Koblenko en staat
eigenlijk best open voor een nieuwe relatie.
Voor Levchenko geen dating in the dark.
Hij windt er geen doekjes om dat uiterlijk
voor hem belangrijk is. Gelukkig kan de
metroman van tegenwoordig zich verdomd
goed nuanceren: ‘Met looks bedoel ik ook
uitstraling en de manier waarop een vrouw
zich gedraagt. Dit zijn allemaal factoren die
doorslaggevend kunnen zijn voor mij.’
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TITIA HAHNE

Arjen Lu bach

Arjen is slim, heeft een mooi stel ogen en
ook op sociaal gebied springt hij met kop
en schouders boven onze landgenoten uit.
Vrijheid is zijn grootste goed. Net als in het
echte leven wil hij zich binnen een relatie
niet geremd voelen in wat dan ook. Hij valt
op Scandinavisch aandoende types: ‘En toch
kom ik in de praktijk vaak met donkerharige
meisjes thuis. Nou ja, ook leuk.’ Arjen is een
ster in het relativeren, ook van zijn succes. Hij
is cabaretier, presenteert de nodige culturele evenementjes en is bovenal succesvol
schrijver. Onlangs sleepte hij nog de Jongeren
Literatuurprijs in de wacht met zijn boek
Magnus. En denk
nou niet dat Arjen
naast zijn schoenen
gaat lopen. Hij beseft nauwelijks dat
hij lekker bezig is,
de schat: ‘Vroeger
GE BOORT E
droomde ik ervan
DAT U M
dat alles me zou
22 OKTOBE R 1979
komen aanwaaien.
r
De werkelijkheid
BE ROEP
is anders. Pas als je
SCHRIJVER/
keihard werkt kun
CABAR ETIER
je misschien ergens
r
in uitblinken.’
FRIENDS ON FB
Wat is hij normaal
2116
gebleven hè? We
r
kunnen hem wel
FYI
blijven ophemelen,
CON T ROL
deze literaire loebas,
FR EAK? BEETJE
maar uiteindelijk
MISSCHI EN…
is Arjen ook maar
gewoon een mens.
82
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Xand er Sch ings
Tussen alle BN’ers en Amsterdam Oud-Zuid
is deze man een geografische uitzondering.
Meet Xander: een nuchtere, welbespraakte,
zorgzame Zwollenaar die dol is op eten. Zo
dol dat hij er ’s nachts over droomt en dat
maar liefst 90% van zijn pics op Facebook uit
home made gerechten bestaat (weer eens iets
anders dan de ontblote bovenlichamen die we
gewend zijn). Het is dan ook niet vreemd dat
hij zijn vrije tijd veelal vult met borrelen,
lunchen en koken. En dat vindt allemaal
plaats in de Overijsselse hoofdstad. Xander
wordt enthousiast van verzorgde, maar pittige
tantes die zich niet door het minste of
geringste uit het
veld laten slaan.
Aangezien hij
fanatiek hockeyt
legt hij de sportieve
lat ook hoog voor
zijn toekomstige
Sporty Spice (lekker
samen trainen voor
de halve marathon,
bijvoorbeeld). Maak
je geen zorgen als
Xander ineens fel
uit de hoek komt.
Hij bedoelt het niet
GE BOORT E
zo. Tot slot nog een
DAT U M
nuchtere quote van
24 DECEMBER
een vriend: ‘Xander
1982
is prima gezelschap,
r
dus op een kroegBE ROEP
avond kun je hem
R E L AT I E er rustig bij hebben.’
M A NAGE R BI J
Ook niet onbelangEEN BANK
rijk: mocht je in de
r
put zitten, geef een
FRIENDS ON FB
kik en – behulp89
zaam als hij is – binr
nen vijf minuten
FYI
staat Xander bij je
MOTTO: E ERop de stoep met een
LIJKHEID
goeie mop en een
DU U RT H ET
hoogst bemoediLANGST
gende schouderklop!
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Johan Fretz

‘Met een beetje geluk loop ik tachtig
jaar op deze aardbol
rond. Best lang,
maar op de schaal
van eeuwigheid is
GE BOORT E
het een pennenDAT U M
streek.’ Zo steekt
20 SEPTEMBER
deze wijze bachelor
1985
van wal, als we hem
r
vragen naar zijn
BE ROEP
levensvisie. Johan
C U LT U R E L E
twijfelde lang of hij
DUIZENDPOOT
iets met theater, lir
teratuur, muziek of
FRIENDS ON FB
politiek wilde doen.
GE E N PROFI E L
Tegenwoordig
r
smeedt hij als cabaFYI
retier en muzikant
‘LAND NIET
alles aaneen. ‘Het
VO OR DAT J E
moet samen een
Ü BE R H AU P T
parallel universum
BENT
vormen van pop,
OPGESTEGEN’
hoop en liefde.’
Onlangs debuteerde
hij met zijn eerste
roman: Fretz 2025, een verhaal waarin hij als
minister-president terugblikt op zijn jonge jaren. In deze sombere wereld (Johan geeft toe
een beetje melancholisch te zijn), droomt hij
ervan om met het duo De Gebroeders Fretz
een uitverkocht Carré te ontroeren en aan het
lachen te maken. Qua romantiek scoort Johan
hoog. Denk handgeschreven liefdesbrieven
en oldschool cassettebandjes met zelfgeproduceerde liedjes. Daarnaast is hij bijzonder
complimenteus voor de Hollandse vrouw:
‘Ze is mooi, sexy en elegant. Warmbloedig in
de liefde en met gevoel voor humor. Wat is er
mooier dan een blonde, nuchtere Hollandse
op een roze fiets versierd met bloemen? Daar
kan geen Braziliaanse amazone tegenop!’
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André Gerardus
Ju nior Hazes

Feiten: maand maart, getal 50, programma
Spuiten en slikken. Gaat je weer wat dagen?
Ons in ieder geval wel. Op 18 maart was de
net meerderjarige Dré namelijk te gast in het
controversiële programma en biechtte op met
vijftig vrouwen het bed te hebben gedeeld!
‘Ik kom al sinds m’n vijftiende bij de hoeren.
Ze vragen wel naar je leeftijd, maar als je zegt
dat je ouder dan achttien bent, is er niets aan
het handje,’ aldus een van oor tot oor glimlachende Dré. Op zijn achttiende verjaardag
afgelopen januari ging het er ook al wild aan
toe. Dré kreeg namelijk een striptease-act cadeau. ‘Ik kreeg ineens kaplaarzen in mijn nek
en werd geblinddoekt,’ vertelde hij gelukzalig
aan RTL Boulevard. Hoewel hij nog thuis
woont probeert
moeder Rachel haar
seksleven met haar
Italiaanse vriend
nog een laatste
leven in te blazen.
Net als wijlen zijn
GE BOORT E
vader, is Dré ook
DAT U M
niet vies van een
21 JA N UA R I 19 94
losbandig leven.
r
Joh, een beetje seks
BE ROEP
op jouw leeftijd is
ZANGER
helemaal niet erg,
r
Dré, zolang het
FRIENDS ON FB
maar binnen de
56
perken blijft. We
r
hopen namelijk dat
FYI
dit smoeltje een iets
H O U D T VA N
langere houdbaarSTOUT
heidsdatum heeft
dan zijn vader.
84
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Jan Willem
d e Man

