25X
&

JACKIE bachelorette

SINGLE

TEKST EN PRODUCTIE CHARLOTTE VAN DRIMMELEN EN MARJOLEIN HORST BEELD BRUNOPRESS BEELDREDACTIE ROY BOERE

FABULOUS
JACKIE’S ALLEREERSTE
BACHELORETTE LIST

NA DE LEGENDARISCHE BACHELOR LIST PRESENTEERT JACKIE
NU MET TROTS DE ALLEREERSTE BACHELORETTE LIST EVER.
SELFMADE, SUCCESVOL, KNAP, FABULOUS ÉN SINGLE –
DEZE VROUWEN VERDIENEN EEN MAN!
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Tamara Elbaz

Sinds ze bekend is van het trio De Modemeisjes stelt Tamara niet alleen aan zichzelf
maar ook aan haar toekomstige partner
torenhoge eisen. Zo moet hij serieus, gedreven, passioneel, attent, slim, trouw, attent
en superlief zijn. Hij moet een positieve
instelling hebben
en uiteindelijk willen
r
trouwen en kinderen
LEEFTIJD
krijgen. Dat dit type
30
man nu niet bepaald
r
voor het oprapen
BE ROEP
ligt, weet Tamara als
SOCIALITE
geen ander. De brur
nette heeft inmiddels
FYI
24 serieuze relaties
IS WR AAK LUSTIG
achter de rug, waarZODR A ZE DE
van zero geslaagd.
BONS K R IJGT
Toen ze afgelopen
maart de penibele
dertig passeerde,
was dit aanleiding
voor deelname aan het tv-programma Te
mooi om waar te zijn, waarin ze samen met
andere succesvolle singles in therapie ging.
Die therapie heeft naar eigen zeggen een
goede uitwerking gehad: ‘Ik heb mijn eisen
bijgesteld en zeg nu niet meer standaard
‘nee’ als iemand me mee uit vraagt.’ Ze heeft
nu dus een stuk gezelliger leven. Ook op
Facebook zien we haar en haar dates regelmatig sexy in de camera kijken. Zou serieuze
relatie nummer 25 binnenkort een feit zijn?
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Glennis Grace

Een optreden met de Toppers, een gouden
plaat voor haar single Afscheid, ontdekt
worden door de man van Mariah Carey: op
muzikaal vlak kan het
niet op voor Glennis
r
Grace. Geheel onverBE ROEP
wacht hing ze afgeloZANGER ES
pen maart na zeven
r
jaar haar liefdesrelaLEEFTIJD
tie met tourmanager
34
Moos Majri aan de
r
wilgen. ‘Ik twijfelde
FYI
al anderhalf jaar. We
IS OOIT TIJDENS
hebben van alles
E E N I N T E RV I E W
geprobeerd, maar
A A N G E VA L L E N
niets werkte meer.
DOOR EEN
De liefde was echt
AGR E SSI E V E L I NG
voorbij,’ aldus een
verdrietige Grace.
In tegenstelling tot
andere bachelorettes
geeft ze toe zich regelmatig eenzaam te voelen en dan het liefst in zelfmedelijden te verdrinken: ‘Ik word continu overvallen door een
rotgevoel. Ik weet niet hoe ik dingen een
plek moet geven.’ Toch blijken verdriet en
blijdschap dicht bijelkaar te liggen. Onlangs
vierde Glennis in jarenvijftigstijl haar 34ste
verjaardag bij de oh zo hippe Amsterdamse
Harbour Club. Na afloop liet ze via Twitter
weten the time of her life te hebben gehad.
Wij weten dat waar een deur zich sluit, er automatisch andere openen,
en het duurt dan ook
vast niet lang meer
voordat Grace
haar mooie
gebit weer
dagelijks
bloot
lacht.

23

Yfke Sturm

Verliefd, verloofd, getrouwd. Sturm has been
there and done that. Na haar scheiding met
Imad Izemrane in 2010 genoot ze volop van
het vrijgezellenleven en dook ze regelmatig
op in het New Yorkse nachtleven. Maar anno
2012 geeft het blonde model toe het singlebestaan helemaal
beu te zijn: ‘Het
r
wordt hoog tijd voor
BE ROEP
een leuke man en
MODEL
ik hoop hem dit jaar
r
nog tegen te komen!’
LEEFTIJD
Machomannen zijn
30
voor Yfke uit den
r
boze: ‘Het draait altijd
FYI
om hen, ze nemen
IS AMBASSADR Ide spiegel in beslag
C E VOOR H ET
en ruiken teveel naar
NEDER LANDSE
parfum. Vrouwen
RODE K RU IS
zouden voor die
échte man moeten
gaan. Daar heb je
veel meer aan en die
blijft voor altijd bij je!’ Dikke pech voor mannelijke gold diggers, want Sturm wenst een
man die zelf zijn broek op kan houden.
Overigens stoot een ezel zich niet twee keer
aan dezelfde steen. Daarom kijkt ze voorzichtig rond en oriënteert ze zich vakkundig
op de single-markt. ‘It better be really good!’
zegt ze gedecideerd. Laten we allemaal duimen voor Yf dat Cupido snel in actie komt.
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Ymke Wieringa

