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Een catwalk gevuld met de meest
sexy vrouwen ter wereld. Dat
moet de Victoria’s Secret show
zijn. Grazia was erbij.
tekst Evelien Tomaszewski

De beha van
tien miljoen
dollar (midden).

Doutzen is er
klaar voor.

Alle veertig
geslaagd!
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De plek waar je vorige week woensdag 13 november
moest zijn om de ware engelen te bewonderen is de
State Armory in New York. De militaire basis op de
hoek van Lexington Avenue en 25th Street is de vaste
locatie van ’s werelds meest bekende show op aarde:
de Victoria’s Secret show. Op de catwalk is maar plek
voor veertig paradepaardjes. Dus is het elk jaar weer
heet nieuws wie wél en niet meeloopt. Miranda Kerr,
die haar angel wings na vijf succesvolle seizoenen
in april inleverde, is de grote afwezige. Volgens de
geruchten zouden ook Cara Delevingne en Jourdan
Dunn dit jaar verstek laten gaan, maar niets blijkt
minder waar als Grazia op de dag van de show een
kijkje backstage neemt. De voorbereidingen zijn in
volle gang. Cara zit achterovergezakt in de stoel,
terwijl kappers haar een VS-waardige hair makeover
geven met extensions, en ook haar BFF Jourdan –
die in tegenstelling tot Cara wel met de pers praat –
is op een manicure en pedicure na klaar om straks de
catwalk te rocken. “Ik ben zo enthousiast. Tijdens de
high fashion shows die ik normaal altijd loop moet je
zo serieus mogelijk kijken en vooral niet lachen. Hier
krijg ik de kans om me een sexy vrouw te voelen, lol
te hebben en een big smile op te zetten. Ik voel me
schuldig tegenover de andere meisjes die er heel hard
voor werken, maar om te kunnen meelopen in de
Victoria’s Secret show hoef ik helemaal niets te laten.
Ik ben au naturel, haha. Ik heb misschien één of
twee keer in mijn leven gesport.” Die tijden van niet
sporten zijn verleden tijd voor Alessandra Ambrosio
(32). “Toen ik bij Victoria’s Secret begon, ging ik
nooit naar de sportschool. Nu kom ik er elke dag.
Everything just gets bigger… Om aan mijn lichaam,
en in het bijzonder aan mijn buikspieren, te werken
doe ik aan pilates, jogging en circuittraining”, vertelt
het model dat met twaalf jaar Victoria’s Secret op
haar cv niet meer in paniek raakt van de klok die
langzaam richting opening van de show tikt. Net
als Alessandra Ambrosio is Neerlands trots Doutzen
Kroes geen onbekende op het plankier van Victoria’s
Secret. Gekleed in de speciaal voor de show
gemaakte roze satijnen kamerjas geeft ze aan haar
sexy body nog steeds aan ballet te danken. “Het
zorgt ervoor dat ik strak ben zonder dat mijn spieren
flink uitzetten. De mannen in de gym zullen zich
wel afvragen waarom ik zo zwaar aan het puffen ben
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Adriana Lima
zorgt voor hoge
temperaturen.

als ik met mijn armen in het rond zwaai. Het ziet
eruit alsof het niets is, maar het is heftig, hoor. Hoe
zwaar het is om aan alle verwachtingen van een
Victoria’s Secret model te voldoen? Je hebt zelf
helemaal in de hand hoe je er uit wil zien en hoe ver
je daarvoor wil gaan. Dat maakt het zo moeilijk. Er
is geen enkele maatstaf. Niemand komt thuis bij je
langs en zegt: ‘Kleed je maar uit, dan kijk ik even’.
Als Victoria’s Secret model leef je misschien wel een
zwaarder leven dan een topsporter. Een topsporter
gaat tot het uiterste om een bepaalde prestatie te
leveren. Ik kan niet all the way gaan. Als ik extreem
ga sporten word ik veel te dun en verlies ik al mijn
rondingen. Daarom moet je een grens voor jezelf
stellen, maar de vraag is: wanneer stop je en wanneer
ga je door?” Dat het niet altijd even makkelijk is
om een Victoria’s Secret model te zijn weet ook de
Russische Maryna Linchuk. “De druk is heel hoog.
Je moet er altijd op je best uitzien. Er zijn duizenden
meiden die deze show willen lopen en er zijn er niet
meer dan veertig die worden uitgekozen. Het is mijn
zesde keer en ik ben heel erg blij om hier te zijn,
maar terwijl het voor mij steeds moeilijker wordt
om er geweldig uit te zien, zijn de meiden steeds
jonger en jonger.” Een voorbeeld van zo’n jong meisje
is Devon Windsor. De new bee is pas negentien en
het enthousiasme straalt van haar af. “Ik betrap
mezelf er de hele tijd op dat ik met open mond naar
de supermodellen om me heen zit te staren. Het is

allemaal nog zo onwerkelijk, maar ik ben heel blij
om hier te zijn. Ik hoop alleen niet dat ik straks
tijdens de show val.” Eén bonk zekerheid is Candice
Swanepoel. Als zich om haar heen een overload aan
camera’s heeft verzameld, springt ze op een tafel
en wringt ze zichzelf in allerlei sexy poses om de
fotografen het mooiste plaatje te geven. Iedereen die
het tafereel ziet, begrijpt meteen waarom casting
director Ed Razek de Zuid-Afrikaanse blonde Angel
met doordringende blauwe ogen heeft uitgekozen
om de show te openen. We zijn er klaar voor!

