‘HET KAN WELEENS
GEBEUREN DAT
IK IN MIJN BLOTE
BILLEN STA’

ROK
ON

Wacht je tot het kwik boven
de 20 graden komt, of ga je
bij de eerste zonnestraal
met blote benen? Deze
BN’ers zijn daar duidelijk
over: “Als je er fierce
uit wilt zien, maakt het
niet uit hoe koud het is.”
tekst THEA TIJSSEN foto’s FERIET TUNC styling DANIELLE
DINKGREVE haar & make-up JACQUELINE HOOGENDIJK EN
BIANCA VAN DER STEEN (GEEN BLUF)

AAN PANTY’S DOET GABY BLAASER (31) NIET. DE
ACTRICE GAAT HET HELE JAAR DOOR MET BLOTE
BENEN NAAR BUITEN. “IK LAAT ZE NU LASEREN,
ZODAT ZE ALTIJD ROKJES-READY ZIJN.”
ROKJESDAG “Dat is bij mij totaal niet seizoensgebonden. Ik trek een
rokje aan als ik er zin in heb. Altijd met blote benen. In januari plaatste ik
daarvan een foto op Instagram, terwijl de kerstverlichting nog om me heen
hing. Ja, dan krijg je allerlei reacties: ‘Hoezo heb jij blote benen?’ Panty’s
draag ik nooit. Die hebben geen lang leven bij mij, ik haal ze altijd open. Ach,
als je er fierce uit wilt zien, moet je niet bezig zijn met hoe koud of warm
het is. Al zorg ik er wel voor dat ik dan niet de hele dag buiten ben.”
SCHEREN & SMEREN “Sinds kort laat ik mijn benen laseren. Ik was
helemaal klaar met dat eeuwige scheren.Verder houd ik enorm van bruine
benen, maar helaas mag je niet in de zon als je wordt gelaserd. Normaliter
ga ik zo’n twee keer per maand onder de zonnebank. Dan vind ik mijn
benen veel mooier. Als ik nu een rokje aantrek, vind ik mijn benen vaak te
bleek. Zelfbruiner gebruik ik niet. Ik ben niet zo secuur, dus loop dan als
een zebra rond.Verder smeer ik mijn benen vaak in, gewoon met Nivea, uit
die ouderwetse blauwe pot.”
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TROTS OP BENEN “Ja, ik vind ze mooi. Ze werken goed en ze zijn
in shape. Te dunne benen vind ik niks. Ik hou van strakke benen, strakke
billen. Daarom sport ik zo’n vier keer per week. Ik doe van alles: van
spinnen tot body pump. En sinds kort doe ik ook aan hot yoga. Nooit
gedacht dat ik dat leuk zou vinden. Ik ben niet zo’n zweverig type, maar
het is zwaar én leuk.”
BLUNDER “Ik stapte laatst uit de taxi met een kort rokje aan en zei:
‘Sorry hoor, ik sta hier echt in mijn blote reet.’ Het is gewoon lastig om
daarmee charmant uit een auto te stappen. Want ja, ik draag een string en
dan kan het weleens gebeuren dat ik in mijn blote billen sta. Ach, er is
genoeg om naar te kijken, haha. Als ik vroeger mijn benen schoor, haalde
