bank
zitters
We kennen ze van vroeger, toen ze elke week op tv verschenen.
Nu zitten ze lekker op de bank voor de buis.
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FabiEnne de Vries (37)
TV Toute Fabienne, Clipparade,

Wannahaves, Fear Factor, RTL
Woon & Klus Magazine
Gestopt in 2008
Op de bank voor The Voice,

So You Think You Can Dance,
Saturday Morning Kitchen, In
Therapie, ’t Spaanse Schaep
Heeft het trainingsbureau Toute

Media
“Toen ik weer zo’n gesponsord
programma kreeg waarin het
alleen om producten gaat, heb ik
nee gezegd. Ik wilde niet iets doen
waar ik ongelukkig van werd. Ik
wil blij worden van mijn werk.

‘Ik wil blij
worden
van mijn
werk’

Ik was 35 en had jarenlang met
een microfoon in mijn handen
gestaan. Dan weet je even niet
wat je nu moet gaan doen. Sinds
anderhalf jaar geef ik trainingen.
Niet

alleen

mijn

presentatie

achtergrond, maar ook mijn zang-,
dans- en acteerverleden komen
daarbij van pas. Die disciplines
hebben alle vier met sales te
maken. Het grote voordeel van
mijn carrièreswitch is dat ik weer
ongeremde ambitie mag hebben.
Bij televisie vonden ze je al snel
te eager.”
Bank Rolf Benz, Kleed Asplund
bij Nordic New, Tafel Cubo bij
The Frozen Fountain, Houten
Kunstwerk Neef Louis, Kussen
Pols Potten, Blouse Ready to Fish,
Broek Hunkydory, laarzen Acne
bij SPRMRKT
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Corine Boon (47)
TV Goudkust, Campinglife, Eigen

Huis en Tuin, Gewoon Mooier
Gestopt in 2010

‘Zo ben
ik niet’

Op de bank voor reportages

van Louis Theroux, Tabatha’s
Salon Takeover, America’s
Funniest Home Videos
Runt met haar echtgenoot

woonwinkel 4udesigned
“Ik heb tien jaar in het theater
gestaan in musicals als Cats,
Chicago en A Chorus Line. Soms
had ik wel acht voorstellingen
per week. Geen kip die de vol
gende dag zei: ‘Jeetje wat ging
jouw spagaat lekker.’ Toen ik in
Goudkust terechtkwam, werd ik
in de supermarkt achtervolgd en
scandeerden ze mijn naam als ik
de kroeg binnenstapte. De men
sen om mij heen veranderden,
maar ik deed gewoon mijn werk.
Ik

ben

nooit

een

superster

geweest, wilde dat ook niet.
Ik heb me vaak verbaasd over
collega’s die over een rode loper
liepen en tien minuten later het
theater aan de achterkant weer
verlieten. Ik ben daar te nuchter
voor. Ik ga naar een première
omdat ik een film of musical leuk
vind, niet omdat ik zo nodig op de
foto moet.”
Bank Henk Vos bij Gelderland,
Kleed Raw Materials, Lamp Pols
Potten, Kussen 0102 bij Nordic
New, Bord & Kopje The Frozen
Fountain,Stoel 4udesigned.
nl, Overall Blueblood, Top en
schoenen Acne bij SPRMRKT
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Jasmine Sendar (33)
TV Goudkust, Onderweg naar

Morgen
Gestopt in 2009
Op de bank voor Ik hou van

Holland, De Jongens tegen
de Meisjes, Raymann is Laat,
Benelux’ Next Top Model
Werkt nu in de thuiszorg

“Ik was net gestopt met ONM
toen mijn man en ik uit elkaar
gingen. Mijn werk, mijn huis, mijn
huwelijk; ik was in één keer alles
kwijt. Hoewel ik af en toe auditie
deed, schoot het met nieuw werk
niet zo op. Na een jaar was al mijn
hoop vervlogen en zakte ik weg in
een depressie. Ik ging aan mezelf
twijfelen. Durfde mijn rekeningen
niet meer te openen. Ging amper
nog naar buiten. Toen mijn uitke

‘Ik had geen
cent meer’

ring stopte, zat ik letterlijk zonder
geld. Uiteindelijk heb ik een prima
baan gevonden bij de Thuiszorg.
Ik werk op kantoor en doe zo nu
en dan een presentatieklus.
Het acteren mis ik enorm. Ik bel
regelmatig met castingbureaus en
die drukken me op het hart dat
ze me zullen bellen als ze iets
hebben.”
Bank en kussen Vitra, Kleed
Perletta carpet bij Raw
Materials, tafeltje Raw Materials,
Lampenvoet en vaas Neef Louis,
Lampenkap Moooi, Jumpsuit
Surface to Air, Schoenen
United Nude
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Marjon de Hond (39)
TV weervrouw bij de NOS
Gestopt in 2010
Op de bank voor Journaal,