De telefoon stond roodgloeiend en onze
mailbox leek te exploderen. ‘Hij is weer vrijgezel!’ Werkelijk van alle kanten werden we
benaderd. De Lijst der Lijsten zou incompleet
zijn zonder De Man die Jan Willem heet.
Met zijn donkere ogen en zijn creatieve brein
brengt hij menig vrouw het hoofd op hol.
De Man heeft zijn verre toekomstplannen
al zo goed als rond. Later verhuist hij naar
‘een boerderijtje aan zee. Of bestaat dat niet?’
(Geeft niets JW. Hoe reëler dromen zijn, hoe
saaier ze worden.) In en om zijn boerderijtje
wonen dan ook lammetjes, ganzen, honden,
katten, kippen, bijen (?) en varkens. Gezellig
genoeg wonen in de straat ook zijn vrienden
met hun gezinnen. Het enige dat nu nog ontbreekt is een lief boerinnetje. Er zijn slechts
een paar eisen waaraan zij moet voldoen. De
boerenmeid van Jan Willem moet stoer, maar
vrouwelijk zijn. Mocht jij in deze rol ineens
besluiten aan name dropping te doen, dan kan
je linea recta de stal verlaten. Als blijkt dat
het klikt, dan heb
je een droomleven met deze nu
nog vrijgezelle
Jackie-man. Jan
Willem duikt voor
zonsopgang het kippenhok in om verse
eitjes te pakken. Hij
rolt eigenhandig
roomboterzachte
croissants, plukt
rijpe grapefruits van
de appelboom en
maakt van dit alles
GE BOORT E
een feestelijk ontbijt
DAT U M
op bed. Daarna pakt
23 M A A RT 1982
hij zijn surf board en
r
verruilt zijn overall
BE ROEP
voor een woestSUCC E SVOL
aantrekkelijke
R ECLAMEMAN
zwembroek. Hij
r
bedrijft de liefde
FRIENDS ON FB
met de golven en
773
daarna, met het
r
zand nog in de
FYI
groeven van zijn
BETWETERS
gebruinde sixpack,
KOM E N E R BI J
misschien wel met
HEM NIET IN
jou... Wel eerst even
de stal uitmesten.

28
Floris E vers

Deze veelvoudig international valt op. Niet
alleen vanwege zijn onweerstaanbare bos
krullen of doordat zijn hockeystick altijd
richting goal wijst. Nee, er is meer dat hem
een vrouwenmagneet maakt. Volgens Floris’
werkgever – een gerenommeerd bureau
in management consulting – is de hockeyster een voorbeeldig consultant. ‘Floris is
analytisch en heeft veel kennis op het gebied
van organisatieontwikkeling,’ aldus zijn leidinggevende. Dan ’t vrouwending. Zijn hart
gaat sneller kloppen van pure, authentieke
vrouwen. Een blonde of een donkere: de
haarkleur is hem om het even. Tot slot: Floris
is een kindervriend (klinkt tegenwoordig
wat eng, maar dat
is het niet). Hij is
oprichter van FEHE
(in samenwerking
met Montecatini):
een bedrijfje dat
kinderhockeykamGE BOORT E
pen organiseert.
DAT U M
In aanloop naar de
2 6 F E B RUA R I 19 8 3
Olympische Spelen
r
willen we niets
BE ROEP
liever dan dat de
HOCK EYER EN
aanvoerder in topC O N S U LTA N T
conditie verkeert,
r
dus for his own sake
FRIENDS ON FB
zijn we hem tot die
1917
tijd niet tot last. Met
r
deze plek op de lijst
FYI
sleept hij voor NeL AC H T H E E L
derland vast goud
LIEF
in de wacht op de
Spelen. Hup Floris!
2012#52
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GE BOORT E
DAT U M
9 OKTOBE R 1957
r
BE ROEP
SCHRIJVER
r
FRIENDS ON FB
31 33 L I K E S
r
FYI
VINDT HET
LEVEN BEST
LEUK

2012#52

Liever gaan wij voor deze lijst de landsgrenzen niet over. Gelukkig zijn (zelf )bedachte
regels er om overtreden te worden. Zie je
die blik in zijn spannende ogen? Die kijkers
verraden niets meer dan pure en oprechte
hartstocht. Hij brak door met de roman De
man die werk vond, over een bibliothecaris die
fantaseert over het koffiemeisje. Deze Vlaamse schrijver schuwt schuttingtaal niet en wij
Hollandse deernes kunnen dat wel waarderen. Het feit dat hij pas 55 lentes jong is, twee
keer trouwde, misantropisch in het leven staat
en zijn longen net zo donker gekleurd zijn
als zijn lange manen: we vergeven het hem
allemaal. Herman, jouw eigen Carice van
Houten-achtige meisje staat op een mooie
zomerdag vast ineens voor je deur. Je hebt
te kennen gegeven dat je droomvrouw geen
tattoo’s heeft. Laten we dan afspreken dat wij
alle vrouwen die Dennis Storm afwijst, subito
op de trein naar Gent zetten.