ik mezelf weleens open. Dan was ik te onvoorzichtig. Nu zie je daar nog
de littekens van. Niet dat het onwijze schrammen zijn, maar je ziet ze wel.
Dat is jammer.”
LIEVELINGSROKJES “Ik ben van de spijkerstof en het leer. Een
spijkerrokje vind ik leuk om te combineren met Vans. Maar als ik uitga,
draag ik meestal hakken van dertien centimeter hoog. Ik heb schoenen van
allerlei merken: mooie overknee laarzen van Josh V, maar ook hakken van
Louboutin. Die dure zitten niet altijd het lekkerst: ze lijken soms wel van
beton in plaats van ‘boutin’, haha!”
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ZE IS ALTIJD DE EERSTE MET BLOTE BENEN,
ZELFS AL VINDT GWEN VAN POORTEN (28,
‘SPUITEN & SLIKKEN’-PRESENTATRICE) HET
EIGENLIJK NOG BEST KOUD. “DAN DENK IK
DE HELE DAG: JEETJE, DIT IS ONHANDIG.”
ROKJESDAG “Als het even kan, doe ik een rokje aan.
Het hele jaar door draag ik ze en met mooi weer ben ik
altijd degene die als eerste blote benen heeft. Zodra je
zonder jas kunt lopen, draag ik geen panty meer. Ook al
kan ik er best onzeker van worden, want ze hebben
natuurlijk twee seizoenen lang opgesloten gezeten. En
dan denk ik de hele dag: jeetje, dit is onhandig, best
koud. Maar als ik met een zonnebril op en blote benen
in de auto zit, maakt dat niks uit. Dan heb ik lekker de
lente in m’n bol.”
SCHEREN & SMEREN “Smeren doe ik met
Zwitsal-babyolie of Vaseline-spray, bodylotion in
sprayvorm, allebei heel fijn.Verder scheer ik mijn benen;
altijd onder de douche. Ik heb niet zoveel haargroei op m’n
benen, dus als het even niet is gebeurd, dan ziet een ander
dat niet. Daar heb ik mazzel mee. Omdat ik veel kan reizen,
heb ik altijd wel een kleurtje op mijn benen, maar erg bruin
word ik niet. Ik heb al heel lang een fles zelfbruiner staan,
voor het geval dat. Maar ik heb ’m nooit durven gebruiken,
omdat ik bang ben dat ik er dan gevlekt uitkom. Ik ben daar
veel te lomp voor.”
TROTS OP BENEN “Nou, ik draag geen rokjes omdat
ik per se trots ben op m’n benen. Dat is niet het mooiste
gedeelte van mijn lichaam. Maar met rokjes kun je een hoop
lengte creëren. Je lijkt echt langer en dat kan mijn 1.67 wel
gebruiken. Al kan dat ook met torenhoge hakken natuurlijk.”
BLUNDER “Ik ben heel lomp, dus mijn benen zitten altijd
onder de blauwe plekken.Verder zitten er allemaal rare
pigmentvlekken op – het resultaat van slecht smeren tijdens
een vakantie – en heb ik veel littekentjes. Ik heb ooit
scheenbeenvliesontsteking gehad en om voor goede