Het was even slikken voor deze slimmerik
om mee te doen aan dit diepte-interview; de
goedgeschoolde brillioot houdt namelijk niet
van vleeskeuringen. Toen wij beloofden dat
dit geen ordinaire
tietenparade zou
r
worden wilde ze wel
BE ROEP
wat vragen over haar
P R E S E N TAT R IC E
afwezige liefdesleven
r
beantwoorden. Dus
LEEFTIJD
verruil je (eventuele)
23
passieve leeshour
ding door een wat
FYI
actievere, anders
IS E E N BE WON snap je de ballen
D E R A A R VA N
van wat ze zegt. Het
L OU IS T H E ROU X
interview ging als
volgt. Vraag 1: Ymke,
waar knap je op af?
‘Ik zoek een soort
holle koker waar een beginnersset zintuigen
in is gemonteerd. Aan de voorzijde wordt informatie aangetrokken. De zintuigen filteren
wat voedzame partikels uit deze toevloed,
waarna alles aan het einde van deze koker
wordt uitgeperst. Zo stuwt mijn droomman
zich voort door de donkere diepzee. Helaas
leest hij de Jackie niet en zal dit dus nooit
lezen.’ Vraag 2: Ben je vaak verliefd? ‘Ja!
Op het idee dat hij zijn lichaam als een jas
om mij heen perst en me gepassioneerd
plet. Maar dan zonder specifieke man in dat
plaatje.’ Vraag 3: O, nee, wacht, we hadden
er maar twee… Fijn dat wederhelft Britt het
tijdens hun toekomstige talkshow allemaal
net wat simpeler zal houden. Gewoon, voor
het evenwicht.
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Cicely Telman

Voor velen wellicht nog onbekend, voor de
echte modekenners allang geen nieuwe
speler meer. Meet our Dutch pride Cicely
Telman! Na haar eerste show voor Marc
r
Jacobs in 2007 nam
BE ROEP
haar carrière een
MODEL
vogelvlucht. Castings
r
voor de Italiaanse
LEEFTIJD
en Franse Vogue
25
volgden en campagr
nes voor Hermès en
FYI
Gaultier zijn eerder
HAAR ZUSSEN
regel dan uitzondeZIJN OOK
ring. Tussen haar
SUCC E SVOL
vele activiteiten door
MODEL
eet Cicely het liefst
een huisgemaakte
appeltaart bij Winkel
op de Amsterdamse
Noordermarkt en drinkt en danst ze in café
Wetering 37. Hoewel Cicely zich als 25-jarige
oud voelt tussen de puberende modellen
vindt ze zich nog te jong om zich te binden.
‘Ik wil nog gitaarles nemen, sushi leren
maken en een master psychologie aan de
universiteit behalen.’ Ze zou natuurlijk een
zoektocht kunnen uitzetten naar die ene
muzikale, sushidraaiende Japanner met verstand van het menselijk brein, maar ja, zoiets
kost tijd. ‘Het komt vanzelf,’ aldus een wijze
Cicely. In de FHM 500 Mooiste Vrouwen
van Nederland eindigde ze onlangs op een
bescheiden 303e plaats. Jackie gunt haar
een veel hogere
ranking.

20

Halina Reijn

Een leven zonder Halina kunnen we ons
tegenwoordig niet meer voorstellen. Dapper doorbreekt zij die vierde wand van
het toneel door geregeld op te duiken in
talkshows als De Wereld Draait Door en
door columns te schrijven voor JAN. Haar
vrije opvoeding en
ontwapenende voorr
komen zorgen voor
BE ROEP
haar altijd ongekunAC T R IC E/
stelde performance.
SCHRIJFSTER/
Als beste vriendin
TA F E L DA M E
van ons aller Carice
r
werden beiden op
LEEFTIJD
het gebied van de
36
liefde vaak in één
r
adem genoemd.
FYI
De haast Siamese
GING EEN TIJDJE
tweeling is niet lang
MET EEN GEgeleden op brute
LUIDSTECHNICUS
wijze uiteen gerukt.
Carice is – volgens
de geruchten dan –
geschaakt door een
knappe piloot. Uit zeer betrouwbare bron
vernam Jackie echter dat dat alweer voorbij
zou zijn. Hoe dan ook, ‘feeks’ Halina heeft
zich in elk geval nog altijd niet laten temmen.
Voorlopig speelt ze de sterren van de hemel
bij Toneelgroep Amsterdam en geniet ze van
avonden uit met haar vrolijke vriendengroep,
bestaande uit knaapjes die net wat jaartjes
jonger zijn dan zij. En al wordt de rij met mannen die zich voor haar voeten werpen langer
en
langer, Halina laat zich
echt niet opjagen.
En Carice is heus
nog met haar
bevriend hoor,
daar komt
geen vrijer
tussen.
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Marvy Rieder

