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Vrouwelijke motorrijders voelen zich gelukkiger en zelfverzekerder dan vrouwen die niet
motorrijden. Dat meldt harley
Davidson na het ondervragen van
ruim 2000 Amerikaanse vrouwen.
37 procent van de motorrijdsters
zegt zich altijd gelukkig te voelen,
tegenover 16 procent van de vrou-

wen zonder motor. 27
procent van de motorrijders voelt zich
zeer sexy, tegenover
7 procent van de
vrouwen die niet motorrijden. ook hebben
ze minder stress. Als klap op de
vuurpijl zou een vrouw met een

motor ook nog eens
een beter seksleven
hebben, doordat ‘een
motor de band met de
liefdespartner versterkt’. 51 procent is
over haar seksleven
zeer tevreden, tegenover 35 procent
van de niet-rijdsters.

Paula Loos (35)
Functie: art-director
In LA sinds: 2012
Doel: ‘Binnen 3 jaar in het
Art Department van Quentin Tarantino werken.’

,,In 2005 vond ik in een
taxi in New York een
BlackBerry. Daarin stonden namen van bekende
ﬁlmproducenten met een
kantoor op Sunset Boulevard. Ik belde het nummer ‘Mom’ en kreeg de
moeder van de eigenaar
aan de lijn, een producer.
Ik stuurde de BlackBerry
per post op, maar ontmoette hem nooit. Voor
mij een teken dat ik in
Hollywood moest zijn.
Toch bizar. Nu, 9 jaar later,
woon ik één straat achter
Sunset Boulevard.
In 2007 werd ik gevraagd om als setdresser
in New York mee te werken aan een Amerikaanse
speelﬁlm. Het was mijn
eerste ervaring op een
grote set. In 2011 zocht
Paul Verhoeven mensen
met potentie om in Hollywood te werken. Dat liep
via de Holland Hollywood
Connection (zie kader,
red.). Dat was het moment. Ik ging eerst een

maand op proef, om te kijken of het zou bevallen. Ik
had het naar mijn zin en
werkte mee aan een korte
ﬁlm. In augustus 2012 ben
ik gegaan. Ik had tot kort
voor mijn vertrek een relatie, maar mijn verlangen
naar Amerika en werken
in de ﬁlm was groter dan
de liefde.
Sinds maart vorig jaar
werk ik aan ‘mijn’ eerste
ﬁlm. Ik ben verantwoorde-

‘Mijn
verlangen
naar werken
in de ﬁlm was
groter dan
de liefde’

BEN JIJ WAT JE DRAAGT?
Nicolette helpt!

Opstartproblemen van
stoer no-nonsense type
Chantal Quak (38 jr, 1,72m),
presentatrice van Dwars
door Rijnmond op Radio
Rijnmond, neemt de felicitaties over haar bouw
vriendelijk in ontvangst.
Maar daarna moet ik haar
melden dat die mooie ronde
vormen, slanke taille en haar
behoorlijk goed geproportioneerde verhoudingen een keerzijde hebben. Zo’n vrouwelijk
gevormd zandloperﬁguur ﬂatteer je namelijk niet met kleren die eigenlijk alleen maar
passen bij een meid met lange
dunne benen en geen taille. Al
zit die skinny-spijkerbroek met
sweater nog zo lekker. Sorry,
zeg ik, maar jou ﬁguur is op
zijn best in een jurk met
hakken en een panty.
Chantal moet even slikken
maar reageert sportief en past
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enthousiast het ene na het andere jurkje. Vooral de laag uitgesneden en kortgerokte
exemplaren krijgen via Twitter
applaus van het thuisfront.
Maar dat zijn niet de jurken
die Chantal wil. Ze loopt wel
warm voor de zwart-witte
mini-jurk. Deze is stoerder en
aparter en past geweldig bij
haar korte koppie. En hij
stroomlijnt haar ronde heupen. Terwijl een stretchbroek
de ronde heupheuveltjes op
broekzak hoogte accentueert,
verlegt een jurkje de aandacht
juist naar de taille. De hoge
hakken van de stoere laarzen
laten vervolgens haar benen
veel langer lijken en hoewel
Chantal in het begin wat opstartproblemen kent, loopt ze
er na een halfuurtje op alsof ze
nooit anders heeft gedaan.

zandlopervorm

lijk voor de vormgeving
van ﬁlms, commercials,
series en muziekclips.
Decor, kleding, rekwisieten: het is een grote puzzel. Op welke locaties
draaien we, hoe zien de
sets eruit en draagt dit bij
tot het verhaal? Mijn streven is binnen 3 jaar in het
Art Department van
Quentin Tarantino te werken.’’

taille niet
zichtbaar
nononsense
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mini-jurk
(Desigual,
€64, sale)

2

overhemd
(Mexx,
€59)

3

laarzen
(Tamaris
€49, sale)

Alles bij V&D

FoTo’s Nico schouTeN

Een miezerig seksleven? Koop een motor

iedereen wil er fantastisch uitzien. Maar je moet natuurlijk wel jezelf
blijven. styliste Nicolette van der Werff en het AD helpen een handje
en zorgen wekelijks voor een verbluffende metamorfose.
Ook een kledingadvies? Mail naar vrouw@ad.nl

DE MISKOOP

Psychedelischblazertje
Celine Smits (26)
Functie: Assistent-publicist
In LA sinds: 2011
Doel: ‘Nog heel lang in LA wonen.’

,,Ik werk voor Viewpoint als assistent-publicist van Ruth Bernstein.
We zorgen ervoor dat onze sterren
op televisie en op de cover van
magazines komen en worden begeleid bij momenten met vertegenwoordigers van de pers. Wij weten
heel veel van de sterren, ook zaken
die nooit naar buiten mogen komen.

Met Ben Afﬂeck had ik contact vanwege een awardshow. Ik breng hem
dan van A naar B. Hij was ontzettend aardig. Ik begeleid onder anderen Richard Armitage (The Hobbit),
Meagan Good (Anchorman 2),
Patrick Dempsey (Grey’s Anatomy)
en Kristen Stewart vrijwel dagelijks
op rode lopers, tijdens talkshows en
bij fotoshoots.
Het is meer dan een fulltime
baan. De werkmentaliteit is anders
dan in Nederland. Als je lui bent

Z ‘Ik begeleid sterren.’

of je werk niet goed doet, staan er
tien anderen klaar om het over te
nemen.
In Los Angeles voel ik me thuis.
De zon schijnt hier altijd, dan is het
lastig chagrijnig te zijn. Ik hoop hier
nog lang te kunnen blijven, zou hier
de rest van mijn leven kunnen
wonen. Ik leid het perfecte leven.”

‘Ben Afﬂeck was
ontzettend aardig’

Wat voor de ene vrouw een miskoop is, kan
voor de andere een geweldig topstuk zijn.
Lezeressen geven met liefde hun miskoop
weg aan een AD-lezeres.
Manuela Baars uit Dordrecht ruilt haar jasje
van Bandolera, een ruim vallend maatje 36,
graag voor de Fred de la Bretonière-schoenen
van vorige week. Het ﬂuwelen jasje heeft een
Pucci-print in roze tinten en is een opvallende
verschijning. Niet geschikt voor iemand die
liever wat op de achtergrond blijft.
Welke lezeres met maatje 36 schrikt niet van een psychedelisch jasje en
heeft zelf ook een miskoop in de kast die ze wel zou willen ruilen voor dit
ﬂuwelen blazertje? Maak dan een foto van die miskoop en stuur deze
naar vrouw@ad.nl