weerberichten, Boer zoekt vrouw,
Wie is de Mol?
Wil na de bevalling terug op tv

“Ik holde van deadline naar dead

‘Eerst
even
broeden’

line. De tijdsdruk werd steeds
groter, de zendtijd steeds korter.
Ik had het gevoel dat ik alleen nog
maar vertelde hoeveel graden het
werd. Meer willen de mensen toch
niet weten, kreeg ik dan te horen.
Na twee miskramen gaf mijn lijf
het op. Ik kreeg angst- en panie
kaanvallen, griep en was vooral
heel erg moe.
Op dit moment ben ik thuis,
zwanger van de tweede. Ik ben
van plan eerst dit maar eens uit
te broeden. Ik zou het leuk vinden
weer iets voor televisie te doen.
Een kinderprogramma misschien
of iets over de natuur, koken of
buitenleven. Iedereen die op tv
komt, vindt de aandacht leuk. Ik
ook. Vooral de reacties die op
de uitzendingen binnenkwamen,
gaven een kick. Ook zo’n foto
shoot als dit is hartstikke leuk om
te doen, daar zou ik anders nooit
voor zijn gevraagd.”
Bank Rivièra Maison, Kleed
Goldran Antique Carpets bij THE
Frozen Fountain, Kussens Raw
Materials, bal en gele cirkels Neef
Louis, Geborduurd kunstwerk
Dirk Jensma, Jurk SNOB, Legging
en schoenen Humanoid
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Mireille Bekooy (64)
TV Kieskeurig, Koffietijd, Koken met

Sterren, Triviant, Lunch TV
Gestopt in 2003
Op de bank voor De Wereld

Draait Door, Pauw & Witteman,
Engelse kostuumdrama’s, sport
Doet nu vrijwilligerswerk

“Toen mijn laatste programma stop
te, is daar niks voor in de plaats
gekomen. Dat was geen drama
hoor. Ik had tropenjaren gedraaid
en vond het wel lekker dat ik ein
delijk weer tijd voor andere dingen

‘Het is
geen
drama
hoor’

had. Ik kon mijn sociale contacten
aanhalen, ben meer gaan golfen en
heb Spaanse les genomen.
Ik was een pietje-precies, wilde heel
goed voorbereid zijn. Tv-kijken en
kranten lezen was huiswerk. Een
dag overslaan ondenkbaar. Als ik nu
een keer niet aan de krant toekom,
lees ik hem de volgende dag.
Wat me opvalt aan Nederlandse
tv, is dat het vaak te makkelijk
en te snel wordt gemaakt. Er zijn
maar weinig programma’s waaraan
je kunt zien dat er veel aandacht aan
is besteed. Ik vind dat de KRO dat
erg goed doet. Boer zoekt vrouw,
Memories en Spoorloos worden
mooi gemaakt. De portretjes zijn net
schilderijtjes. Je ziet dat het er niet
zomaar is opgeknald.”
Bank Troubadour, Kleed Anatolia
bij Raw Materials, Vaas Neef Louis,
Kop Jonas Bulky bij Nordic New,
Jurk Stella McCartney bij AzzurRo,
Schoenen Prada bij Shoebaloo
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Judith de Klijn (43)
TV TV Woonmagazine, Koffietijd
Gestopt in 2002
Op de bank voor Grey’s

Anatomy, Engelse woon
programma’s, speelfilms
Heeft een woonadviesbureau

“Ik word het vaakst herkend in

‘Ik weet
er alles van’

woonwinkels. Dan vertellen men
sen me dat ze het zo jammer
vinden dat ik niet meer op tv ben.
Of vragen ze wat ik van een bank
vind. Mijn stem doet het ’m. Als ik

TEKST patricia van den heuvel FOTOGRAFIE PHILIPPE VOGELENZANG STYLING ANJA KOOPS visagie MARGOT VAN ESSEN, JUDITH NIJENS

bij de bakker sta, gebeurt er niks.
Maar zodra ik ‘een half bruin’ zeg,
draait iemand zich om.
Dat ik op tv ben geweest, heeft
voor mensen iets magisch. Het
is gaaf om een paar jaar te doen,
maar het is keihard werken. Je
moet zo veel mogelijk presteren
in zo min mogelijk tijd.
Als ik naar andere metamorfo
seprogramma’s kijk, weet ik als
geen ander hoe het eraan toe
gaat. Het lijkt allemaal prach
tig, maar het wordt in één dag
gedaan. Als aan het eind van de
dag de vensterbanken nog niet
droog zijn, worden de accessoires
er toch gewoon op gezet.”
Bank Leolux, Kleed Ikea, Lamp en
tafeltje Neef Louis Spaarpot Our
Children’s Gorilla bij Nordic New,
Gevlochten Kunstwerk Lambert
bij Butler’s, Jurk Monique van
Heist, Legging Humanoid, Pumps
Acne via SPRMRKT
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