Met haar lengte van 1,77 meter, borstomvang
van 87 centimeter, wespentaille van 60 en
heupen van 90, haar bruine haren en blauwe
ogen mag ze zich met recht een supermodel
noemen. Ze veroverde de wereld en deed
campagnes voor onder andere Guess en
Armani. Haar liefde
voor moeder natuur
r
ontstond in het bosBE ROEP
rijke Gooi, waar ze
M O D E L /C OAC H
groot geworden is.
r
Was ze vroeger nog
LEEFTIJD
verlegen, tegenwoor31
dig heeft ze haar
r
woordje wel klaar.
FYI
In 2007 riep ze een
DR A AGT H A A R
stichting in het leven
HAAR SOMS IN
om beginnende
E E N V I S G R A ATmodellen te helpen
VLECHT
met het ontwikkelen
van zelfvertrouwen:
‘Alles begint immers
met een stukje eigenwaarde,’ zegt Marvy vastbesloten. Ze geeft
ook voedingadviezen en behoedt de jonkies
ervoor om in financiële valkuilen te vallen.
‘Toen ik net begon als model miste ik een
informatiebron die me over mijn rechten en
plichten vertelde in dit keiharde wereldje.’ Ze
streeft de modellen inmiddels allang voorbij,
want haar stichting is uitgegroeid tot een
immens jongerenplatform. Druk, druk, druk,
deze vrijgezelle prachtmeid! Zou ze vergeten
dat er ook nog zoiets moois als de liefde
bestaat?

18

Esmée Denters
Toen ze haar zelfgemaakte liedje op YouTube
zette, was Esmée nog van plan maatschappelijk werkster te worden. Maar sinds het
werd ontdekt door het platenlabel van Justin
Timberlake leefde de
nuchtere Gelderse the
r
American dream. Ze
BE ROEP
stopte met haar studie,
ZANGER ES
vertrok naar Amerika,
r
was te gast bij Oprah
LEEFTIJD
en ging op tournee
24
met Enrique Iglesias.
r
Hoewel haar nummers
FYI
over de liefde gaan,
H A D V ROEGE R
zijn haar albums niet
Á LT I J D E E N
autobiografisch. De
PONY
YouTube-ster zegt wel
eens een vriendje te
hebben gehad, maar
ze haalt haar inspiratie
uit ervaringen van anderen. Geruchten deden
de ronde over een relatie met de Amerikaanse
basketballer Stephon Marbury. Ook zou ze het
volgens ooggetuigen heel gezellig hebben
met haar platenproducer Justin. Volgens onze
dutch proud zelf zijn de roddels niet meer
dan gebakken lucht. ‘Ik ben voorzichtig in het
aangaan van een relatie, want het is mannen
vaak te doen om mijn sterrenstatus,’ zegt ze.
Misschien moet ze haar pijlen richten op een
andere ster? Twee sterren stralen immers
sterker dan één!

17

Sophie Polkamp

Met Polkamp in de gelederen voegden de
Nederlandse hockeydames afgelopen zomer
een gouden medaille toe aan de prestaties
op de Spelen. Net als andere topsporters
heeft Sophie een druk schema, maar onze
Pollie is een stuk losbandiger dan bijvoorbeeld een Ranomi
(nummer 13). Losbanr
diger in de zin dat dit
BE ROEP
hockeytalent, gehuld
HOCK EYSTER/
in bijvoorbeeld een
STUDENT
rode galajurk, zomaar
r
ineens kan opduiken
LEEFTIJD
in een Amsterdams
28
nachtcafé. Daar steelt
r
ze de show en weet
FYI
ze praktisch alle
HEEFT DRIE
aanwezige mannen
SERIEUZE
om haar vinger te
R E L A T I E S G E H A D winden. En ineens is
ze weer verdwenen,
een hoop gedesillusioneerde zonderlingen achterlatend. Waarvan akte. Over
liefdesrelaties is Sophie zeer uitgesproken.
Zo zijn humor, passie en ambities absolute
voorwaarden, maar is ze wars van stomme
schoenen. Eenmaal veroverd? Dan is Sophie
een liefdevolle, zorgzame maar vooral relaxte vriendin. Ze zal niet constant bellen (‘Waar
blijf je nou?’) dat haar man naar huis moet
komen tijdens zijn avond met vrienden. Maar
voordat het zover is moeten ze zelf vooral
niet te hard van stapel lopen en de juiste
balans vinden tussen playing hard to get en
te veel moeite doen. Sophie onnavolgbaar?
Mannen: zie het als een uitdaging!

16

Paulien Huizinga

Dit voorjaar presenteerde Paulien het programma Zorgeloos verliefd, waarin vrijgezelle vrouwen de kans kregen de man van hun
dromen te vinden. ‘Ik had mijn ogen tijdens
het draaien natuurlijk niet in mijn broekzak
zitten, maar helaas zat er niets voor mij bij,’
grapt Paulien. Twintig
jaar geleden werd
r
Paulientje uitgeroeBE ROEP
pen tot Miss Universe
P R E S E N TAT R IC E
Nederland. Vanaf
r
dat moment is deze
LEEFTIJD
Deventer schone een
41
BN’er en verdient ze
r
een leuke boterham
FYI
met het inspreken
IS A L A N DE Rvan commercials,
HALF JAAR
presentatieklusSINGLE
sen en andere
tv-momenten. Vorig
jaar strandde haar
tienjarig huwelijk met
Michiel Mol (CEO van Lost Boys), nadat hij
een klap van de molenwiek had gehad. Hij
ruilde Huizinga namelijk in voor een jonger
exemplaar. Het vertrouwen in zichzelf is onze
langbenige nummer 16 hierdoor gelukkig
nooit verloren. Ze heeft regelmatig een
leuke date, maar haar mensenkennis fluistert
haar in dat ze niet iedere leuke man op zijn
woord moet geloven. Van sterke mannen als
Dennis van der Geest, Tijl Beckand en Mark
van Eeuwen gaat haar hartje sneller kloppen.
Eén ding is zeker, Paulien wordt niet alleen
oud.
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Britt Dekker

