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Ze verkocht een miljoen boeken, is 

gek op de schouderpartij van haar 

man en heeft net zo lang getraind 

tot haar billen weer rond waren. 

Hoe wil je er in een volgend leven 

uitzien? “Als mezelf. Het is niet zo dat 

ik als een of andere wulpse Spaanse 

schone terug zou willen komen.”
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Broccolikont “Op mijn vijfendertigste dacht 

ik: óf ik groei nu krom en krijg een broccolikont 

van het typen óf ik ga trainen. Het eerste jaar 

leek het meer op bejaardengym, maar nu heb ik 

gespierde benen, biceps en een sixpack.”

Plastische chirurgie “we hebben in nederland 

een vreemde houding ten opzichte van cosme-

tische ingrepen. iedereen vindt het normaal dat 

je grijze haren verft, tanden rechtzet en flaporen 

corrigeert. Maar als je een rimpel tussen je ogen 

hebt, mag je daar niks aan laten doen.”

Make-uptruc “Als ik een blote jurk wil dragen, 

neem ik een spray-tan. Dan laat ik een mooie 

egale bruine kleur op mijn lijf spuiten.”

Mooiste stukje lijf “Door mijn bilspieren te 

trainen heb ik stevigere billen gekregen.”

Zijn mooiste stukje lijf “richard heeft een 

mooie schouderpartij. ik kijk bij mannen sowie-

so meteen naar de bovenarmen. Zo’n gespierde 

schouderkop met een bicep eronder vind ik 

bijzonder aantrekkelijk.” 

Gewicht “Al twintig jaar zestig kilo. in een artikel 

las ik dat een vrouw van boven de 35 met een 

platte buik abnormaal is. nou Daf, die kun je 

weer in je zak steken, dacht ik.”

Voeding “ik luister naar mijn lichaam. Als ik zin 

heb in vette vis, ga ik naar de visboer om paling 

te halen.” 

Ontspannen “ik vind het heerlijk om gemas-

seerd te worden en mijn hele lijf weer even te 

voelen.”

Ouder worden “ik zit helemaal op mijn plek, 

hoef geen billen meer af te vegen en geen 

kots meer op te ruimen. ik laat me echt niet 

aanpraten dat het na je veertigste alleen maar 

bergafwaarts gaat.”

compliment “richard en ik hebben vaak de 

slappe lach. ‘ik kan nog steeds zo met je 

lachen’, zei hij laatst.” 

Decolleté “toen ik begon met schrijven, zei 

mijn uitgever: ‘Draag op persfoto’s maar een 

koltrui, anders leiden je borsten zo af en krijgen 

we dát weer.’ na een boek of tien dacht ik: wat 

kan mij het schelen wat men vindt. ik ging weer 

decolletés dragen. werd ik meteen bedolven 

onder de vraag of ik siliconen had genomen.” 

Million Dollar Tip “Met een elastische work-

outband kun je thuis je hele lichaam trainen.”

Nooit aantrekken “Harembroeken. Als je 

zwanger bent, loop je de laatste weken met 

een ingedaald babyhoofdje tussen je benen. 

Datzelfde gevoel krijg ik bij deze broeken.” 

Miskoop “Ze zijn prachtig, maar de schoenen 

van Louboutin zitten voor geen meter.”

Mooiste vrouw ter wereld “Jennifer Aniston. 

Ze is fris, vrouwelijk en heeft een mooi afge-

traind lijf.”  l

 ‘Ik dacht: óf Ik groeI krom en 
krIjg een broccolIkont van 
      het typen óf Ik ga traInen’
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             TOT SLOT de favorieten van daphne
van de dagcrème van de aldi tot een föhn die geen lawaai maakt
Biocura “Fijn en romig, dagcrème van de Aldi.” Bobbi 

Brown Tinted Moisturizer “is net iets subtie-

ler dan een foundation.” Clarins Instant Smooth 

perfecting Touch “Alsof je gezicht is gefotoshopt.” 

Benefit Benetint Rose Tinted Lip & Cheek Stain 

“natuurlijk blosje.” Maria Galland Make-upremover 

en tonic “tip van een vriendin met een beautysalon.” 

nars Orgasm Blush “Mooie kleuren, heerlijk zacht.” 

BioSilk Finishing Spray “Houdt haar op de plek.” 

ChI-föhn “Geluidsarm, erg prettig.”

beautypraat

Naam Daphne Muriël 
Deckers

Geboren nijMegen, 
10 noveMber 1968 

Getrouwd Met voor-
Malig toptennisser 

richarD krajicek
Moeder van eMMa 

(12) en alec (10)
Was fotoMoDel 

Acteerde in De filM 
all stars, De jaMes 

bonD-filM tomorrow 
Never Dies en De 

aMerikaanse Miniserie 
remember

Presenteerde big 
brother, reisgiDs, tv 

wooNmagaziNe, 101 
vrouweN, hollaND’s 

Next top moDel,  
De Naakte waarheiD
Presenteert beNelux 

topmoDel 
Boeken o.a. De 

geboorte vaN eeN 
moeDer, De geboor-

te vaN eeN geziN, 
peDagoocheleN 

Columns in vrouw 
en reaDer’s Digest 

Lanceert na De 
zoMer een eigen 

 lingerielijn 
Is het gezicht van 
haarverzorgings-

Merken chi en biosilk 
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