Mark van E eu wen

‘Trek ’m aan zijn
staart, word voor
eeuwig verliefd en
make it happen.’ Dat
waren vorig jaar
de laatste woorden
waarmee we met
pijn in ons hart
afscheid namen van
onze trouwste bachelor. Na drie jaar
hoge noteringen
zouden we onze
vrijgezel voor eens
en voor altijd uit de
lijst schrappen. Het
is niet dat we hem er niet op willen, begrijp ons niet verkeerd. Maar
we kunnen onze lezers nieuwe, verse bachelors ook niet onthouden.
Het is ook geen charmeoffensief. Integendeel. Het is simpelweg de tijd
die begint te dringen. Omdat Mark alweer 36 wordt, vinden wij dat
uitgerekend híj alle liefdesgeluk verdient! We berusten in het feit dat
laatbloeiers nu eenmaal niet vóór in de rij
staan. Om een eventuele misser te voorkomen, hebben we voor de zekerheid nog wel
even zijn lijf, kapsel en kleding onder de loep
genomen. Nee, dat zit anno 2012 ook nog
steeds snor. Enfin, komt tijd, dan komt vast
ook raad... En wel, afgelopen december hadGE BOORT E
den we ineens de primeur: Mark zei zijn hart
DAT U M
verloren te hebben aan de Twentse ex-Miss
23 J U L I 1976
Universe Kim Kötter. ‘Zou het dan toch?’ Te
r
mooi om waar te zijn, want nog geen maand
BE ROEP
later blijkt het prille geluk alweer voorbij.
AC T E U R
Voornaamste reden: weemoed. Het duo blijkt
r
nog te gehecht aan hun vrijgezellenbestaan.
FRIENDS ON FB
Typisch gevalletje bindingsangst of wordt
349
Mark net als zijn alter ego Jack van Houten
r
uit GTST liever alleen gelukkig? Wij kunnen
FYI
er onze vinger in ieder geval niet op leggen
ROOKT PI J P OM
en laten hem maar lekker aankloten. Alle
I NSP I R AT I E OP
pijlen zijn vanaf nu dan maar voornamelijk
TE DOEN
gericht op Dirk-Jan, het jongere broertje van
Mark. Even potentieel en minstens zo leuk!
WILLIAM RUTTEN

Herman Brusselmans
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Thomás Goethals
Ligthart
DANIËL J. ASHES

Toen we hoorden
dat Thomás, alias
The Flexican, al
acht jaar een vrij
man is geloofden
we onze oortjes
niet. De in Mexico
City geboren
Thomás geeft toe
dat muziek zijn
allerhoogste
prioriteit heeft. En
inderdaad, als we
zijn schema onder
ogen krijgen, is het
net alsof hij in zijn
studio woont. Bovendien draait The Flexican
(wat overigens een afgeleide is van Flexibel en
Mexicaan) ’s nachts en in het weekend onvermoeibaar door op zijn eigen clubavonden.
Desondanks zegt Thomás exact te weten wat
zijn type is: ‘Ik val op meisjes die ik leuk
vind.’ Eh... ja, duidelijk. In het kader van your
friends know you best, informeren we bij zijn
vrienden. Gek genoeg delen zij een heel
andere mening over wat Thomás aantrekkelijk vindt: type voetbalvrouw. Dus twijfelde
je nog over het nemen van acrylnagels of een
borstvergroting? Doen, Thomás loves it! Wil
je nog meer vlammen in zijn pan? Dan moet
je vooral niet trutten in restaurants. Thomás
is namelijk wars van dat-lust-ik-nietjes. Vis
daarom niet in zijn bijzijn die akelige garnaal
of mossel uit je saus. Voor de geïnteresseerden
is het misschien lastig dat Thomás vooral
’s nachts en in het weekend werkt, maar zodra
hij vrij is, is hij het liefst thuis: ‘Ik ben een
echte huismus.’ Waarvan acte.

GE BOORT E
DAT U M
11 NOV E M BE R
1983
r
BE ROEP
DJ/PRODUCE R
r
FRIENDS ON FB
2 0.187
r
FYI
I S VA N N A T U R E
RUSTIG EN
VERLEGEN

24
Mark Ru tte

GE BOORT E
DAT U M
14 F E B RUA R I 19 67
r
BE ROEP
(DEMISSIONAIR)
M I N ISTE RPR ESIDENT
r
FRIENDS ON FB
2536
r
FYI
Z I J N VA D E R I S
GET ROU W D M ET
D E Z U S VA N
ZI J N 1E V ROU W
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Look at his face! ‘Altijd blijven lachen,’ is het
credo van onze guitesnuit. Ook wanneer het
kabinet valt en het land op de rand van de
financiële afgrond staat, blijft hij optimistisch.
Wij vinden het in ieder geval om te huilen
(van ontroering dan) hoe Mark zijn schouders
er elke keer weer onder zet, een opgefokte
Wilders tot bedaren brengt en zijn vakanties
om het minste of geringste moet af breken.
En dat allemaal om ons land sterker en
welvarender te maken. Laten we aftrappen
met onze wist-je-datjes: Mark komt uit een
hervormd gezin, studeerde geschiedenis aan
de universiteit van Leiden, is gastdocent op
een Haagse middelbare school en kan heel
mooi pianospelen. BTW: tijdens ellenlange
debatten heeft Mark een opmerkelijk druk
sms-verkeer. Nog steeds slagen we er niet in
om te achterhalen waar hij onzeker over is
(als-ie dat al is), met wie hij lepeltjelepeltje
ligt, wat zijn bad habit is. Daarom hebben we
in goed overleg besloten om Mark volgend
jaar met rust te laten. Want is er rust, dan
komt de vrouw. Zeker!

2012#52
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Robin Boers

Ph ilip Berlijn

De zoon van de ex-Commandant der
Strijdkrachten werd geboren in Friesland en
groeide op in het Twentse Oldenzaal. Na zijn
middelbare school vertrok hij naar Groningen waar hij ongebreideld rebelleerde. Twee
economische studies en een woonplaats
verder is Philip nog steeds forever young. Naast
’t geijkte rijtje van muziek-sport-vriendenfestivals, werkt hij deze zomer tijdens de
Olympische Spelen een maand lang in het
Holland Heineken House. Overige nuttige
info: Philip is met drie serieuze relaties goed
aan de verkering
geweest. Ondanks
zijn Hollandse roots
spreekt Phil graag
Engels met een
american accent: no
guts no glory en once
in a while zijn
veelgehoorde
kreten. Wat je
verder nog moet
weten is dat hij het
te gek vindt als jij –
net als hij – ook een
chaotische mafketel
GE BOORT E
bent. Hij heeft
DAT U M
overigens een lichte
18 F E BRUA R I
aversie tegen
1983
feministische
r
carrièretijgers
BE ROEP
(scheelt weer een
ACCOU N T
kletspraatje)! En
M A NAGE R
last but not least: hij
r
twijfelt dagelijks of
FRIENDS ON FB
hij Carice van
800
Houten nou wel of
r
niet de liefde moet
FYI
verklaren. Ons
IS VER LIEFD OP
advies is: wie niet
ZIJN MOEDER
waagt... Go for it
Phil!
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Oscar Kocken