Wie op het type badboy valt moet volgens
Britt eens in Purmerend een kijkje komen
nemen. Daar is de kans groot dat je op de
plaatselijke Koemarkt een knappe maar
superfoute vent
tegen het lijf loopt.
r
‘Op het eerste geBE ROEP
zicht leuk, maar na
P R E S E N TAT R IC E
drie maanden kom ik
r
altijd tot schrikbarenLEEFTIJD
de ontdekkingen, en
20
gezien mijn carrière
r
kan ik me dat niet
FYI
langer veroorloven,’
SINDS EEN
legt de 20-jarige
BR EUK SNAPT ZE
tv-persoonlijkheid uit.
LIEFDESLIEDJES
Een shoot voor Playboy, twee zomerhits
en binnenkort samen
met sidekick Ymke
een eigen talkshow, ja, Britts carrière heeft in
korte tijd een grote vlucht genomen. En dat
ze momenteel haar ‘ongekende talenten als
persoon’ verkiest boven de Purmerendse
badboys vinden wij een verdomd goeie zet.
Een klein onderkinnetje of een zwembandje?
Kan best, vindt Britt. Ze heeft liever een man
die blaakt van gezondheid dan een ondervoede bonenstaak. Stinken is echter een no
go en ook een nietszeggend ‘hoi’ of ‘doei’
ziet ze liever niet op het display van haar
telefoon. ‘Ja, hallo! Wat is het voor moeite om
er een hartje of een kusje
bij te zetten?!’
schettert Britt
charmant, maar
vastberaden.

14

Sanne Vogel

Anderhalf jaar geleden was het einde verhaal voor de negen jaar durende relatie van
Sanne en haar vriend. Als je zo lang samen
door het leven gaat ben je het volgens
dit theaterdier aan elkaar verplicht dat je
keihard voor elkaar vecht. ‘Mocht nou blijken
dat het écht niet
meer werkt, dan pas
r
zet je de volgende
BE ROEP
stap.’ Toen maakte
AC T R IC E/
ze het uit. Miss
SCHRIJFSTER/
Theater durft wel wat.
R EGISSEUSE
Vorig jaar schudde
r
ze Nederland wakker
LEEFTIJD
met haar toneelstuk
28
Spuiten & slikken.
r
Zelfs het grootste
FYI
cokehoofd leerde
HAAR AMBITIE
nóg meer over verK AN VER MOEIDdovende middelen,
H E I D V E ROORzeg maar. Onlangs
ZAKEN BIJ
speelde Sanne de
DER DEN
rol van Hero in het
stuk Veel gedoe om
niks, een briljante
bewerking van Shakespeares Much ado about nothing. Waar
de lieve Hero geen beslissingen kan nemen,
weet Sanne prima wat ze wil. Een man moet
uitblinken tussen de lakens en haar aan het
lachen maken. Als haar toekomstige wederhelft nou ook nog eens voor de nodige
inspiratie zorgt, is het voor Vogel helemaal
kat in ’t bakkie. Even serieus, het is toch van
de zotte dat deze spetter van een theatermaakster iedere avond alleen dat ijskoude
bed moet opwarmen?!
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Ranomi Kromowidjojo

Het kan je bijna niet ontgaan zijn, maar
als jongste van de seniorenploeg redde
Ranomi de sportzomer van de Nederlandse
Olympische Spelen vrijwel in haar eentje.
Op 2 augustus wist het 21-jarige waterkanon
op grootse wijze haar golfhappende rivalen
achter zich te laten
en in een razendr
snel tempo naar
BE ROEP
een gouden plak te
ZWEMSTER
zwemmen. Naast een
r
sublieme motoriek
LEEFTIJD
is de nieuwe Inge
22
de Bruijn ook niet
r
van lotje getikt en
FYI
studeert ze voor
EEN EER DER E
bedrijfskundige.
R E L AT I E MOE ST
Hoewel chloor funest
W I J K E N VOOR
is voor huid en haar
DE SPORT
ziet Ranomi er met
haar atletische lijf en
golvende haardos
– verstopt onder een
badmuts – er bijzonder sexy uit in haar zwarte swimsuit met pijpjes. Vier jaar lang moest
alles wijken voor haar zwemcarrière. Een
vriend heeft Ranomi dan ook niet, wel een
hechte vriendschap met zwem-rivale Marleen Veldhuis. Hoewel uitgaan en drankgelach nooit haar hobby’s waren, heeft Ranomi
heel wat schade in te halen. Ze was direct
na de Spelen dan ook zo goed als onbereikbaar. Hè hè,
het werd tijd dat
zij eens kon
genieten
van al die
potentiële
bachelors
die haar
het hof
willen
maken.

