
Model Marijn 
showt wit kant 
met zwart leer; 
een gewaagde 

combi van super
romantisch en 

ultrastoer.
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‘Ik kan niet geloven 
dat ik in Girlz! sta’

Ben je nietsvermoedend lekker bezig op het hockey-
veld, staat er opeens een cameraploeg voor je neus! Dat 
overkwam Marijn (19). Ze werd twee maanden geleden 
verrast door het programma Niks te Gek! omdat haar 
grootste wens in vervulling zou gaan. En dat was het 
begin van een geweldig, maar heftig avontuur.

Marijn, vertel eens: wat heb je allemaal 
meegemaakt?
‘Ik vind het nog steeds zo cool! Ik kom ge
woon op tv en in Girlz!. Het begon allemaal 
met een aanmelding op de site van Niks 
te gek!. Mijn vriendin heeft ooit ook een 
keer meegedaan aan dit programma en 
dat vond ze zo leuk dat ik samen met mijn 
moeder besloot om mezelf op te geven. 
Mijn allergrootste wens was namelijk dat 
ik met een professionele fotoshoot in Girlz 
zou komen.’ 
 
En toen stond er na een tijdje opeens een 
cameraploeg voor je neus?
‘Ja, ik was net aan het hockeyen en wist 
van niks. Plotseling hoorde ik een sirene 
afgaan, dus ik dacht nog: staat er een huis 
in de fik of zo? Maar nee hoor, het bleek 
het team van Niks te gek! te zijn. Mijn 
ouders wisten er al van, maar hadden mij 
niks verteld, dus dat was best schrikken. 
Toen zag ik Johan, de presentator, die ik 
nog kende van de uitzending met mijn 
vriendin. Johan riep het hele team bij 
elkaar en zei dat hij er was vanwege een 
speciale wens. Aarzelend stak ik mijn hand 
op, want ik durfde eigenlijk niet te zeggen 
dat het mijn wens was. Maar toen zei Johan 
al dat hij voor mij was gekomen en dat ik 
in het programma Niks te gek! zat.’ 
 
Mocht je meteen naar de studio voor een 
fotoshoot?
‘Nee, juist niet! Ik moest alles zelf regelen. 
Dus eerst naar de redactie van Girlz! om 
te vragen of ik in het blad mocht. Hoofd
redacteur Maaike legde uit dat je niet 
zomaar in een tijdschrift kunt komen, want 
je moet wel goede foto’s hebben. Dus hup, 
door naar de fotostudio. Daar ontmoette 
ik styliste Patty Zomer. Ze had een heel 
groot rek met allemaal kleding mee en 
daar koos ik samen met haar een outfit uit. 
Vervolgens werden mijn haar en makeup 
gedaan en toen kwam Anouk Smulders 
opeens aangelopen. Zij is de presentatrice 
van Holland’s Next Top Model en ik vind 
haar supervet. Het was echt heel leuk dat 
ze speciaal voor mij was gekomen om al
lemaal tips te geven over hoe ik het beste 

kon poseren. Ik voelde me gewoon een 
topmodel!’ 
 
Maar was je dan niet heel zenuwachtig 
voor de shoot?
‘Ja best wel, maar gelukkig had ik heel veel 
aan die tips.’ 
 
Hoe zijn de foto’s geworden?
‘Heel mooi! Ik vind ze allemaal goed gelukt, 
maar eentje is echt mijn favoriet: een 
closeup van mijn gezicht. Die mag ik ook 
houden.’ 
 
En toen kwam het moment suprême: wa-
ren ze goed genoeg voor Girlz!?
‘Ja, daar was ik zenuwachtig voor, maar 
Maaike vond ze ook mooi en ze zei zelfs dat 
er meerdere goede foto’s tussen zaten. En 
nu sta ik dus in Girlz!. Ik ben zo blij! Mijn 
wens is eindelijk uitgekomen!’ 
 
Heb je verder nog grote wensen?
‘Nee, eigenlijk niet. Dit is iets wat ik al heel 
lang wilde, dus ik ben helemaal tevreden.’
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