Zijn vrienden
waren het er
unaniem over eens:
Robin is lief,
vrolijk, stoer en
heeft dankzij zijn all
GE BOORT E
women opvoeding
DAT U M
het hart van een
21 F E BRUA R I
gentleman. En dat
1975
klopt, want al ver
r
voor de samenstelBE ROEP
ling van deze lijst
FR EELANCE
crashte één van ons
T V- R E G I S S E U R
na een stapavond bij
r
hem op de bank.
FRIENDS ON FB
Hoewel de alcohol
611
zijn werk deed,
r
gebeurde er niets
FYI
ongemakkelijks.
IS T ROTS OP
Dus al zou je willen
Z I J N Z O O N VA N
dat hij je bespringt,
ZES, SIL
zolang hij je niet
beter kent houdt hij
zijn handen thuis.
Na enkele stukgelopen relaties zocht Robin
anderhalf jaar geleden een nieuwe uitlaatklep.
Drank was een optie, maar hij koos voor
sport. Dus nu fietst en fitnesst hij vier keer per
week. Al is het maar voor de diepgaande
gesprekken met oude, wijze mannen: ‘Laatst
sprak ik over de liefde met een 89-jarige.
Toen ik vertelde dat ik 37 ben, zei hij: ‘‘Ach
jochie, maak je geen zorgen, het begint pas
net.’’ Robin is hopeloos romantisch. ‘Tot
vervelends toe stuur ik briefjes en regel ik
verrassingen. Soms iets té overweldigend.’ Hij
hoopt snel weer eens verliefd te worden. Bij
voorkeur op een meisje met chique maar
jongensachtige branie. Bij hem mag je best
veel: bier drinken en zelfs een ochtendhumeur is toegestaan. Als hij eenmaal van je
houdt, dan is dat voor het leven!

Tussen alle Florissen en Johnny’s hebben we
ook nog ruimte gelaten voor een Oscar.
En niet zomaar, want deze bijzondere vangst
neemt je mee op ontdekkingsreis: je gaat op
zoek naar zeldzame fossielen, doet ‘vet’ veel
optredens en gaat ouderwets brommers
kiek’n! Over die ervaringen schrijft hij
vervolgens stukjes in zijn eigen Kockense
Courant, een zogenaamde megalomane krant
over Oscar als schrijver/columnist/presentator
en theatermaker. Elle Magazine noemt hij
een vrouwenvakblad en daarvoor interviewt
hij niet de minste
personen: Mensje
van Keulen, Anna
Drijver en Kees van
Kooten zijn klinkende namen die hij
al op zijn lijstje mag
bijschrijven. Daar
wordt hij rijk, maar
voornamelijk
gelukkig van!
Door zijn nietalledaagse belevenissen valt hij ook
op niet-alledaagse
GE BOORT E
vrouwen. Geloof je
DAT U M
in sprookjes? Blijven
31 DE C E M B E R
doen! Os valt na1983
melijk op vrouwen
r
met een rijke fantaBE ROEP
sie. Heb je een
COLUMNIST
krankzinnig gevoel
r
voor humor, een
FRIENDS ON FB
hoog energielevel
1735
en durf je hem uit
r
te dagen? Kruip uit
FYI
je schulp, hij is erPR IJKT NAAKT
van overtuigd dat je
IN ELLE
bestaat. Neem jij deze
Oscar in ontvangst?
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20
Jasp er
Kasbergen

In een wereld van dreigende kredietcrises en
tergende armoede is Jasper de positivo pur
sang. Dat betekent niet dat hij zich niet
bekommert om al deze narigheid, maar hij
heeft het aangeboren talent te genieten van
alles en iedereen om zich heen. Een stevige
boswandeling of een kort autoritje? Zelfs de
kleinste dingen weet hij te waarderen.
Onbekommerd en met opgeheven hoofd
maakt hij van iedere dag een feestje (zijn
moeder noemt hem niet voor niets haar
zondagskind). Vijf jaar geleden besloot de
levensgenieter niet langer voor een baas te
werken en sindsdien kan hij het zich
veroorloven om alleen nog maar leuke
dingen te doen. Beetje reizen, beetje zeilen,
beetje borrelen, wat wil je nog meer? Toch
kun je opgelucht ademhalen, want Jasper is
helemaal niet op zoek naar het perfecte
plaatje. ‘Ze moet wel verzorgd zijn, maar ook
zonder make-up de straat op durven. En
energiek zijn.’ Ten
tijde van dit
schrijven stijgt ons
energielevel dan
ook in rap tempo.
Jasper zelf is
zorgzaam (dat
GE BOORT E
kunnen we ook niet
DAT U M
van iedereen
2 3 M A A RT 19 74
zeggen) en gelooft
r
heilig in zijn
BE ROEP
zelfverzonnen
E I G E N A A R VA N
voordeurtheorie:
D O O R PA S ‘Het uiterlijk is
MODEL.NL EN
slechts de voordeur,
FOTOGR AAF
uiteindelijk geeft de
r
persoon erachter de
FRIENDS ON FB
ware inhoud prijs.
597
Hoewel het soms
r
moeilijk is om de
FYI
deurbel te vinden,
IS E E N GROOT
is elke voordeur
K I N D DAT A F interessant.’
GEREMD WIL
Deurbel, deurmat,
WOR DE N
achterdeur, whatever,
Jasper is leuk!
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Na Dré junior is deze adrenalinejunk met
zijn twintig jaar de jongste van de lijst. Zoals
bijna elke adolescent met onzekerheid kampt,
is John (die qua uiterlijk veel gelijkenissen
vertoont met het kindsterretje uit de familiefilm Home alone), opmerkelijk zelfverzekerd.
Sterker nog, hij vindt dat hij alles in huis
heeft om een topmodel te worden. Toevallig
is hij ook nog eens dol op glitter & glamour
dus wat dat betreft past de wereld van de high
fashion-industrie John perfect. Om voet aan
de grond te krijgen, woonde hij een tijdje in
NY. Terug in Nederland nam hij deel aan het
modellenprogramma The face, waar hij na zeven afleveringen het
toneel helaas moest
verlaten. Aan de
zijde van dit jonge
heerschap is ruimte
voor een intelligente, onafhankelijke
en, net als hijzelf,
zelfverzekerde brunette. Wees alert,
want mocht Johns
laptop het ooit begeven, maak je dan
als de sodemieter uit
de voeten. Doe je
GE BOORT E
dat niet – zoals zijn
DAT U M
moeder overkwam
28 M A A RT 1992
– dan kàn het zijn
r
dat hij je zomaar
BE ROEP
naar de keel vliegt.
MODEL
Hoewel hij deze
r
beschuldiging ten
FRIENDS ON FB
stelligste ontkent,
2850
geloven wij best dat
r
er ergens in John
FYI
een grimmige bad
IS EEN VECHboy verscholen ligt.
TERSBAAS
Niet voor schijterds
dus, deze gast!

