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Killer bodies, lingerie & diamonds
Het was weer één groot feest bij
de show van Victoria’s Secret.
Doutzen was erbij en Grazia ook!
Tekst Evelien Tomaszewski

Doutzen
blows a kiss...

Volgens Daily Mail
was Doutzens secret
weapon (haar billen)
de Ster van de Show.
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Op de uitnodiging staat 7 november. Vanaf de
kaart blazen Doutzen Kroes en Alessandra
Ambrosio de genodigden handkusjes toe. De
Victoria’s Secret Fashion Show valt dit jaar in
de week nadat orkaan Sandy over New York
raasde en de stroom overal uitviel, ook op de
showlocatie New York State Armory. Maar
dankzij stroomgeneratoren kunnen de voorbereidingen in het historische pand gewoon
doorgaan. Meterslange rijen nieuwsgierigen
staan voor het historische pand, waar modellen
die ochtend om tien uur binnendruppelen.
Grazia duikt meteen backstage om te zien hoe
iedereen zich voorbereidt op de grote show. In
een roze minuscule satijnen badjas krijgen
de Victoria’s Secret Angels van visagisten,
hairdressers en manicuren backstage de befaamde
metamorfose naar most wanted. Model Cameron
Russel heeft de eer om de tienjarige showsamenwerking met Swarovski te vieren. Als
Grazia vraagt hoe het voelt om op dit moment
een van de meest sexy vrouwen van de wereld
te zijn, barst ze in lachen uit. “In real life vind
ik mezelf juist nerdy. Ik heb aan de Colombia
Universiteit gestudeerd en ben goed in wetenschappelijke vakken. Dus misschien zie ik er
sexy uit, maar dat is maar een look. Mensen
vinden me alleen maar sexy omdat ik een
Victoria’s Secret model ben. Ik hoop ook niet
dat anderen zich met mij vergelijken. Als kleine
meisjes de show kijken, moeten ze niet denken:
Zo wil ik eruitzien, maar: Ik vind mezelf mooi
zoals ik ben.” Tegenover Cameron luistert de
Nederlandse Bregje Heinen op haar iPod naar
hiphop en r&b. Het is niet haar eerste show,
hoewel de negentienjarige Nederlandse blondine
sinds augustus een officiële Victoria’s Secret
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De Poolse engel:
Magdalena
Frackowiak.

Angel is. Ook zij begint te lachen: “Ik zie
mezelf niet als het lekkerste wijf van de wereld.
Tuurlijk geeft het mijn zelfvertrouwen een
boost dat ik nu een Angel ben. Maar al die
andere meiden doen het al veel langer dan ik.
Daar kijk ik tegenop. Ik heb me voorgenomen
om dit jaar één ding anders te doen dan de
eerste keer: ik ga meer lachen. De eerste keer
was het een glimlach, nu wordt dat een big
smile. Ik ben in vorm, ik heb nu gesport en veel
groenten, rijst en vis gegeten. Maar morgen ga
ik meteen een hamburger halen!” Ook het
Puerto Ricaanse topmodel Joan Smalls die de
Victoria’s Secret Fashion Show voor de tweede
keer loopt, hoeft geen seconde na te denken
over wat ze na de show gaat eten. “Een cheesy
pizza. Ik heb in de week voor de show elke dag
getraind om zo veel mogelijk calorieën te
verbranden, maar zodra ik de kans krijg, haal
ik er meteen een. Ik kan niet zonder.”

Erin Heaterton
ziet sterretjes.

Pronkstuk
Doutzen.

Lonkt Miranda
Kerr naar
Orlando Bloom?

Wel of geen junkfood

(B)Engel
Justin Bieber.

Is it you, Joan Franka?
Nee, het is Karlie Kloss.

Een paar stoelen verderop zit nieuwkomer Cara
Delevingne. Tijdens de afgelopen spring/summer
2013 Fashion Week werd ze geboekt voor shows
van grote designers als Louis Vuitton, Just
Cavalli en Dolce & Gabbana. Maar een acte de
presence op het plankier van Victoria’s Secret
stond nog niet op haar modellen-cv. Om vijf
uur vanochtend werd de Britse wakker door de
zenuwen, die er nog steeds zijn, zo verzekert ze.
Vanuit de visagiestoel steekt Cara haar handen
uit om te laten voelen hoe klam ze zijn. “Ik ben
enthousiast, maar heel erg nerveus. Deze show
is het grootste wat je als model kunt behalen.
Er is geen manier om je daar op voor te bereiden.
Trainen deed ik voor het laatst toen ik nog op
school zat en verplicht moest meedoen met
schoolgym. Hoe het komt dat ik zo dun ben?
Stress, I guess. Ik heb dan wel geen superstrak
trainingsschema, maar ik werk wel elke dag.
Intussen kan ik alles gewoon eten. Ik eet zo
veel shit, dat wil je niet weten. Gisteren heb ik
McDonald’s gegeten en pizza als avondeten.”

Bruno Mars en Lily Candy girl
Barbara Palvin.
Aldridge zorgden
voor een latin vibe.
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Rihanna
rocked the
runway.

En dan die
handjes, de
lucht in!

Mrs Bloom-Kerr
in de make-up.

