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wet
wet
wet
Kim feenstra (28)
heeft een lijf dat
smeekt om bikini’s.
en dat dankt ze aan
een dieet van pizza,
wijn, kickboksen
en veel, heel veel
squats.

bikini top en broekje H&M
€ 14,95 en € 12,95 Schoenen Jimmy
Choo € 470 Ketting Cartier
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badpak Eres € 270
Ketting Precious D € 695
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bikini Lisa Marie Fernandez € 440
Bril Quay € 45 Horloge Bvlgari € 6100
schoenen zara € 79,95
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bikini Eres € 300 Oorbellen Topshop
€ 9,95 Armband Tiffany & Co.
€ 5600 Schoenen Jimmy Choo € 470
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badpak Asos € 42
Armband Bvlgari € 14.400
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ketting Lanvin € 865
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badpak Hanne Bloch € 295
Armband Tiffany & Co. € 5600
Ketting Precious D € 695
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bikini River Island € 39
Bril Quay € 45
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badpak vintage zimmermann
Ringen H&M € 9,95
Ketting Precious D € 695
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‘de schoenen
stonden een
hele tijd in
de kast. Ik
vond ze té
mooi om aan
te trekken’

plateaus in lichtblauw of roze. De meiden in mijn klas hadden ze allemaal,
maar ik kreeg ze niet. Mijn moeder kocht All Stars of Nikes voor me. Best
cool eigenlijk dat mijn moeder me schoenen aantrok die nog steeds in het
modebeeld passen.”
Stijl is niet te koop “Goedkope items scoren en die zo duur
mogelijk laten lijken, dat is de kunst. In Soho New York, waar ik veel ben
voor mijn werk, heb je toffe winkeltjes waar je voor twintig, dertig euro een
superleuk jurkje kunt kopen. Als je dat draagt met een paar mooie schoenen
lijkt het alsof het peperduur is. Stijl kun je niet kopen, dat moet je hebben.
Ik zie weleens vrouwen lopen aan wie je kunt zien dat ze veel geld hebben,
maar die toch totaal fantasieloos gekleed gaan. Zo van: ‘O, het is Chanel,
laten we het maar kopen.’ Als je minder te besteden hebt, ben je veel
creatiever. Let je meer op de details en word je een ster in combineren. Ik
heb geweldige riemen uit de jaren tachtig, van die tailleriemen met zwart

Een beetje Rihanna “Ik kan urban gekleed gaan met een paar

en goud. Die draag ik over een blouse die ik een beetje oppof en waarvan

sneakers, een spijkerbroek, een T-shirt, een baseballpet en wat grove

ik de mouwen oprol. Dat ziet er echt superleuk uit, terwijl de hele outfit niet

sieraden. Een beetje Rihanna, zeg maar. Het is ook leuk om me chic te

meer dan dertig euro kost.”

kleden. Dan maak ik een strakke staart en trek een superstrak jurkje aan.

Louboutins voor € 1400 “Mijn eerste Louboutins kocht ik een

Daarin voel ik me overigens niet vrouwelijker dan in een spijkerbroek, hoor.

paar jaar geleden in Parijs. Ik wilde ze al een hele tijd, maar vond ze te

Heb ik een première, dan vraag ik Jan Taminiau, Tony Cohen of Monique

duur. Hallo, veertienhonderd euro voor een paar schoenen? Wij hadden

Collignon me te kleden. Voor de première van de film Mannenharten ben

het thuis niet breed; ik had er moeite mee om zo’n groot bedrag aan

ik aangekleed door een styliste van de Nederlandse Vogue. Zij trok me

pumps uit te geven. Toen ik ze uiteindelijk kocht, hebben ze een hele tijd

een stippenpak van Max Mara aan. Iets heel anders dan ik gewend ben,

ongedragen in de kast gestaan, omdat ik ze gewoon té mooi vond om aan

maar het zag er tof uit.”

te trekken. Op een première droeg ik ze voor het eerst. Dit is het moment,

wintersportwangen “Mijn oma bracht mijn moeder eind jaren

dacht ik. Naderhand zag ik allemaal foto’s op internet. Voornamelijk van

zestig naar school in leren hotpants, laarzen en een stijlvolle regenjas. Ze

de red bottoms van mijn schoenen.”

woonden in een dorp in Groningen, kun je nagaan. Dat was not done.

