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Nadine Wolfswinkel

Almere's 
fAvoriete 
Girl Next 

Door

TeksT ILSe RuIjTeRS    FoTo’s RIcHARd TeRBoRg    sTyling MyRTHe ScHARN    Visagie LISANNe BuSSINg

‘Zó leuk,’ roept fotomodel Nadine 
Wolfswinkel. ‘Dit is de eerste keer dat ik met 
tekst in een tijdschrift sta!’ Haar naam doet 
geen belletjes rinkelen. Toch heeft iedere 
Nederlander de fraaie Almeerse wel eens 
gezien. Op de cover van een magazine, in de 
reclame van Livera, of bij Hünkemoller. Want 
Nadine is hartstikke hot!

interview

M
et d

ank aan:d
rew

e
s, B

o
e

i 2 en B
o

a
th

o
u

se

LA   HERFST 2013 17



18 LA   HERFST 2013

w
elk jong meisje droomt nou niét van 
carrière als model? iedere vrouw streeft 
toch naar maatje 36? en iedere man wil 
graag daten met een lingeriemodel. 

Toch? Menigeen benijdt nadine Wolfswinkel (24). 
Dat beseft ze. ‘nou ja,’ reageert ze, ‘uiteindelijk is 
het gewoon werk. ik ben vrij nuchter, denk ik.’ Ze 
vertelt hoe het is om fotomodel te zijn. en of je met 
zo’n job je onzekerheden voor altijd hebt 
afgeschud. Maar van de andere kant: misschien 
ligt de lat dan juist extra hoog… Veel mensen 
denken dat de modellenwereld bikkelhard is. 
nadine weet of het waar is.

Model per ongeluk
De almeerse nestelt zich in een comfortabele 
stoel en werpt een blik over het water van de 
noorderplassen. ‘ik ben per ongeluk in het 
modellenwereldje terecht gekomen,’ vertelt ze 
dan. ‘ik was vijftien en ging met mijn moeder en 
zus winkelen in almere Centrum. Mijn zus had een 
hockeystick nodig en in die winkel hield o’neill 
toevallig net een wedstrijd. Je moest poseren 
in één van hun bikini’s en kon een fotoshoot 
winnen in het magazine summertime. ‘Moet je 
doen, nadien,’ zei mijn moeder. ik keek haar 
ongelovig aan. ‘Ja da-hag! Dan moet ik zeker 
in bikini voor al die mensen gaan staan? nee, 
dank je.’ Waarop mijn moeder zei: ‘en wat is dan 
precies het verschil met het strand?’ Daar had 
ze natuurlijk een punt. ach, we moesten toch 
op mijn zusje wachten. Uit verveling heb ik het 

toen maar gedaan.’ Drie maanden later kreeg zij 
een telefoontje. ‘ik had gewonnen! of ik naar de 
studio kon komen. superleuk natuurlijk! en zo 
onverwacht ook: ik was die wedstrijd allang weer 
vergeten. We hebben er een gezellig dagje uit van 
gemaakt. Mijn moeder, mijn zusje, mijn oma en 
ik. als betaling kreeg ik een paar bikini’s.’ Maar 
nadine kreeg méér. Het visitekaartje van een 
scout van castingbureau Ulla bijvoorbeeld. ‘Wist 
ik veel. ik zei: ‘nee bedankt, ik zit nog op school.’ 
Pas later besefte ik tegen wie ik dat had gezegd…’

Niks glamour,  
keihard werken!
nadines carrière ging razendsnel. Haar 
eerste opdracht was een coversessie voor de 
Margriet. Daarna volgden veel catalogus- en 
tijdschriftklussen. Ze maakte haar middelbare 
school af, maar onderbrak de vervolgopleiding 
sport & Bewegen. Ze wilde zich volledig op haar 
carrière storten. ‘ik stond al snel vijf dagen in de 
week voor de camera. ik zat - en zit nog steeds - 
veel in het buitenland. Want als je het wilt maken in 
deze business, moet je in Milaan zijn, of in Miami. 
Je moet ook de juiste mensen kennen.’ een ijzeren 
conditie is eveneens een absolute must. ‘Het ziet 
er vaak ontspannen uit op de foto, maar het is 
voornamelijk ren- en vliegwerk. Zeven castings op 
één dag. Je driehonderd keer achter elkaar uit- en 
aankleden… geloof me, dat heeft niks te maken 
met glamour. Dat is domweg bikkelhard werken.’