2012#52
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Olivier Ru tgers

MATHIJS HANENKAMP

Joh n Leonardo
Ru itenbeek

Ondanks zijn blonde lokken en Hollandse
naam, is Olivier eigenlijk in het verkeerde
land geboren. Zijn wieg had namelijk in
Italië moeten staan. Om dit kleine ongemak
te compenseren, speelde hij vier jaar lang de
sterren van de hemel voor HC Cernusco,
een gerenommeerde Milanese hockeyclub.
Olivier is net als de gemiddelde Italiaan
warm, ambitieus en een echt ‘mannetje’,
maar qua romantiek hoef je bij deze down to
earth guy niet veel
te verwachten.
Om het gezellig te
maken wil hij best
een kaars aansteken of een glas
wijn inschenken
GE BOORT E
(natuurlijk is Olivier
DAT U M
de beroerdste niet),
26 AUGUST US
maar daar is ook
198 0
bijna alles mee
r
gezegd. Hij is niet
BE ROEP
snel onzeker, omdat
EIGENAAR
hij simpelweg staat
LASTMOM ENT
voor wat hij doet.
WEBDESIGN,
Tenslotte noemt hij
FOTOGR AFIE EN
zichzelf een open
WEBFILM
boek. ‘Mensen die
r
mij kennen weten
FRIENDS ON FB
alles van me.’ Heb
643
jij een prangende
r
vraag voor hem,
FYI
mail de redactie
SINGLE SINDS
en je krijgt een
AUGUST US 2 011
eerlijk en oprecht
antwoord.
JACKIEONLINE.NL
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Gregory Kurtley
van d er Wiel

Simon Istvan Flu ks

GE BOORT E
DAT U M
3 F E BRUA R I 19 8 8
r
BE ROEP
PROF VOET BA L L E R
r
FRIENDS ON FB
34.290
r

Nummer 17 is dé basisklant van Ajax en
FYI
het Nederlands elftal. Sinds 1996 floreert de
RAAKTE IN
rechtsback bij de Amsterdamse voetbalclub en
OPSPR AAK TOEN
daarmee is hij in voetbaljaren de oudste AjaH I J VA N W E G E
cied. Hoewel we Greg regelmatig in tv-comEEN HERSENmercials (Nike en Euro 2012 zijn lucratieve
SCHUDDING
opdrachtgevers) voorbij zien flitsen, is het de
N I ET KON
laatste tijd toch even stil geweest rondom de
VOET BA L L E N E N
verdediger. Hij werd namelijk lange tijd geT EGE L I J K E RT I J D
veld door een hardnekkige liesblessure. AfgeWEL EEN
lopen jaar deed het gerucht de ronde dat Greg
R A PCONC E RT
en hockey-international Ellen Hoog een setje
BI J WOON DE
waren. Zelf zei hij niet meer dan vrienden te
zijn. Over vrienden gesproken, Johnny Heitinga is trouwens z’n boezemvriend. Op het
veld is Greg wild en snel, thuis is hij de rust zelve en speelt hij het liefst
computerspelletjes. Verder is hij gek op Mexicaans eten, is Pirates of the
Caribbean zijn lievelingsfilm en Oesters van Nam Kee zijn favoriete boek.
Zijn exotische looks dankt de verdediger aan een mix van Antilliaanse
en Nederlands roots. Greg heeft wel een deadline: zijn contract bij Ajax
loopt binnenkort af en vanwege zijn prestaties vrezen we dat we de
sterspeler zullen verliezen aan een andere Europese topclub.

GE BOORT E
DAT U M
27 J U L I 198 8
r
BE ROEP
C O C K TA I L SHAKER BIJ
J I M M Y WOO,
MODEL
r
FRIENDS ON FB
17 9 6
r
FYI
EEN LULLIGE
ENKELBLESSURE HIELP ZIJN
DROOM
A L S PROF BASK ETBALLER
OM ZEEP
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Bij velen moet je vieze sokken, smoezelige
vaatdoeken en verdwaalde schaamharen op
de koop toe nemen, bij Simon Fluks hoeft
dat gelukkig niet. Deze schoonmaniak is
namelijk zuinig op lichaam en geest. Zuinig
is hij ook op de zaterdag, zijn enige vrije dag
in de week. Na Simons wekelijkse poetsdrift
(‘In een vies huis kun je niet ontspannen’)
gaat hij voor de luxe boodschappen naar
de Noordermarkt. Als het even kan, pakt
hij tussendoor ook nog een paar krachttraininkjes mee (want dan zit hij pas echt lekker
in z’n strakke vel). Erna koken voor vrienden
en als de avond wordt afgesloten met een
goed gesprek, dan kan zijn zaterdag niet meer
stuk! Door familie wordt deze friendly hulk
omschreven als bijzonder lief. Zelf erkent hij
anderen graag te behagen en dat gaat nog
wel eens ten koste van zichzelf. Ondanks
een kleine, uiterlijke imperfectie (als kind
beet een agressief paard een stuk uit zijn
oor) hoeven we met Simon geen medelijden
te hebben: bij nachtclub Jimmy Woo steelt
hij met zijn woeste shake moves (denk Tom
Cruise in Cocktail) menig vrouwenhart. En
in het tv-programma The face eindigde hij als
vierde van de mannelijke modellen. Kortom:
knap, schoon, lief en een pleaser... zeldzaam!
2012#52