Victoria Koblenko

Als je aan Victoria denkt, denk je aan maatschappelijke betrokkenheid en haar bovengemiddelde intellect. We weten allemaal dat
ze heeft gestudeerd, boeken leest, de politiek op de voet volgt,
alle talen spreekt
r
en zich hard maakt
BE ROEP
tegen de plofkip en
AC T R IC E/
de zijnen. Los van
P R E S E N TAT R IC E
deze waardevolle
r
wetenschap prikLEEFTIJD
kelt de Oekraïense
31
schone de zintuigen
r
van iedere man. Er
FYI
is geen celebrityDEZE ZOMER
partij waar zij geen
BRAK ER EEN
frisse wind achterlaat.
S T U K VA N H A A R
Ze is niet op haar
VO ORTA N D
mondje gevallen en
bovendien geeft ze
tegengas. Tegengas:
als we de kandidaten
van de Bachelor List moeten geloven is dat
een eigenschap waar negentig procent van
de mannen van houdt. Haar relatie met voetballer Levchenko liep op de klippen en ook
haar leven met uitgever Juriaan Bakker was
niet wat ze ervan gehoopt had. Victoria geeft
de moed niet snel op, maar vraagt zich wel
af of ze in de wieg is gelegd voor vastigheid.
Vicky, laat ons niet lachen. Die droomman is
dichterbij dan
je denkt. Je
zegt toch
zelf
altijd dat
het
universum
je
zal
geven wat
je
verdient.
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Fajah Lourens

Onze nummer 11 is zo’n heerlijk open boek.
Waarom zou je ook geheimen hebben als je
ze met anderen kunt delen? ‘Tja, iedereen
weet altijd alles van
me!’ lacht de knappe
r
kletsmajoor. Ze mag
BE ROEP
ons dan de oren van
AC T R IC E/
de kop lullen, Fajah is
O N D E R N E M E R / D J ook een echte luister
raar. Deze eigenLEEFTIJD
schap zoekt ze ook
31
in haar toekomstige
r
vriend: ‘Ik vind het
FYI
mooi als een man
POK E RT A L S
echt hoort wat ik zeg,
DE BESTE
en daar zinnig op kan
reageren. Mensen
die direct alles op
zichzelf betrekken
vind ik minder.’ Lourens is druk met van alles
en nog wat. Zo maakt ze als dj Fajah vele celebrityfeestje dansbaar en heeft ze daarnaast
nog tijd om haar eigen platen te produceren,
interviews te geven en last but not least, lol
te maken met haar twee dotjes van kinderen.
Ook deed Fajah, enthousiast als ze is, mee
aan Expeditie Robinson. Hierdoor is ze naar
eigen zeggen een ander mens geworden.
Ze drinkt geen alcohol meer en is
minder losbandig. ‘Wie ik
knap vind? Brad Pitt
en David Beckham!’ Nee heb
je, ja kun je
krijgen. Jij
vast ook,
Fajah.
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Katie werd bekend door haar rol als Joey Potter
in de populaire tienerserie Dawson’s Creek. Een
paar jaar later werd ze verliefd op de zestien jaar
oudere Tom Cruise, met wie ze al snel trouwde en
de kleine Suri op de wereld zette. Nog geen half
jaar geleden zetten ze een punt achter hun kortstondige huwelijksgeluk. Tommie is er relatief goed
vanaf gekomen. Hij hoeft slechts 400.000 dollar
per jaar aan kinderalimentatie te betalen, totdat de
nu zesjarige Suri volwassen is. Dit najaar schittert
Holmes op Broadway in het stuk Dead accounts,
waarin zij Lorna speelt die haar in duigen gevallen
leven weer probeert op te bouwen. Isn’t it ironic?
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KATIE
HOLMES

Tja, de wereldberoemde hotel-erfgename Paris, wat moet je er nog over
zeggen. Ze is megaknap, megaslim,
megasexy en megarijk. Geruchten over
haar liefdesleven zijn er genoeg, maar
voorlopig is het veel te vroeg
om uitspraken te doen over
met wie zij uiteindelijk zal
PARIS
eindigen. Onze Purmerendse
HILTON
Afrojack is het in elk geval
niet geworden. Paris roept al jaren dat ze
Koninginnedag wil vieren in Amsterdam,
dus misschien moet ze die wilde plannen
gewoon eens waarmaken. Lang zo gek nog
niet om een Hollandse boer te ontmoeten
tijdens een potje spijkerpoepen in het
Vondelpark, toch?!