Levende paspop
Programma’s als america’s next Top Model 
brengen een schijnbaar genadeloze wereld in 
beeld. Het lijkt alsof je keihard moet zijn, wil 
je het maken als model. ‘ik denk dat je vooral 
nuchter moet blijven,’ antwoordt nadine. ‘Je 
hebt inderdaad mensen die bij een casting je 
boek bekijken en dan zeggen: ‘Je hebt een lelijke 
neus. Volgende!’ gelukkig is mij dat nog nooit 
overkomen. Mocht zoiets ooit gebeuren, dan 
laat ik zo’n opmerking rustig van me afglijden. 
na negen jaar voor de camera heb ik weinig 
last meer van onzekerheid. ik heb me er allang 
bij neergelegd dat ik een levende paspop ben. 
Meestal heb ik het superleuk met de crew. aan 
die zeldzame keer dat iemand mij behandelt 
als ‘slechts een model’ til ik niet zwaar. Dit 
wereldje heeft mij hard gemaakt. in principe bén 
ik natuurlijk ook maar een veredelde paspop. 
Het is mijn werk. niks méér. ik hang er niet mijn 
eigenwaarde aan op.’ 

interview
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Het gaat het om wie je 
bent. Wat je voor de kost 
doet, is niet belangrijk

interview
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Nadine Wolfswinkel (24)
Beroep: Fotomodel
opdrachtgevers: Magazines als Flair, 
Beau Monde en libelle. en modemerken als 
Hunkemöller, livera, neckermann en V&D
Leukste feestje: ‘een cocktailparty in Miami 
waar kim kardashian en Dolce & gabbana 
(de ontwerpers zélf) rondliepen. Dat etentje 
met Tiësto was trouwens ook erg gaaf…’
Leukste fotoshoot: een sunset 
dolphincruise in de Malediven. Heel relaxed. 
Behalve dolfijnen zwommen er ook enorme 
pijlstaartroggen langs de boot 
Beautygeheimen: Dagcrème van Dior, 
Biosilk voor haar blonde lokken en acqua di 
gioia als parfum
Leuk aan Almere: ’almere voelt als een 
dorp. We hebben kippen in de tuin, en de 
boot van mijn ouders ligt pal voor het huis. 
Je meert er zó mee aan op het terras van 
Bakboord’
uit in Almere: ‘lekker snoepen bij koffie 
en Theeschenkerij Drewes in stad, met mijn 
vriendinnen rosétjes drinken op de grote 
Markt en - kortgeleden ontdekt - bowlen bij 
Bowling almere’

De allermooiste mannen
Maar toch, veel mensen denken onwillekeurig: 
‘als een vrouw zo mooi is, dan is zij vast ook 
een leeghoofd.’ nadine haalt haar schouders 
op. ‘Mijn werk zegt niets over de mate waarin ik 
nadenk. een programmeur is thuis toch ook niet 
alleen maar met computers bezig? Zo iemand 
kan best heel gevoelig zijn. De afgelopen 
jaren heb ik werkelijk de allermooiste mannen 
gezien. Zúlke spierbundels, prachtige gezichten. 
geweldig om naar te kijken. Maar zit er verder 
niets in, dan heb je het al snel gezien. Je kunt 

op de mooiste covers staan, en de prachtigste 
opdrachten binnenslepen, uiteindelijk moet je 
gewoon een leuk mens zijn.’ nadine is al jaren 
heel blij met marinier Mark. Ze wil graag met 
hem samenwonen.  ‘Mark is toevallig een mooie 
jongen. Maar dat is niet waar het om gaat. Hij 
laat me lachen. Bij hem kan ik mezelf zijn. Bij 
hem voel ik me veilig.’