15
Alexand er
van And el

VAN SANTEN

Alexander, alias Aki, is ons er eentje. Qua
prettig gestoord spant deze bachelor veruit de
kroon. Hoewel het hem niet met de paplepel
is ingegoten (Aki komt uit een welgestelde
familie en groeide op in het chique Wassenaar) brengt hij zijn spaarzame tijd graag door
op de boerderij. Rijden op een trekker
vindt-ie helemaal ’t einde. Ook van zijn
stenenverzameling en verkleedpartijtjes wordt
Aki als een kind zo blij. Als poloprof heeft hij
een innige relatie met zijn lieveling Muneca
(Spaans voor poppetje). Je zou het niet
zeggen, maar behalve op paarden is Aki ook
gek op Siberische tijgers. Samen met
dierenvriend Felix Bakker, ook op deze lijst,
richtte hij een zogenaamd fokprogramma op
ter behoud van deze
tijger. Aki’s liefde
voor dieren gaat
nog een stapje
verder: in zijn
appartement houdt
hij momenteel drie
zwangere tijgers
(tip: welpjes kijken)!
Wil je Mrs. van Andel worden dan
moet je niet zeuren,
lekker kunnen
koken en veel zin in
seks hebben! Blond
GE BOORT E
of brunette, het is
DAT U M
Aki om het even.
24 SEPTEMBER
Een strak lichaam,
1982
een ferme kont en
r
lekkere tieten is
BE ROEP
daarentegen wel
POL OPROF E N
weer een absolute
ONDER NEMER
must. Cupmaat
r
vindt hij minder
FRIENDS ON FB
belangrijk: ‘Als ze
1714
maar niet teveel
r
hangen.’ Aki zegt
FYI
niet actief op zoek
GING OOIT
te zijn naar een
OP Z’N
relatie: ‘Liefde kun
KNIEËN BIJ DE
je niet zoeken, het
A A N KOMST H A L
komt opeens langs
OP SCHIPHOL,
en dan krijg je een
HELAAS MET
genadeloze klap in
SLECHTE
je gezicht.’ He knows
AFLOOP
you’re out there
somewhere!
2012#52
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Teu n Backer

Als we mochten
categoriseren dan
zou Teun ongetwijfeld thuishoren in
de klasse no-nonsense (volgens de
GE BOORT E
Bachelor-theorie is
DAT U M
dat de doordouwer
28 OKTOBE R 1985
met fatsoen, de
r
harde werker
BE ROEP
zonder kruiwagen,
H O C K E Yhet wie-A-zegtONDER NEMER
moet-ook-B-zegr
gen-type). Voordeel
FRIENDS ON FB
van deze categorie
1043
is dat je zonder vage
r
hard to get-spelletjes
FYI
en tofdoenerij direct
H U I LT O M
weet waar je aan toe
ZIELIGE FILMS
bent. Teun is
gewoon sociaal en
gewoon betrouwbaar. Gewoon leuk dus! Als je zelf spontaan
en een tikkeltje onvoorspelbaar bent èn er is
sprake van een klik, dan legt hij je graag in de
watten. Maar voordat het zover is zal hij je
eerst - zoals het een fatsoenlijk man betaamt
- om verkering vragen. ‘Noem me ouderwets, maar ik vind dat de taak van de man.’
Is het antwoord yes, dan neemt hij je mee
naar een plek waar je nog nooit bent geweest.
Een kleine kanttekening voor hen die titels
als noodzaak zien: Teun heeft opleiding noch
diploma. Wat hij wel heeft is een goedlopend
bedrijf, een goed stel hersens, een goed hart
en een goeie kop!

13
Oliver van
Daalen

Niet voor niets kreeg Oliver bij zijn geboorte
de Engelse variant van Olivier toebedeeld,
aangezien het lot toen al had bepaald dat hij
een toekomstige globetrotter zou worden.
Dankzij zijn reislustige ouders spreekt Oliver
vijf talen en heeft hij in zes verschillende landen gewoond. Over metropolen als Moskou,
Kuala Lumpur of
New York hoef je
hem dus niets wijs
te maken. Hoewel
hij nog steeds graag
reist, ziet Oliver
Amsterdam als zijn
vaste en veilige
thuishaven. Houdt
van familiedagen,
martial arts en heeft
soms middenin de
nacht extreme behoefte aan chocola.
Startte na zijn carriGE BOORT E
ère als verslaggever
DAT U M
bij Shownieuws zijn
6 M A A RT 198 0
eigen mediabureau
r
en bekwaamt zich
BE ROEP
onder meer in het
EIGENAAR
koppelen van merM ATC H M Y
ken (Swarovski) aan
B R A N D E N FAC E
celebs (Sylvie van
MY BRAND
der Vaart). Dat Olir
ver niet van gisteren
FRIENDS ON FB
is moge duidelijk
700
zijn. Daarom weet
r
hij ook zo goed
FYI
wat hij wil: een
I S E E N M I X VA N
sociale en oprechte
EEN ISRAËLIvrouw met een
S C H E VA D E R E N
mooie glimlach.
NEDER LANDSE
Tegenprestatie: een
MOEDER
opfriscursus Spaans.
Deal?
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12
GEERT BROERTJES

Pim Derks

‘Ik wist vroeger al dat Pim succesvol zou
worden.’ En: ‘Hij is de mooiste, grappigste en
bijzonderste kers op de taart van Amsterdam’.
Deze dan: ‘Pim is een charmante gezelligheid, een gevoelsmens en heeft ook nog eens
een warm hart.’ Oké, oké, als we de
liefdevolle kreten van zijn vrienden mogen
geloven is Pim hèt voorbeeld van de meest
begeerde bachelor. Zelf lijkt het hem niet
zoveel te deren. Ietsiepietsie zelfgenoegzaam
vertelt hij dat hij trots is op zichzelf en zijn
familie, en dat hij romantiek verstaat als een
gevoel dat je samen creëert tijdens hartstochtelijke momenten. En behalve dat hij onzeker
kan zijn over wat er
in het verschiet ligt,
heeft hij ons niet
veel meer te
melden. Opmerkelijk, want als dj,
model, acteur en
GE BOORT E
entertainer zou je
DAT U M
denken dat hij zijn
16 M E I 1986
riedeltje wel kent.
r
Misschien heeft het
BE ROEP
te maken met zijn
ALLESDOENER
nuchtere Gelderse
r
roots en zijn
FRIENDS ON FB
bescheiden
1714
katholieke
r
achtergrond. Zo
FYI
van: ‘Doe moar
WOON T OP E E N
geweun, dan dut ge
BOOT
al gek geneug...’ Of
zoiets.
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11