Billenshake

Twee uur later is het zover. Door de speakers in de
tot de nok toe gevulde zaal dreunen Cry me a river
van Justin Timberlake, Ridin’ van Chamillionaire en
Fly away van Lenny Kravitz. De spanning is voelbaar
als de lichten in de grote zaal uitgaan, een trommelorkest op de catwalk verschijnt en de Britse vlaggen
in het publiek naar beneden zakken. De muziek van
rockband Fall Out Boy is voor Candice Swanepoel
het startsein om als eerste de catwalk te betreden.
Als ze in haar gouden met rood ingelegde stenen
Fantasy Bra van tien miljoen dollar opkomt, begint
het publiek wildenthousiast te klappen en te joelen.
Na Candice volgt een Britse invasie met Cara
Delevingne in een sexy voetbaltenue met daaronder
een blauwe beha en een rockende Lily Aldridge in
minuscuul tartan. Ook een genot om naar te kijken
is de ronde met paradijsvogels waarin de mooiste

Fall Out Boy
met Candice
Swanepoel.

rugdecoraties voorbijkomen: Alessandra Ambrosio
geeft handkusjes in een lichtblauw setje met dip dye
veren, Joan Smalls paradeert trots over de catwalk
met toepasselijke pauwenveren en Hilary Rhoda is
adembenemend mooi als tropische bird. De mannen
van Fall Out Boy maken plaats voor het muziekduo
A Great Big World. Als Ian Axel achter zijn piano is
gekropen om de song Say something te zingen, komt
Doutzen tevoorschijn in kant en wings, waaromheen
een witte doorzichtige stof is gewikkeld die sierlijk
achter haar aan beweegt. Net als de Angels maakt
de girlsband Neon Jungle er op de loper één groot
feestje van. De meiden springen zingend in het rond
terwijl modellen zelfverzekerd langslopen in de
felgekleurde Pink Collection afgestyled met breisels
en petjes. Ook Adriana Lima weet het publiek flink
te bespelen. In sexy rood doet ze, in de Parijse setting
met authentieke straatlantarens, een verleidelijk
dansje dat de temperatuur in de zaal nog meer doet
stijgen. Dan is de laatste ronde alweer aangebroken
waarvoor Taylor Swift opkomt om haar song Trouble
te zingen. In de dwarrelende sneeuw verschijnen
prachtige ijsprinsessen in crispy white pushupbeha’s,
body’s, jarretels en 3D-geprinte vleugels. Een
eyecatcher is Karlie Kloss in haar doorzichtige
catsuit met glinsterende stenen. Dan is het voor alle
angels tijd om zich op de catwalk te verzamelen voor
de finale. Op het nummer Applause van Lady Gaga
shaken de girls hun billen in het rond.
Wil je het allemaal met eigen ogen zien? Dan moet
je op 24 december om 22:30 naar Net 5 kijken. Zit
je net als miljoenen andere vrouwen jaloers naar de
killerbodies op de buis te kijken? Neem dan van
Doutzen aan dat iedereen wel eens afgunstig naar
een ander kijkt: “Ik kan je genoeg vertellen over
mijn onzekerheden. Net als iedereen heb ik ook
momenten dat ik dingen aan mijn lichaam niet
mooi vind. De perfecte vrouw bestaat niet. Het gaat
uiteindelijk allemaal om persoonlijkheid en die
komt van binnenuit.”
De show in cijfers
● 1000 mensen proberen jaarlijks online een
kaartje voor de show te bemachtigen
● $200.000: kost een tv-commercial tijdens
de uitzending
● $10 - $15 miljoen kost het de organisatie
van de Victoria’s Secret Fashion Show

Doutzen met
(opnieuw)
Taylor Swift.

Alessandra
Ambrosio,
sexy als altijd.

● 9,3 miljoen mensen zaten vorig jaar voor

de tv om de show te zien. Het was die
avond de best bekeken show in de VS.
● $10 miljoen is de waarde van de Royal
Fantasy Bra and Belt die Candice Swanepoel showde. Hierin zijn 4.200 edelstenen
verwerkt, zoals diamanten en saffieren.
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Cara Delevingne
gooit even een
balletje op.