Die mensen hebben niets…
Behalve op de mooiste locaties van de wereld 
komt nadine als model ook op de donkerste 

Vroeger dacht ik wel eens stiekem: ‘Als ik 
ooit, op een dag, voor Hunkemöller mag 
poseren…’ ongelofelijk dat ik dat nu doe!

interview
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plekken. ‘Mijn tijd in Zuid-afrika heeft veel indruk 
gemaakt,’ zegt ze. ‘We hadden een bikinisessie op 
een prachtig strand. om daar te komen moesten 
we dwars door de townships heen. Dat was een 
realitycheck. De mensen die daar wonen, hebben 
helemaal niets. op straat spelen kinderen met 
ballen die ze zelf van elastiek hebben gemaakt. 
Hele gezinnen die in krotten wonen... ’s avonds 
belde ik mijn moeder. ‘Mam, hoe kan dit nou toch 
naast elkaar bestaan?’ ik ben sowieso al niet van 
de dure spullen, maar sinds die periode besef ik 
meer dan ooit, dat ik blij mag zijn in nederland 
te wonen. ik kom uit een warm nest. elk jaar 
gaan wij met z’n allen gezellig naar Frankrijk, oma 
gaat ook mee. Mijn zus is mijn beste vriendin. ik 
zie mijn twee broers, babyneefje en schoonzus 
bijna elke dag. Mijn ouders hebben ons altijd 
enorm gestimuleerd: ‘Doe wat je leuk vind. Word 
gelukkig. sta met beide benen op de grond.’ 
Misschien ben ik daarom niet zo onzeker. ik heb 
geleerd dat het gaat om wie je bent. Wat je voor 
de kost doet, is niet belangrijk. iedereen heeft iets 
eigens, iets moois. Dáár moet je je op focussen.’

Voorbij de veertig
Zelfvertrouwen mag haar dan met de paplepel zijn 
ingegoten, nadine moet er uiteraard ook zelf aan 
bouwen. ‘ik weet nog goed dat ik als zestienjarige 
een casting in Miami had, en ineens dacht: ‘Dit 
hele gebouw staat vol met bloedmooie meiden. 
Wat doe ík hier?’ en weet je wat er gebeurde? ik 
kreeg de klus! ik schijn de ultieme girl nextdoor 
te zijn: lang, met blond haar, blauwe ogen en 
een gulle lach. Dat verkoopt. inmiddels heb ik 
genoeg opdrachten achter de rug om te weten 
dat ik fotogeniek genoeg ben.’ Toch beleefde 
zij ook donkere dagen, en waren er momenten 
dat haar zelfbewustzijn danig op de proef werd 
gesteld. Bijvoorbeeld toen ze werkte voor een 
modellenbureau dat haar eigenlijk te dik vond. 
‘Voor bladen als libelle en Flair ben ik prima. Maar 
magazines als elle en Vogue willen hun modellen 
dunner. Zag ik eruit zoals nu, dan zei men 
sarcastisch: ‘goh, heb je je vakantiegewicht?’ er 
moest vijf kilo af. ik ging dan op een dieet zonder 
koolhydraten. Dat was op zich best te doen, maar 
tegelijkertijd begon ik aan mezelf te twijfelen. ik 
was schijnbaar niet goed genoeg als ik gewoon 
mezelf was, terwijl ik mij niet prettig voelde als 
ik zo mager was.’ Voor het eerst ging nadine 
nadenken over een andere carrière. Ze deed een 
opleiding tot regieassistente. ‘een prima plan B,’ 
zegt ze, ‘maar inmiddels zie ik het modellenwerk 

weer helemaal zitten! ik ben nu bij Touché Models 
en daar voel ik mij helemaal op mijn plek. ik ken 
meiden die voorbij de veertig nog lekker doorgaan 
in dit vak. Joh, dat wil ik ook!’

Victoria’s Secret
nadines grote droom is meelopen in een show van 
Victoria’s secret. ‘als dat toch eens zou kunnen,’ 
mijmert ze met een dromerige blik in haar ogen. 
Haar collega Touché-model, en stadsgenoot yfke 
sturm ging haar al voor. ‘om aan zo’n show mee 
te doen, moet je de juiste mensen kennen, een 
geweldig boek hebben en niet te vergeten: een 
flinke portie geluk hebben. ach, iedereen moet iets 
te dromen hebben…’ Ze zwijmelt even weg om 
dan op te merken dat Hunkemöller toch eigenlijk 
nederlands eigen Victoria’s secret is. ‘Vroeger 
dacht ik wel eens stiekem: ‘als ik ooit, op een dag, 
voor Hunkemöller mag poseren…’ ongelofelijk dat 
ik dat nu doe!’

Ik ben een veredelde 
paspop. Het is mijn werk. 
Niks méér. Ik hang er niet 
mijn eigenwaarde aan op

interview