Hilary groeide op in een trailer park en heeft
hard gevochten voor haar carrière. Ze kreeg
een Oscar voor zowel haar rol in Boys don’t cry
als Million dollar baby. Haar liefdesleven loopt
niet altijd even gesmeerd. De Spaans-Indiaanse
scheidde in 2006 van acteur Chad Lowe en
zette in mei een punt achter de relatie met haar
manager John Campisi. Gelukkig hebben ze het
vijf jaar lang heel leuk gehad, maar hij was kennelijk toch niet leuk genoeg voor een lang en gelukkig leven. Nou, wie wordt het volgende project van
deze wereldvrouw?
HILARY
SWANK

KRISTEN
STEWARD
Ai, deze Twilight-actrice reed een scheve schaats. Ze zwichtte voor de charmes van regisseur Rupert Sanders en dat kostte haar d’r drie jaar durende
relatie met Twilight-kameraad Robert Pattinson. Deze zomer liep ze nog
lijkbleek door de straten van LA, maar ze deed er alles aan om haar ongelukkige gevoel een halt toe te roepen. Ze kocht alle boeken van Ghandi in de
hoop haar knagende schuldgevoel een plek te geven. Iets met karma… Les
1: ‘De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.’ De tijd heelt alle wonden zeggen ze, maar veel geduld heeft Kristen
nooit gehad. Sterkte Kristen, en heb je er wat aan te geloven dat jouw ex
misschien ook niet altijd even heilig is geweest?!
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Als schoonzusje van de
hertog en de hertogin van
Cambridge werd Philippa
Charlotte Middleton tijdens
hét huwelijk in een klap bePIPPA
roemd. Er werd beweerd
MIDDLETON dat Pippa het qua sensualiteit en charme won van
bruid Kate. Pippa genoot van
alle aandacht, maar gaf haar
zus natuurlijk alle ruimte (sleeplengte) om te schitteren. Pippa wordt
nowadays haarscherp in de gaten
gehouden. Er werd gespeculeerd
over een oog dat Prins Harry op
haar liet vallen, maar een klein minpunt:
Pippa houdt niet van strippoker. Als je
beroemd bent is er ook kritiek. Karl Lagerfeld zei: ‘I don’t like her face.’ Ach, de
vrolijke vrijgezel kan er wel om lachen.
2012#54
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Tatjana

Tussen alle twintigers en dertigers in deze
lijst spant Tatjana met haar 49 jaar de kroon.
Wat betreft potentie doet de rondborstige
socialite echter beslist niet onder voor de
rest. Tatjana oogt jonger, fitter en sexier dan
ooit. De actrice met haar zo eigen Kroatische
tongval zal volgend
jaar juni de halve
eeuw aantikken.
r
Ze voert een race
LEEFTIJD
49
tegen de klok: ‘Ik heb
r
altijd gezegd dat ik
BE ROEP
voor mijn vijftigste
Z A NGE R ES/
minstens één keer
AC T R IC E/MODE L
getrouwd wil zijn
r
en ik ben ervan
FYI
overtuigd mijn man
dit jaar nog tegen
IS GEESTESZI EK
te komen,’ vertelde
VOL GE NS H A A R
J A L O E R S E ( ? ) C O L - een vastbesloten
L E G A PAT T Y B .
Tatjana onlangs aan
het AD. Ach, wie niet
droomt komt immers
nooit een stap verder.
Ondanks haar optimisme weet ze dat de
liefde hard en meedogenloos kan zijn. Na
een rijtje valse multimiljonairs liep ook haar
laatste relatie met Tukker Peter Mijnen op de
klippen. En het is haar zo gegund: Tatjana in
een maagdelijk witte trouwjurk, hand in hand
met een speelse huwelijkskandidaat.

2012#54
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Geraldine Kemper
Ze heeft het een beetje gehad met die
gekke naam Gerrie. ‘WTF? Ik heet toch
gewoon Geraldine?!’ Geef dit getalenteerde
wijffie eens ongelijk,
want wie kwaliteit
levert mag Geraldine
r
genoemd worden.
BE ROEP
PRESENBNN werd nooit
TAT R IC E
meer hetzelfde na
r
het televisieproLEEFTIJD
gramma Sterretje
23
Gezocht. Piepjong
r
en nu al onmisbaar
FYI
in het Nederlandse
IS VERSLAAFD
medialandschap. De
A A N SA LM I A Kkijker zit juichend
POEDER
op de bank als zij in
beeld komt met dat
frisse, knappe toetje.
Er is weinig dat haar
shockeert, maar tijdens trips voor 3 Op reis
kampt Kemper met één noemenswaardig
probleem. Als ze op een openbare wc zit
móet ze haar vingers in haar oren steken.
Dat veegt lastig natuurlijk, maar geluiden die
onder de zijwand van het hokje doorklinken
maken haar doodongelukkig. ‘Ach, daar
moet ik maar mee zien te dealen,’ zegt ze laconiek. Typisch Geraldine: niet mutsen maar
in oplossingen denken. Ze is nu vijf maanden
vrijgezel. Haar toekomstige man moet een
passie hebben: ‘Ik vind het woest aantrekkelijk als iemand ergens
vol voor gaat. Voor
sport bijvoorbeeld!’