Florus van
Herp t

Heel zelden ontmoet je ze, van die alleskunners. Onze nummer 11 is wat je noemt zo’n
begerenswaardig van-alle-markten-thuistype. Moeiteloos ontwerpt en bouwt hij een
dakterras (altijd handig), organiseert hij goeie
(lees: tot in de puntjes verzorgde) feestjes en
als het moet smeert hij je ook nog een
complexe financieringsconstructie aan (je
weet nooit waar je die voor nodig hebt)!
Hoewel hij donkere schonen waardeert, heeft
Florus een voorliefde voor blonds with blue
eyes, ‘maar in the end geeft een prettig karakter
natuurlijk de doorslag’. De kans op een
verovering is het grootst als je gezegend bent
met een flinke dosis humor en allerminst op
je mondje gevallen bent. Is de kogel eenmaal
door de kerk, nou, dan zul je het weten ook:
‘Alles om me heen vervaagt dan en ik heb
alleen nog maar oog
voor haar.’ Om je te
overtuigen van zijn
liefde, bestookt hij
je 24/7 met
complimenteuze
sms’jes, overlaadt je
met luxe cadeaus,
verrast je op
onverwachte
momenten en voert
je mee naar de
meest adembenemende plekken ter
wereld. Wellicht is
GE BOORT E
Florus hier een
DAT U M
tikkeltje overmoe24 DECEMBER
dig want in de basis
1979
is hij een rationele
r
denker: hij noemt
BE ROEP
zijn vrienden niet
BANKMAN
‘vriendjes’ maar
r
‘maten’ en hij is een
FRIENDS ON FB
harde werker
704
zonder pretenties.
r
Dus geniet van zijn
FYI
craziness zolang het
HEEFT EEN
duurt. Deadline:
NIEUWE BAAN
eind 2012, want
IN LONDEN
dan verhuist Florus
naar Londen.

10

Robert d e Hoog

Zijn rustige voorkomen maakt hem onbereikbaar en mysterieus. Ja, ja, Robert is weer
vrijgezel! Op de première van Oerlemans’
filmspektakel Nova Zembla had hij inderdaad
een plaatje van een meisje aan zijn arm, maar
deze relatie is verleden tijd. Weet je nog, hoe
hij zich door die ijskoude, barre tocht richting
Nova Zembla heen wist te slaan? Met zijn
personage viel niet te sollen, en zo is Robert
ook in het echt. ‘Als ze vreemdgaat, dan is het
voorbij. Ik heb dat in het verleden een keer
meegemaakt en toen was ik er helemaal klaar
mee.’ Robert heeft met Doutzen gezoend,
maar laat je daar nou niet door afschrikken,
want zij is niet per
se zijn type. Robert
is niet kortzichtig
en laat zich graag
verleiden door
een vrouw die
intrigeert. Dat heeft
GE BOORT E
wat deze kleine,
DAT U M
grote man betreft
18 NOV E M BE R
niet zozeer met een
198 8
bepaald type te mar
ken. Hij is van plan
BE ROEP
altijd hard te blijven
AC T E U R
werken en om
r
internationaal door
FRIENDS ON FB
te breken als acteur.
904
Dat gaat hem
r
natuurlijk nooit
FYI
lukken zonder een
H E EFT INTERfascinerende vrouw
NAT IONA L E
aan zijn zijde. Wil
AMBITIES
jij verdrinken in zijn
diepblauwe ogen?
2012#52
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Dennis Storm

Kees van
N ieu wkerk

RVDA

Heb jij bruine ogen, ben je niet op je mondje
gevallen en heb je een lijf om je vingers bij
af te likken? En ben je gek genoeg om Mrs.
Storm op je billen te laten tatoeëren? Meld
je dan even, want dan zou het zomaar kunnen dat Dennis verliefd op je wordt. Als de
knappe alter ego’s van Bert & Ernie (net zo
kleurrijk, net zo grappig) helpen Dennis en
zijn vriendje Valerio verlegen mensen hun
problemen in de liefde op te lossen. Daar
gaan zij zo in op, dat ze zichzelf helemaal
wegcijferen. Ja, het zijn lieve knullen, die
Loverboys. Regel zelf nou eens een vaste
verkering Dennis! Hij zegt wel dat hij weet
dat die ene ware voor hem ergens op deze
wereld rondloopt. Hij is rank gebouwd, heeft
humor en wordt ‘de
blonde godenzoon’
genoemd. Hij vertelde ons ook dat als
hij dan eenmaal die
spannende vrouw
gevonden heeft,
hij niet meer te
houden is. ‘Als een
vrouw romantische
gevoelens in mij
naar boven haalt,
dan haal ik ook
echt ALLES uit de
kast!’ Hij weet het
GE BOORT E
zelf ook best hoor,
DAT U M
dat hij er mag zijn.
24 J U N I 1985
Deze Storm in een
r
glaasje water staat
BE ROEP
bewust in het leven:
P R E S E N TATOR
‘Ik ben vooral
BNN
heel dankbaar. Ik
r
probeer van fouten
FRIENDS ON FB
te leren en daardoor
431
sta ik ieder jaar weer
r
wat rustiger in het
FYI
leven.’ Opschieten
VER KIEST DE
dus lieve lezeressen,
K ROEG BOV E N
voordat Mr. Storm
’N HIPPE CLUB
een slome Sjakie
wordt.

7

ROBIN DE PUY

Dotan

8

BACHELOR list

‘Hoi! Ik ben in
Nederland
voornamelijk
bekend bij
3FM-luisteraars en
het muziekpubliek.
GE BOORT E
Nog niet bij het
DAT U M
brede publiek.’ Wat
26 OKTOBE R 1986
een ontwapenende
r
mail kregen wij van
BE ROEP
deze man! Dit was
SI NGE Rnadat wij hem
SONGWR ITER
verzochten met zijn
r
mooie kop op deze
FRIENDS ON FB
lijst te staan, dus
1 2 . 351 L I K E S
denk niet dat hij
r
zichzelf aanbood.
FYI
Hij werd geboren in
LOOPT NIET IN
Jeruzalem en
ZEVEN SLOTEN
groeide op in
TEGELIJK
Nederland. Eind
oktober tikte deze
universitair
geschoolde muzikant de kwart eeuw aan,
desondanks heeft hij weinig wegen niet
bewandeld. Vorig jaar stond hij in een
uitverkocht Paradiso en hij heeft een tour met
Gavin Degraw en Sinéad Nothing compares
O'Connor op zijn naam staan. Hij vertelt
honderduit over zijn nieuwe album dat begin
2013 uitkomt, en over cheesecake. Iedere dag
vergrijpt hij zich aan zo’n grote punt gele
vettigheid. Hij gelooft in zichzelf en de
maakbaarheid van het bestaan: ‘Alles is
mogelijk!’ Over de liefde is hij crystal clear: ‘Ik
ga voor ultiem geluk in alles. Een relatie moet
een toevoeging zijn en geen invulling.’ Mooi!
2012#52

