
I love 
my bikini Ze zijn trots op hun lijf 

én gek op het strand. 
Deze zes Glamour-
vrouwen geven zich 
bloot in hun favoriete 
beach outfit.

Inter views: Susan Haveman | Fotografie: Astrid Zuidema 
Styling: Dimphy den Otter
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MODEL “Op mijn zeventiende had 
ik een hekel aan mijn lijf. Ik was dik. 
Een bikini? Echt niet! Ik ging enorm 
lijnen. Dat ging goed. Zó goed dat 
ik aan de slag kon als model. En 
toen sloeg ik helemaal door, waar-
door ik veel te dun werd. Gelukkig 

BRUIN “Naarmate ik bruiner word, 
voel ik me steeds zelfverzekerder. 
In het begin van de zomer doe ik 
altijd nog even een strandjurkje of 
iets anders aan als ik een drankje ga 
bestellen. Maar hoe vaker ik naar het 
strand ga, hoe makkelijker ik daar in 
word. Dan durf ik zelfs wel weer een 
patatje te bestellen! Ik hoor trouwens 
ook steeds vaker van jongens dat ze 
een keer extra gaan sporten en een 
zonnebankje pikken voor ze naar het 
strand gaan. Grappig: die zogenaamd 
stoere jongens zijn dus ook onzeker.”

INTERNET “Ik ben gek op bikini’s: ik 
heb er wel acht. Een paar heel mooie, 
maar ook enkele goedkope van de 
Hennes. Die hoeven maar één seizoen 
mee. De meeste bikini’s koop ik via 

SPORTEN “Ik ben personal trainer. En 
als ik mensen wil helpen gezond en fit 
te worden, moet ik er zelf natuurlijk 
ook gezond en fit bijlopen. Daarom 
sport ik naast mijn werk ook veel, let 
ik op wat ik binnenkrijg en slaap ik 
voldoende. Ik zou niet anders willen. 
Ik ben van nature heel druk – door te 
sporten mat ik mezelf lekker af. Als 
ik een week niet sport, word ik heel 
ongedurig.”

TROTS “Ik ben trots op mijn lijf. Niet 
omdat het slank en sterk is, want 
daar ben ik niet zo heel erg mee 
bezig, maar gewoon omdat het 
goed werkt. Daarom ga ik er zo 
zorgvuldig mee om: ik wil dat mijn 
lichaam in topconditie blijft. Dat 

GENEN “Bij mijn familie is het de 
gewoonte om drie keer per dag warm 
te eten. Dat deed ik dus ook altijd, 
maar gelukkig ben ik gezegend met 
goede genen: ik kwam nooit aan. 
Tegenwoordig moet ik wel iets meer 
opletten. Ik eet op zich niet minder, 
want dat vind ik moeilijk, maar ik ben 
wel vaker in de sportschool te vinden. 
Dat gaat goed: ik heb nog steeds 

 ‘IK BEN DOL OP IBIZA
– VANWEGE DE RUST, 
NIET VANWEGE DE 
FEESTEN’

 ‘IK BEN TROTS OP 
MIJN LIJF OMDAT 
HET GOED WERKT’

 ‘GELUKKIG BEN IK
GEZEGEND MET 
GOEDE GENEN’

 ‘EEN DAGJE STRAND
BEGINT AL VOORDAT
IK HET ZAND TUSSEN 
MIJN TENEN VOEL’

Bikini (H&M).

Bikini (Milly via net-a-porter), 
slippers (trendyslippers.nl).

Bikini (Björn Borg), slippers 
(trendyslippers.nl).

Bikini (Seafolly).

heb ik het allemaal weer onder 
controle gekregen. Nu sport ik veel, 
en dat is hopelijk genoeg om tot 
mijn vijftigste strak te blijven. Ik 
ben zeven kilo zwaarder dan toen 
ik op mijn dunst was, maar ik zit 
eindelijk lekker in mijn vel.”

SPELEN “Het strand ontspant. Heerlijk: 
de wind die door je haar blaast, half-
naakt rondrennen en vooral heel veel 
spelen. Ik ben dan net een klein kind. 
Beachballen, zandkastelen bouwen… 
Iedereen voelt dat volgens mij wel 
een beetje, want op het strand zijn de 
mensen altijd vrolijker dan gewoon in 
de stad. En ook als ik me onzeker voel 
over mezelf, ga ik. Want dan zie ik al 
die andere mensen en denk ik: ik kan er 
best nog wel mee door.”