JACKIE bachelorette
Kim Kötter

8

Geen luchtvervuilende fabrieken en uit de
grond gestampte steden, maar glooiende
landschappen en kabbelende riviertjes: in
Twente is de natuur nog puur en onaangetast. Dat geldt ook
voor het merendeel
r
van de vrouwen.
BE ROEP
Neem nu de goedONDER NEMER
lachse Kim Kötter!
r
Vrolijk, enthousiast,
LEEFTIJD
eerlijk, zonder een
30
greintje randsteder
lijke arrogantie. BoFYI
vendien is ze mooi,
K R I J G T N A A K Tjong en succesvol.
F O T O ’ S VA N M A N - Na een relatie van 7,5
NEN DIE MET
jaar is Kim sinds een
HAAR WILLEN
jaar vrijgezel. Over
DAT E N
mannelijke aandacht
dan ook geen klagen: ‘Ik krijg genoeg
aanbod (met Mark
van Eeuwen had ze een kortstondige relatie,
en laatst mocht zanger Jaap Reesema een
keertje met haar uit, red.) maar er is er niet
één die ik leuker vind dan leuk.’ Het zal wel
aan haar leeftijd liggen, want nu ze de dertig
is gepasseerd denkt Kim precies te weten
wie bij haar past. Zelf zegt ze niet te geloven
in veroveren. ‘Als er geen sprake is van liefde
op het eerste gezicht, dan heeft veroveren
ook niet zoveel zin.’ Kim gelooft nog in
sprookjes. Dus
simsalabim
Kim, tover die
ideale man
nou eens
tevoorschijn!
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JACKIE bachelorette
Arantxa Rus

7

Onze lange, blonde, slanke nummer 7 werd
tijdens het extreem spannende Wimbledon
dit jaar helaas uitgeschakeld door de Chinese Peng Shuai. Rus was stukken sterker
volgens ons, maar ja, het was haar even niet
gegund. De tweede
ronde van het WTAr
toernooi in Dallas
BE ROEP
was ook een domper
TENNISSTER
voor Rus, maar soms
r
lijkt het alsof het haar
LEEFTIJD
weinig kan schelen.
21
Schijn bedriegt
r
natuurlijk, maar het
FYI
tonen van emoties
BEGON OP HAAR
is niet haar sterkste
VIJFDE MET
kant. Haar Spaanse
TENNISSEN
coach Mario Muñoz
wil vanaf nu wat meer
pit bij haar zien. ‘Ze
moet agressiever zijn
en haar vuistje af en toe durven tonen. Ze
heeft het talent om heel gevaarlijk te zijn!’ De
linkshandige Arantxa is introvert, bloedmooi
en als ze zich op haar gemak voelt ook
nog eens bijzonder grappig. Geboren en
getogen in Delft valt Rus volgens fans op
Hollandse jongens met gevoel voor humor
en het nodige zelfvertrouwen. Zelf zegt ze:
‘Ik vind het ook leuk als hij sportief is en een
mooi lichaam heeft!’ Ze is nu twee jaar vrijgezel. Al zal ze voorlopig louter aandacht voor
de gele bal hebben, er komt een dag dat
Arantxa meer tijd vrijmaakt voor romantiek.
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6

Anna-Sophia
van Zweden
Ze woont in Dallas, maakt de meest prachtige kunst, zet zich in voor de wereldwijde
aidsproblematiek en maakt zichzelf onsterfelijk door hoe ze eruit ziet. Sexy as hell, maar
subtiel en gedistingeerd als een engel.
r
Een beetje luxe
BE ROEP
schuwt zij niet. Het
M U Z I K A N T/
familiejacht meert
KUNSTK ENNER
regelmatig aan in
r
Saint Tropez, Monaco
LEEFTIJD
of Monte Carlo, en
19
vader Jaap zou Van
r
Zweden niet zijn als
FYI
hij het grootzeil niet
H O U D T VA N
liet wapperen op de
SLANGENLER EN
maat van de rollende
SPULLETJES
golven. In het leven
van zijn oogappel
Anna-Sophiaatje gaat
geen dag voorbij
zonder klassieke muziek. Hoe kan het ook
anders? Jaaps kroost groeide op in een huis
vol toonladders. Ze was dertien toen haar vader haar beschreef als ‘slim’, en hij noemde
haar ook een ‘heerlijke flapuit’. Anno nu is
zij genuanceerder in haar woordkeus, maar
nog net zo pienter als die sprieterige puber
van toen die alles weet over kunst en cultuur.
Ze draagt graag tweedehandsjes van haar
moeder: ‘Zij geeft mij de mooiste ontwerpen
van couturier Frank Govers, die ik aantrek
bij speciale gelegenheden.’ Haar hondje
Rex vervoert ze in een Louis Vuitton-tas.
Waarom is deze Anna-Sophia überhaupt nog
vrijgezel?!

5

Lieke van Lexmond

Van Lexmond hing vorig jaar het bordkartonnen decor van GTST aan de wilgen om heel
bewust de focus op het presenteren te leggen. Nederland raakt nog lang niet op haar
uitgekeken en geef de kijker eens ongelijk:
ken jij iemand met charmantere kuiltjes in
haar wangen? De
broer van Reinout
r
was bijna de gelukBE ROEP
kige. Vier maanden
AC T R IC E/
geleden crosste
P R E S E N TAT R IC E
deze Oerlemans nog
r
dolverliefd met de
LEEFTIJD
interessante brunette
30
achterop zijn bromr
mer door de stad.
FYI
Hun relatie duurde
WA S L E A D Z A N niet veel langer dan
G E R E S VA N
de lengte van haar
SCHOOLBAND
tijdelijk kortgewiekte
EASY FR EEZE
koppie. Die Jurriaan
was leuk, maar het
werkte niet helemaal.
Lieke is kritisch en
dat is haar goed recht. Nu haar haren weer
gegroeid zijn, moet dat liefdespad ook maar
eens worden aangelegd met wat beters dan
los zand. Lieke onthulde afgelopen juni de
mannenvariant van deze lijst. Johnny de Mol
stond met stip op 1 en om die reden gaf zij
hem drie dikke zoenen. Dat zag er verdomd
genoeglijk uit! Lieke de Mol klinkt dan ook
lang zo gek nog niet. Maar ja, het schijnt dat
die Mol alweer bachelor-af is…
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Liza Sips