Voor Hilary Rhoda, een donkerharige beauty
met borstelige wenkbrauwen die het sinds haar
doorbraak op de catwalk van Givenchy zeven
jaar geleden heeft geschopt tot Victoria’s Secret
model, geen junkfood. “Ik vind het heel
belangrijk om gezond te eten en ik doe aan
cardio. Als ik sport, moet ik zweten. Trainen
deed ik al elke dag, dus hoefde ik er in aanloop
naar de show niet veel voor te veranderen Ik
ben ook helemaal niet van uitersten, maar heel
constant. Het draait allemaal om balans.” Dat
weet Doutzen, met zeven modellenjaren voor
het lingeriemerk op de teller, als geen ander.
“De laatste twee, drie weken voor de show ben
ik extra voorzichtig met suiker en koolhydraten
en train ik net een tandje harder. Maar het
moet natuurlijk niet te gek worden. Tijdens
mijn zwangerschap heb ik een heel gezonde
routine opgebouwd, waar ik niet al te veel van
wil afwijken. Het gaat erom dat je mentaal
weet dat je er alles aan hebt gedaan”, vertelt ze.
“Hoe kritisch ik op mezelf ben? Behoorlijk.
Het is nooit goed genoeg natuurlijk, dat merk
ik ook aan collega’s. Dan zeg ik tegen Miranda
Kerr: ‘Maar jíj hoeft toch niets meer te doen?’

Waarop zij dan weer roept: ‘Waar heb jíj het
over?’ Je kijkt toch anders naar jezelf. Ik let
altijd op dingen waar ik zelf onzeker over ben
en die bij een ander perfect zijn. Maar goed,
uiteindelijk is niemand perfect.”

De Braziliaanse
Izabel Goulart.

Het draait
allemaal om
balans. Toch,
Doutzen?

Rihanna redt Doutzen

Een paar uur later gaan in de zaal de lichten
uit en de spots aan. Een over de top act met
acrobaten in touwen, op fietsen en kruipend
door ringen vult de catwalk, waarbij Adriana
Lima als eerste model met armen in de lucht
opkomt. In een rode cape showt ze dat ze twee
maanden na de geboorte van haar dochtertje
Sienna weer helemaal in topvorm is. Na Candice
Swanepoel in veren en Karlie Kloss in glitters,
is het de beurt aan Doutzen. Ze straalt in haar
zachtroze setje met matching jarretels en een
pomponnetjesvest. Van haar onzekerheid is
niets meer te merken op het podium met
circus, dangerous liaisons, calendar girls, pink is
us, silver screen angels en angels als dresscodes.
Voor de tweede ronde wordt Doutzen in een
lichtblauw setje met geblokt korset gestoken
en even later komt ze terug en neemt

Boselfje Hilary
Rhoda.

Met blue wings
Constance
Jablonski.

Grrrrrrr....
Joan Smalls.

Liu Wen als
gothic angel.
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Made in Holland:
Bregje Heinen.

De gasten:
Afrojack wil
world peace...

De Franse
Julia Restoin
Roitfeld...

Topfotograaf
Nigel Barker.

Drie Angels
op een rij:
Adriana,
Doutzen
en Erin.

Jacquelyn
Jablonski.

fotografie bruno press, anp, black sheep press

ze handkussend in nude underwear met een
vintage bodypiece en een veren hoofdtooi haar
applaus in ontvangst. Tussen de showblokken
door worden de songs uit de speakers afgewisseld
met live perfomances van Rihanna, Justin
Bieber en Bruno Mars. Tijdens een van die
optredens wordt het even spannend als Rihanna
al zingend een valpartij van Doutzen weet te
voorkomen. Terwijl het model het podium
oploopt om een prachtige creatie te showen,
raakt de Angel verwikkeld in de lange zwarte
sleep van Rihanna’s jurk. Gelukkig vindt
Doutzen de hand van de zangeres voor steun en
kan ze zonder problemen haar show afmaken.
Ook Justin Bieber gaat trouwens uit de kleren.
Als hij Body rock, girl, I wanna feel your body
rock zingt en verleidelijk rondkijkt, gooit hij

zijn bodywarmer op de vloer waarover de
modellen wandelen. Candice Swanepoel als
rode vlinder, Hilary Rhoda als klavertje vier,
Lindsay Ellingson als bruidje, Joan Smalls als
tijger, Karlie Kloss als Indiaan, Liu Wen
als gothic girl, Toni Garn als clown. Show
stopper van de avond: orchidee Alessandra
Ambrosio die onder haar vleugels een beha
draagt van tweeënhalf miljoen dollar, door de
ingelegde stenen. En niet te vergeten: de finale,
als de Angels in het rond springen tussen uit
de lucht vallende sterrenballonnen. Killer
bodies, check! En, zoals Rihanna hen
toezingt, beautiful as diamonds in the sky!

Karlie Kloss,
Victoria's
zebra.

De show wordt op dinsdag 4 december om 16.00
uur uitgezonden door CBS.

Sunnery James (@SunneryJames)
08-11-12 03:55. Wow great show again
@VictoriasSecret... Proud of my wifey
@Doutzen
Ryan Marciano (@RyanMarciano) 08-11-12
01:32 I feel blessed... #VICTORIASECRETSHOW #Backkkkkkkkstage
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Let’s get the
party started!

