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Jackie, (mede) mogelijk gemaakt door Sharon, Vicky en Rosemary. In het 
kader van het thema Larger Than Life vroegen we ons af: wat is jouw beste 
Larger Than Life experience?

Thank you!
 Maakte De shoot 
City Escape, samen 
met styliste Sanne 
van Gestel 
(pagina 38).

 Larger than  
 Life ‘Dat is voor mij 
een lifestyle, 

 Maakte Verschillende artikelen voor de katernen 
People en Leisure en ging mee op Jackie Date.

 Larger than Life ‘Alle uitdagingen aangaan 
en boven jezelf uitstijgen. Niets is leuker dan 
ontdekken dat je meer kan dan je in eerste 
instantie gedacht had.’

 deed Het haar en 
de make-up van 
covermodel 
Lonneke Engel.

 Larger than 
 Life ‘Eruit halen 
wat erin zit en 
genieten. Het leven 
is leuk doordat je 
verrassende dingen 
meemaakt.’

 Larger than  
 Life experien- 
ce? ‘Ik ben ooit 
naar de Victoria 

Falls in Zambia gereisd. Dat was 
zo ontzettend bijzonder. Door 
mijn werk kom ik in bepaalde 
delen van de wereld waar ik 
normaal gesproken nooit zou 
komen.’

 WeLk chunky Mode-iteM  
 vind je Leuk? ‘Auto’s. Hoe 
groter, hoe beter. Ook ben ik een 
mega schoenenfreak. Ik heb denk 
ik 30 paar schoenen, voornamelijk 
hakken. Dat valt nog mee, toch?’

 Mannen Met een Maatje  
 Meer? ‘Ik heb een man met een 
maatje meer. Ik hou ervan. Bij 
vrouwen ook.’

 Larger than Life experience? ‘Begin dit 
jaar ben ik naar Suriname geweest en heb daar een 
item over borstkanker gemaakt. Ik heb vrouwen 
mogen portretteren met een geamputeerde borst 
en gezien hoe het taboe op borstkanker langzaam 
doorbroken werd. Dat was heel bijzonder.’

 WeLk chunky Mode-iteM vind je Leuk? 
‘Sieraden en dan met name ringen. The bigger,
the better.’

 Mannen Met een Maatje Meer? ‘Hij moet 
‘iets hebben’, iets uitstralen dat mijn aandacht trekt. 
Dat kan een mooie glimlach zijn of een bepaalde 
blik in zijn ogen. Een maatje meer vind ik daarom 
ook geen probleem.’
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misschien zelfs een religie. Iemand die 
zichzelf accepteert zoals hij is en zijn eigen 
intuïtie volgt, ook al denkt de maatschappij 
daar anders over. Wat mij betreft heb je dan 
echt lef.’

 Larger than Life experience? ‘Als 
Israëliër ben ik drie jaar lang in militaire 
dienst geweest. Je begint als een jongen en 
eindigt als een man. Zoveel avonturen, 
zoveel levensveranderende gebeurtenissen.’

 WeLk chunky Mode-iteM vind je 
 Leuk? ‘Ik hou wel van chunky dingen bij 
andere mensen. Niet bij mezelf. Voor mij 
mag het zo simpel en comfortabel mogelijk.’

 vrouWen Met een Maatje Meer? 
‘Dat kan prachtig zijn! Maar het kan ook 
triest zijn, en dat is wel het laatste wat je 
wilt zijn.’