Zelfs de reine Doornroosje valt in het niet
naast Liza Sips. Die onberispelijk Liza.
Smetteloos als vers gevallen sneeuw,
oogverblindend als een zonnestraal. Een
echt meisje-meisje, zo eentje die uit zichzelf
een papieren zakdoekje aanbiedt als je niest
en een kammetje in
haar handtas heeft.
r
Een prinsesje op de
BE ROEP
erwt dat gaat huilen
AC T R IC E
als haar kleren vies
r
worden en stampLEEFTIJD
voet als haar vriend
22
biefstukken gekocht
r
heeft terwijl zij liever
FYI
sla eet. Typisch Liza.
HEEFT GEEN
Nee! Ha! Helemaal
INTERESSE IN
fout! Liza mag er
BEK ENDE
schattig uit zien en
MANNEN
goed zijn in schoonspringen, we hebben
hier te maken met
een bijdehante tante
die houdt van bier drinken, schuine moppen
vertelt en als een waanzinnige het rode licht
negeert in het verkeer. ‘Ik ga geen discussie
uit de weg, win altijd, heb heel veel doorzettingsvermogen en kan donders goed voor
mezelf opkomen.’ Liza woont weer alleen
nadat haar relatie begin augustus op de klippen liep. Verdrietig, maar geen spijt. In het
jonge leven van deze relaxte chick staat nog
veel te gebeuren. Die beoogde oudere man
met klasse kan niet lang op zich laten wachten. Zou leuk zijn als hij net zo ruig is als zij.
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Anouk

Hoewel de rasechte rockchick inmiddels vier
kinderen aan haar rokken heeft hangen is
het rock-’n-rollgehalte van Anouk nog even
groot als daarvoor.
Foute mannen,
r
ordinaire burenruzies
BE ROEP
en schunnige naaktZANGER ES
foto’s op Twitter zijn
r
nog steeds aan de
LEEFTIJD
orde van de dag. Na37
dat haar ex – met de
r
toepasselijke naam
FYI
‘Unorthodox’ – haar
RAAKT HAAR
in hun eigen huis beH U I S VA N 2 , 2
droog met tenminste
MILJOEN AAN DE
acht vrouwen, sloeg
ST R A AT ST E N E N
Anouk anderhalf jaar
NIET KWIJT
later keihard terug
door in de radioshow
van Giel Beelen een
boekje open te doen
over Dox’ beestachtige praktijken. De stoere
zangeres valt niet op het type ideale schoonzoon. ‘Ik vind het leuk als hij een kronkel
heeft. Een beetje fout vind ik aantrekkelijk.
Maar er is een verschil tussen foute en
héél verkeerde mannen.’ Hmm, is een klein
beetje vreemdgaan dan ook minder erg dan
héél erg vreemdgaan? Misschien moet ze
eens beseffen dat een Brave Hendrik een
kalmerende werking kan hebben. Wat heb
je liever Anouk: geen onverwachte excessen
in een relatie met een puisterige dikkerd, of
een geile prins met een kronkel die louter
liegt en bedriegt?

2

Olcay Gulsen

Deze selfmade zakenvrouw is zelf het ideale
uithangbord van haar succesvolle modelabel.
Sinds de overname van SuperTrash voorziet
de toponderneemster heel modeminnend
Nederland van stijlvolle paillettenjurkjes en
kosmopolitische jackjes. Waar een wil is, is een
weg. Dat die weg niet
de makkelijkste was,
r
bewijst haar probleBE ROEP
matische jeugd. ‘Ik
M O D E O N Theb nooit een veilige
WERPSTER/
thuishaven gekend.
Z A K E N V ROU W
Huiselijk geweld lag
r
altijd op de loer.’ DesLEEFTIJD
ondanks vocht Olcay
32
onverbitterd door en
r
dat bracht haar naar
FYI
de top. Haar succes
K AN SOMS
heeft ze naar eigen
EEN BEETJE
zeggen te danken aan
K AT T IG Z I J N
haar onbetwiste doorzettingsvermogen: ‘Ik
ben een ontzettende
streber, bijna op het
neurotische af!’ Op het gebied van de liefde
gaat het haar minder voor de wind. Eind juni
van dit jaar beëindigde ze haar stormachtige
relatie met ex-topvoetballer Edgar Davids. Kort
daarna deden geruchten de ronde dat Olcay
en Ruud Gullit elkaar een rebound gunden.
In een tweet werd deze roddel linea recta
ontkracht. Van opdringerige mannen heeft
Gulsen geen last: ‘Ik word niet zo snel versierd.
Mannen zeggen: “Jij bent toch dat meisje van
Trash?!” En daar blijft het eigenlijk bij.’
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