Rolex & Zanotti “Ik droom van een vintage gouden Rolex met een

Mijn moeder heeft het modegevoel van mijn oma overgenomen. Zij droeg

blauwe wijzerplaat. En van de prachtige lieslaarzen van Giuseppe Zanotti.

bijvoorbeeld een Adidas-trainingspak, maar dan met pumps eronder.

Ze kosten tweeduizend euro, maar het is een investering voor het leven.

Mensen keken haar aan alsof ze gek was. Laatst zag ik een foto van

En later kan ik ze aan mijn kinderen geven. Ik zou er trots naar kijken en

Beyoncé waarop ze exact dezelfde combinatie droeg. Mama trok mij als

denken: verdomme Kim, hier heb je hard voor gewerkt.”

kind beige cowboylaarsjes aan met een legging en een spijkerblouseje.

Twee koffers vol “Mensen denken dat ik de duurste merken in

Of een hippieachtige bloemetjesjurk. En een hoge knot: dat noemden we

mijn kast heb hangen, maar dat is echt niet zo. Toch zegt mijn stylist

de Kim-knot. In de winter smeerde ze mijn gezicht goed in. ‘De kinderen

Giovanni Laisina altijd: ‘Jeetje, jij hebt allemaal eyecatchers.’ Items die je

van jouw de klas zien er soms zo onverzorgd uit, jij niet hoor, even wat

gewoon in je collectie wilt hebben. Maar die hoeven niet duur te zijn. Ik ben

crème op je gezicht’, zei ze dan. Ze smeerde ook een beetje lippenstift

laatst bij mijn tante in Florida geweest en ging naar huis met twee koffers

op mijn wangen, zodat ik gezonde blosjes had. ‘Ben je op wintersport

vintage kleren die haar niet meer pasten.”

geweest?’, vroeg mijn juf weleens. Als ik foto’s van vroeger bekijk, denk

zon en sex ”Voor mijn werk zit ik dagenlang in de make-up, als ik vrij

ik nooit: mam, hoe heb je me dat kunnen aantrekken? Toen ik een jaar of

ben probeer ik mijn huid zo veel mogelijk rust te geven. Maar ik heb altijd

twaalf was, wilde ik met alle geweld Spice Girls-schoenen. Van die hoge

mascara en concealer in mijn tas. Verder kan ik absoluut niet buiten de
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Sheer Tint Release van Estée Lauder. Dat is een getinte dagcrème die

Zo kan het lopen “Toen ik een jaar of veertien was, heb ik me

mijn huid geweldig egaliseert. Het lijkt alsof je niks ophebt en toch heb je

ingeschreven voor de Elite Model Look in Amsterdam. Ik werd uitgeno-

een glow. Alsof je net in de zon hebt gezeten of goede sex hebt gehad.”

digd voor een gesprek, maar mijn moeder had geen auto, er woonde

Shortje, shirtje, slippertje “Ik ben gek op de Braziliaanse

geen familie in de buurt en ik had geen geld voor de trein. Toen heb ik

ieniemienie-bikini’s waarin je billen zo mooi uitkomen. Agua Bendita, H&M

mijn droom om fotomodel te worden een beetje laten varen. Zeven jaar

en Topshop hebben hele leuke. Op het strand loop ik erbij als een surf-

later werd ik Holland’s Next Top Model. Ik geloof dat als je ergens voor in

meisje: shortje, T-shirtje, slippertjes. Vrouwen die helemaal in de make-up

de wieg bent gelegd, het vanzelf op je pad komt. Hoe ouder ik word, hoe

op het strand liggen, snap ik niet. Je wilt toch een beetje bruin worden?

