
beautyPRAAT

De grappige studente die in 1996 Miss

Overijssel werd, is inmiddels tv-presenta-

trice, musicalster én de grote liefde van

Bastiaan Ragas. En of dat allemaal nog

niet genoeg is, is Tooske Breugem (31) ook

nog gezegend met een superlijf en de

mooiste ogen van de wereld.

Hoe wil je er in een volgend leven uitzien?

“Hetzelfde. Maar ik ben wel benieuwd hoe ik

eruitzie met blauwe ogen.”

Wanneer voel je je sexy? “Als ik een grote

show presenteer en er veel aandacht is

besteed aan styling, haar en make-up.

Kortom: als alles klopt.”

Beautygeheim? “Smeren, smeren, smeren. In

mijn huis liggen overal handcrèmes en ik heb

denk ik wel zestien soorten bodylotion.”

Beautybudget? “Ik verzorg mijn huid met

producten van Shiseido, maar ik vind de reini-

gingsmelk van de Hema de allerbeste. Ik

gebruik goedkope en duurdere producten door

Tooske
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‘IK ZIT NOGAL 
RUIM IN MIJN VEL’
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elkaar, maar La Prairie en Crème de la Mer vind

ik te duur.”

Mannencosmetica ja/nee? “Ik denk meteen: o,

had je dat nodig dan?”

Harsen, scheren of epileren? “Ik scheer elke

dag mijn benen. Gladde benen zijn verslavend.” 

Hoeveel slaap heb je nodig? “Als ik veel moet

werken, kan ik het wel een tijdje met zes uur per

nacht doen. Als ik het uiteindelijk maar weer kan

compenseren.”

Wanneer ben je op je mooist? “Op de momen-

ten dat ik lekker aan het werk ben en alles lukt.

Dan zweef ik op een soort geluksgolf.”

Badpak of bikini? “Bikini. Hoewel ik ze meestal

vreselijk vind. Ik probeer er echt dertig voordat ik

er één koop. Ben enorm kritisch. Als ik dan toch

de hele boel laat zien, moet het mijn figuur wel

flatteren.”

Onzeker? “Ik zit nogal ruim in mijn vel. Mijn huid

hangt vrij los om mijn lichaam; je kunt het overal

vastpakken.”

Sterke punt? “Mijn lengte en mijn bouw. Ik oog

kennelijk dunner dan ik ben. Als ik kleding ga

kopen, haalt de verkoopster geheid maat 36 uit

het rek, terwijl ik minstens 38 moet hebben wil ik

het over mijn billen kunnen krijgen.”

Hoe lang duurt het ’s ochtends voor je toon-

baar bent?

“Een half uur tot drie kwartier: douchen, insmeren,

aankleden. Vervolgens gooi ik wat verf op mijn

gezicht en afhankelijk van wat ik moet doen,

besteed ik meer of minder aandacht aan mijn haar.”

Wat trek je aan als je indruk wilt maken?

“Hakken doen het altijd goed. Je gaat een stukje

de lucht in en je staat mooi rechtop.”

Dieettip? “Als ik een paar kilootjes kwijt wil, ga ik

sporten. Dat werkt echt het allerbeste. Je kunt

wel drie appels eten, maar de zin in chips blijft,

daar ben ik ondertussen wel achter.’ 

Mooiste vrouw ter wereld? “Marilyn Monroe.”

Nooit doen? “Een tatoeage nemen.”

Wat zijn je dromen? “Programma’s blijven

maken en met Bas bouwen aan een gezin. We

hebben net een huis gekocht dat ruimte genoeg

heeft voor heel veel kinderen.”

Summum van geluk? “Met Bas in een bad gloei-

end heet water het leven doornemen.”

Leukste compliment ooit gekregen? “Toen ik

net twee jaar bij TMF werkte, kreeg ik een

geboortekaartje van mensen die hun kind Tooske

hadden genoemd. Tot dat moment was ik de

enige Tooske in de wereld. Er waren al een keer

een konijn, een hamster en een geit naar me

vernoemd, maar een kínd ... – heel bijzonder.”

Slip of string? “Een slip vind ik stom en een

string bloedirrirant. Ik draag broekjes die net

geen pijpjes hebben en onzichtbaar zijn onder

een broek.”

Plastische chirurgie? “Als ik vier kinderen heb

gebaard en mijn buik hangt op mijn knieën, kan

ik me voorstellen dat ik daar wat aan zou laten

doen.”

Schoonheidsmotto? “Wees een beetje lief voor

jezelf. Gun jezelf dat extra uurtje in bad en een

bezoekje aan de schoonheidsspecialiste.”

Favoriete kleding? “Ik ben voor de combinatie:

Dolce & Gabbana vind ik prachtig, maar dan wel

gecombineerd met iets van Zara.”

Summum van verwennerij? “Heel lang uitslapen

en vervolgens in de zon een krantje lezen met

een kopje koffie dat mijn man voor me heeft

gezet.” 

Hooggesloten of decolleté? “Decolleté. Met

lange mouwen en een col word ik zo’n tennisster

met van die enorme schouders.” 

76lLINDA.

‘JE KUNT WEL DRIE APPELS 
ETEN, MAAR DE ZIN IN CHIPS BLIJFT’

Tooske Truitje SCAPA

OF SCOTLAND
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LINDA.l77

TOT SLOT de beautyspullen van Tooske.
Van juicy tubes tot blush in een tuttendoosje
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Clarins - Express Body

Lotion “Als ik me heb inge-

smeerd kan mijn dag beginnen.”

Shiseido - Day Essential

Moisturizer Light

“Een heerlijke vochtinbrengende

dagcrème.”

Hema - Reinigingsmelk “Voor

de dagelijkse, snelle reiniging.”

Shiseido - Benefiance

Creamy Cleansing Foam

“Als ik iets meer tijd heb, gebruik

ik deze reinigingsschuim.” 

Lancôme - Juicy Tubes

“Hier heb ik er altijd vijf van 

in mijn handtas.”

Sisley - Sun Glow Gel

“Geeft hetzelfde effect als 

vijf minuten zon.” 

Guerlain - Blush Eclat 515

“Blush in zo’n mooi doosje voor

oude tutten.”

Sebastian - Roxx Rubber-

iced Gelatine “Ik heb enorm

fijn, zakt-gelijk-in-elkaar-haar.

Met Roxx krijg ik er toch 

volume in.”

‘MIJN DAG
BEGINT PAS 
ALS IK ME HEB
INGESMEERD’

Naam 

TOOSKE BREUGEM 

Geboren 

3 JUNI 1974 IN ZWOLLE

Studie 

GYMNASIUM, ENGELSE

TAAL- EN LETTERKUNDE

Woonplaats

AMSTERDAM

Verkiezingen

MISS OVERIJSSEL 1996

TV TMF, IDOLS,

TYPISCH 60, TICKET

Musical 

DE DRIE MUSKETIERS

Burgerlijke staat

GETROUWD MET

BASTIAAN RAGAS
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