EILANDGEVOEL “Als het weer in 
Nederland niet mooi genoeg is, 
zoek ik de zon op een eiland. Ik 
ben dol op Ibiza – niet vanwege 
de feesten, maar vanwege de rust. 
Die rust ervaar ik al zodra ik daar het 
vliegtuig uitstap. Dat eilandgevoel 
heb ik vast van mijn grootouders 
uit Indonesië. Daar ben ik trouwens 
nog nooit geweest, maar het staat 
zeker op mijn lijstje.”

NA IETS TE DIK EN VEEL TE DUN TE ZIJN GEWEEST, ZIT 
CLAUDIA REBEL (25) NU EINDELIJK LEKKER IN HAAR VEL.

PERSONAL TRAINER ELLES SCHOEMAKER (32) LEEFT
SUPERGEZOND. DAT HAAR LIJF ER OOK NOG EENS GOED 
UITZIET, VINDT ZE MOOI MEEGENOMEN.

het er vanbuiten goed uitziet, is een 
extraatje. Dat probeer ik de mensen die 
mij inhuren ook mee te geven: het is 
goed om op een gezonde manier met 
je lijf bezig te zijn, maar je moet niet 
doorslaan. Wees zuinig op jezelf in alle 
opzichten. Dan heb je er op de lange 
termijn veel meer plezier van.”

ZON “De zon is fantastisch en geeft 
mensen energie. Dat merk ik aan 
mezelf, maar ik zie het ook in de 

sportschool: mensen zijn mentaal 
en fysiek echt sterker als het mooi 
weer is. Ik vind het heerlijk om in de 
zon te liggen, maar ik kan het niet 
te lang. Dan word ik onrustig. Ik ga 
liever zwemmen of snorkelen. Of ik 
maak een stevige wandeling over het 
strand.” 

DOOR VAAK TE SPORTEN HEEFT GRACE COURTAR (36)
AL JARENLANG HETZELFDE LIJF, DAT NOG MOOIER UITKOMT 
MET EEN BRAZILIAANSE BIKINI.

dezelfde maat. En daar ben ik erg 
dankbaar voor!” 

BIKINI “De zoektocht naar de perfecte 
bikini is een lastige. Ik heb er nu vier 
– ik heb ontdekt dat ik ze het best via 

internet in Brazilië kan bestellen. 
Braziliaanse bikini’s zijn iets kleiner, 
passen mij beter en je hebt ze in heel 
leuke kleuren. Mijn favoriet heb ik nu 
alweer tien jaar. Het is net een oude 
schoen: hij zit ontzettend lekker. Hoe 
ik er zo lang mee doe? Ik ga er gewoon 
nooit mee het water in.”

ZWEMMEN “Ik kan niet zwemmen. 
Ik heb jarenlang zwemles gehad, van 
mijn achtste tot mijn twaalfde, maar 
het wilde gewoon niet lukken. Dat is 
best lastig en daarom wilde ik per se 
dat mijn zoon zijn zwemdiploma’s 
wél haalde. Hij heeft gewoon A en B. 
Af en toe vindt hij het wel jammer dat 
hij nooit met mij kan zwemmen, dus 
misschien ga ik toch nog eens een 
poging wagen. Dan koop ik trouwens 
wel een badpak, want dat lijkt me veel 
lekkerder zwemmen.”

EVELINE WILLIAMS (29) IS DOL OP BIKINI’S EN BESTEEDT RUSTIG
UREN AAN DE ZOEKTOCHT NAAR DAT ENE PERFECTE EXEMPLAAR.

internet. Daar kan ik dan een hele 
speurtocht van maken die uren duurt.”

VOORPRET “Een dagje strand begint 
al voor ik het zand tussen mijn tenen 
voel. Ik word altijd helemaal vrolijk 

van de voorpret: spullen pakken, 
lekkere hapjes en drankjes mee, 
tijdschriften en boekjes uitzoeken. 
Dat is meteen gezellig. De voorpret 
duurt tegenwoordig langer dan voor-
heen, want ik ben van Alkmaar naar 
Amsterdam verhuisd. Kon ik vroeger 
lekker op de fiets, nu is het een hele 
onderneming geworden. Toch zou 
ik niet aan het strand willen wonen, 
want in de winter is het me daar iets 
te rustig.”
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