meer passie ik voor mijn werk krijg. Dat komt ook doordat ik met steeds

Aan zee voel ik me zo gelukkig. Mijn huid wordt er ook supergaaf: alle

professionelere mensen mag werken. En daar raak ik supergemotiveerd

wondjes en pukkeltjes verdwijnen.”

van. Na de LINDA.MEIDEN-shoot met een fotograaf die blij met me is, ga

Selfies van setjes “Als ik ’s avonds niets te doen heb, ga ik

ik met een grote smile op mijn gezicht terug naar huis.” l

tekst Patricia van den Heuvel Fotografie Marc de Groot Styling Danie Bles & Famke Mesman Visagie Irena Ruben

door mijn klerenkast. Nou ja, kast, de grootste slaapkamer staat propvol
kledingrekken. En dan maak ik leuke combinaties, die ik vervolgens pas

kim feenstra Geboren Groningen, 23 augustus 1985 Beroep

en waar ik dan selfies van maak. Ook mijn zusje of vriendinnen zijn soms

fotomodel en actrice Werd in 2007 eerste bij Holland’s Next Top Model

de sigaar. Die moeten altijd van alles aantrekken zodat ik kan zien hoe het

Werkte voor tijdschriften als Glamour, de Italiaanse Vogue, Harper’s

bij hen staat. Vooral mijn zusje wordt daar erg moe van. ‘Nee, niet weer

Bazaar en Harrods Ambassadrice van ChildsLife Getrouwd

hè?’, zegt ze als ik haar smekend aankijk.”

met dj Michael Mendoza TV Van God Los Film Verliefd op Ibiza,

Twee glazen wijn, drie sigaretten, vijftig squats

Mannenharten

“Toen ik deze foto’s terugzag, dacht ik: dat ziet er goed uit. Maar ja, daar
werk ik dan ook hard voor. Ik ga zo veel mogelijk naar de sportschool.
Ik ben een levensgenieter en sport liever wat meer dan dat ik mezelf van
alles ga ontzeggen. Gisteravond had ik geen zin in koken. Dan bestel ik
een heerlijke pizza, drink een cola en twee glazen wijn en rook drie sigaretjes. Een heerlijke vrijdagavond. Ik zondig op z’n tijd met yoghurtijs van
Albert Heijn en een bananenmilkshake, maar verder ben ik geen snoeper.
Sporten is voor mij routine geworden. Voordat ik ga slapen en als ik opsta
doe ik twintig tot vijftig buikspieroefeningen en veertig, vijftig squats. Dat
kost hooguit tien minuten. In de sportschool doe ik aan kickboksen,
cardio, een beetje krachttraining. En ik heb een hond, een Husky, die
superveel moet lopen. Zodra ik thuis ben, pak ik de fiets of ga ik met de
auto naar het strand.”
de opvoeding van michael “Natuurlijk wil ik dat Michael kleren
draagt waarin hij zich lekker voelt, maar ik heb hem wel een opvoedcursus
gegeven. Hij was me iets te makkelijk en droeg het liefst een felgekleurd
T-shirt en een spijkerbroek. Ik dacht: daar moeten we iets aan doen. Ik
vind hem het leukst in een overhemd met een leren jasje en een paar
goede sneakers. Hoewel hij tegenwoordig heel goed zelf iets leuks uit de
kast kan pakken, vraagt hij me weleens om advies als hij moet draaien.
Als mensen tegen hem zeggen: ‘Wat zie je er tof uit’, voel ik me plaatsvervangend trots.”
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‘je krijgt een
geweldige
glow. Alsof
je net in de
zon hebt
gezeten of
goede sex
hebt gehad’
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