Lijkbleek kwam hij het café binnen: ‘Ik heb
net per ongeluk een eekhoorn doodgereden.
Ben nog een beetje in shock.’ De toon is
gezet: we hebben hier te maken met een
gevoelsmens. En ja, deze onschuldige moordenaar is de zoon van Matthijs. De jonge telg
zegt niet ijdel, maar wel preuts te zijn. Kees
heeft wel humor, dat zien we ook in zijn
columns voor Viva. Op onze vraag hoe hij in
het leven staat, antwoordde hij ad rem:
‘Meestal op gympies, maatje 46.’ Naast zijn
schrijverij timmert hij aardig aan de weg in
zijn rol als professioneel filmmaker. Kees valt
op meisjes die
‘geinig niesen’, op
een bepaalde
manier hun glas
vasthouden of zich
onderscheiden door
een bijzondere
GE BOORT E
woordkeus. ‘Het
DAT U M
zijn de details die
26 JA N UA R I 19 8 8
het doen,’ aldus
r
deze charmante
BE ROEP
krullenbol. Maar ga
SCHRIJVER/
er niet van uit dat
FILMMAKER
hij op jou afstapt:
r
‘Ik ben te verlegen
FRIENDS ON FB
om de casanova uit
HEEFT GEEN
te hangen.’ Later
PROFI E L
heeft opa Kees veel
r
geld verdiend en zit
FYI
hij in een romanSCHRIJFT
tisch landhuis met
’ S NAC H T S
een grote schare
GEDICHTEN
kleinkinderen. Dat
je het vast weet.
JACKIEONLINE.NL
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N ick van
d e Wall
(Afrojack)

Er doen al maanden
geruchten de ronde
dat Afrojack, die
werd geboren als
Nick van de Wall,
een relatie heeft met
dé dochter van die
wereldberoemde
hotelmagnaat. Het
stel – dat overigens
ontkent een relatie
te hebben – bracht
samen de jaarwisseling door, bezoekt
GE BOORT E
muziekfestivals en
DAT U M
wordt om de
9 SEPTEMBER
haverklap zoenend
1987
op de gevoelige
r
plaat vastgelegd.
BE ROEP
Best sneu voor de
DJ
hoogzwangere
r
Gouden KooiFRIENDS ON FB
deelneemster
870 LIK ES
Amanda Balk, die
r
lijdzaam heeft
FYI
moeten toezien hoe
DA N K T Z I J N
zij haar Afrojack
NAAM AAN
verloor aan de
E E N V ROEGE R
charmes van Paris
A F ROK A PSE L
(toegegeven: in de
Gouden Kooi was zij
zelf ook niet
roomser dan de Paus). Overigens ontkent hij
dat de oorzaak van hun breuk met Hilton te
maken heeft. Zulke dingen gebeuren, zullen
we maar zeggen. Eerlijk gezegd lijkt het ons
best lastig om je rug recht te houden als er
24/7 opgewonden fans aan je lippen hangen.
Amanda heeft ondertussen haar handen vol
aan baby Vegas. En Afrojack? Die komt wel
weer tot inkeer, maar geniet tot die tijd
lekker van zijn sterrenstatus. Tja, geef hem
eens ongelijk!

94

JACKIE

JACKIEONLINE.NL

5

Barry Atsma

Er komt geen
spannende inleiding
want we vallen
meteen met de deur
in huis: ‘Situatie
Barry’ ligt even
GE BOORT E
gevoelig als ‘Project
DAT U M
Kaja’. Het verschil is
29 DECEMBER
dat de Quiz-acteur
1972
en zijn ex-vriendin
r
Izaira Kersten
BE ROEP
gezamenlijk de
AC T E U R
knoop hebben
r
doorgehakt. Barry
FRIENDS ON FB
voelt simpelweg
171
geen liefde meer en
r
‘dus kun je dan
FYI
maar beter uit
WOON DE
elkaar gaan,’ liet hij
ALS KIND IN
RTL Boulevard
GR I E K E N L A N D,
weten. Uit loyaliteit
BRAZILIË,
naar de kids en zijn
ENGELAND EN
ex wil hij onze
NEDER LAND
vragen niet
beantwoorden,
maar uiteraard kan
deze hot shot niet in onze lijst ontbreken. Dus
dan maar zonder quotes. We weten allemaal
dat Barry een begenadigd acteur is met een
bijzonder knappe kop. Verder kan hij heel
goed geheimpjes bewaren - hij heeft immers
een jaar lang in interviews gezegd dat hij en
zijn vriendin nog gelukkig waren, terwijl de
break up al ’n feit was. Het laatste nieuws is dat
Barry probeert om zich meer over te leveren
aan de chaos van het leven. Wie o wie gaat
hem daarbij helpen?
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Manu el
Broekman

Van player tot feut, van nachtburgemeester tot
presentator en van reisliefhebber tot model.
Nummer 4 is een multiman en daar houden
wij van! In de tv-serie Feuten kan Manuel
zich redelijk goed optrekken aan zijn
zelfverzekerde alter ego Bram Wagtmans. Als
tweedejaars corpsbal doet hij daarin weinig
anders dan pilsen, brallen en chicks regelen.
Voor BNN’s Spuiten en slikken test hij
ongebreideld toverdrankjes en wonderpillen.
Onze Lieve Heer is niet alleen zijn carrière,
maar ook zijn lichaam goed gezind, getuige
de zinnenprikkelende fotoshoot in de laatst
verschenen L’Homo: met gebronsde bast en
weinig verhullende lendendoekjes haalt hij de
wildste capriolen uit op een skateboard.
Woest aantrekkelijk vindt Manuel langbenige
brunettes met amandelvormige ogen en
voluptueuze lippen: ‘Angelina Jolie is focking
hot!’ Kriebel hem over zijn rug en hij begint
spontaan te spinnen. No go’s zijn: slechtademige pessimisten. Een kleine obsessie is tijd:
hoewel nog een broekie natuurlijk, voelt
Manuel de klok toch tikken: ‘Ik hoop dat ik
alles kan doen voordat mijn tijd verstreken is.’
Met die missie
struint hij deze
zomer festivals af en
reist hij naar
exotische oorden.
Ook is hij van de
strakke tijdlijnen:
GE BOORT E
rond zijn dertigste
DAT U M
verwacht hij
26 DECEMBER
zichzelf gevonden te
1986
hebben en wanneer
r
hij de 43 aantikt is
BE ROEP
er ruimte voor vijf,
AC T E U R /
misschien wel zes
P R E S E N TATOR
kinderen. Dus de
r
rammelende
FRIENDS ON FB
eierstokken onder
795
ons zullen lijdzaam
r
moeten toezien hoe
FYI
deze ietwat pedante
SCHR EEF ZICH
dondersteen de
T E L A AT I N A L S
komende, pak ’m
DEELNEMER
beet, vijftien jaar
AAN OH OH
alleen maar
CHERSO
avonturen wil
beleven.
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