‘AL DIE LITTEKENS...
IK BEN NET EEN
BOOM MET JAARRINGEN’
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doorbloeding te zorgen, moest ik mijn scheenbeen
afwisselend koelen en verhitten. Ik ben toen in slaap
gevallen met een icepack op m’n scheen... Gevolg:
een bevroren been. Ik zat onder de blaren. Ach, ik
heb mijn klunzigheid omarmd. Als ik naar mijn
littekens kijk, kan ik erom lachen: ik ben net een
boom met jaarringen.”
LIEVELINGSROKJES “High
waist-rokken, A-lijn, niet te strak om
je benen, maar ook weer niet zo
wijd dat je eronder kijkt. Als
het maar een wat dikkere
stof is, zoals denim of
leer. Maar ik hou ook
van driekwart of lange
rokken van American
Vintage. Op voorwaarde dat
het casual gestyled is. Een strakke
kokerrok is mooi, maar hoe pas je dat
toe in je leven? Sorry, maar ik moet
gewoon dingen dóen op een dag. Zo’n rok
is leuk om bevroren in stil te zitten, maar
dat doe ik zelden.”

“HEERLIJK ALS JE DE WIND LANGS JE BILLEN
VOELT GAAN.” BARBARA SLOESEN (29, ACTRICE
IN ‘ROKJESDAG’ EN ‘SOOF: EEN NIEUW BEGIN’)
VINDT EEN ROK VERFRISSEND, OOK BIEDT HET
KLEDINGSTUK HAAR DE KANS OM HAAR
GESPIERDE BOVENBENEN SHOWEN.
ROKJESDAG “Als de zon schijnt en je kunt zonder jas naar
buiten, durf ik het wel aan zonder panty. Al trek ik dan eerder
een kort broekje aan, omdat ik een racefiets heb. Eigenlijk denk
ik bij de term ‘Rokjesdag’ aan de gelijknamige film waarin ik
heb gespeeld. En aan de dansscène die erin zit. Ik moest met
Manuel Broekman een soort paringsdans doen. Ja, ik had het
slechter kunnen treffen. Ik droeg een kort rokje met enorme
hakken eronder. In de film duurt het maar even, maar voor
die scène hebben wij zes uur gedanst. Een rok voelt wel altijd
lekker. Als het waait, dat je dan de wind langs je billen voelt
gaan. Lekker fris onder dat rokje.”
SCHEREN & SMEREN “Veel vrouwen zeggen dat ze in de
winter lekker een donsvachtje laten staan. Daar ben ik persoonlijk
niet zo van. Het is wel fijn om het een beetje bij te houden. Ik heb
onwijze mazzel, want heb weinig beenhaar. Dus als ik mezelf een
tijdje niet scheer, zie je dat amper.”
TROTS OP BENEN “Ik vind ze prima. Nu heb ik een tijdje
niet getraind, maar als ik train, krijg ik snel bovenbeenspieren.
Ik ben er dan trots op, sta ze de hele tijd te showen: ‘Voel
even aan mijn bovenbenen hoe sterk ze zijn.’ Een vriend
van me is personal trainer en af en toe train ik met
hem. Op een gegeven moment haalde ik 100 kilo met
deadliften. Dan denk ik wel: kijk mannen, wat ik aan kan.
Voor de opnames van de film ‘Zwaar verliefd’ mocht ik
absoluut niet afvallen. Een mooi excuus om me even te
laten gaan. Nu moet ik het sporten weer oppakken.”
BLUNDER “Op de racefiets had ik een keer een
leren rokje aan, dat zat zo strak dat het helemaal
omhoog kroop. Ik zat zowat in mijn onderbroek op
de fiets en hield mijn hand voor mijn kruis. Je begrijpt
dat ik daarna nooit meer een rokje heb aangetrokken
op de racefiets.”
PANTYDRAMA’S “Ik ben een ster in het kapot
maken van panty’s. Ik heb hem nog niet aan of hij
heeft al een ladder. Helemaal ziek word ik daarvan.
Gisteren droeg ik een nieuwe panty, kwam ik thuis,
zat er weer een gat in. Ik weet ook niet hoe ik dat
voor elkaar krijg. Als ik mijn panty wil ophijsen, trek ik
hem ook vaak kapot. Bij ‘Zwaar verliefd’ moest de
styliste steeds tussen mijn benen om dat ding op te
hijsen, omdat ik het niet durfde.”

‘M’N ROK KROOP
HELEMAAL
OMHOOG, DUS IK
HIELD M’N HAND
MAAR VOOR
MIJN KRUIS’
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ROKJESDAG “Ik draag het hele jaar door rokjes
zonder panty. Ik heb best bruine benen en als ik naar een
feestje of première ga, dan vind ik het niet erg om blote
benen te hebben. Het is wel koud, maar ik ga dan gewoon
vanuit de taxi, hup, naar binnen. Ik hoef geen kilometers te
lopen. Dat scheelt.”
SCHEREN & SMEREN “Ik heb geen haar op mijn benen.
Heb sowieso weinig haargroei op m’n lichaam. Ik hoef mijn
benen dus nooit te scheren, ze zijn altijd rokjes-ready. Elke dag
smeer ik mezelf van top tot teen in. Momenteel met bodylotion
van Drs. Leenarts voor een extra droge huid en met Palmer’s
Cocoa Butter dat ook helpt tegen stretchmarks. En soms gebruik
ik in de winter een zelfbruinende crème van Marc Inbane.”
TROTS OP BENEN “Ja! Ik vind dat ik mooie, slanke benen
heb. En ze hebben een mooi kleurtje. Ik heb periodes dat ik veel
sport en dan weer periodes helemaal niet. Momenteel doe ik niks.
Schijnbaar heb ik iets atletisch in mijn genen waardoor ik maar
weinig hoef te doen om in shape te komen. Ik ben half Surinaams,
half Nederlands, misschien heeft dat er iets mee te maken? Net
voor de zomer kan ik wel even mijn best doen, qua sporten. Dan

‘INEENS BEGREEP
IK WAAROM
ZOVEEL MENSEN
NAAR ME
TOETERDEN’

OMDAT ROKJES BEST ONHANDIG ZIJN OP DE
FIETS, DRAAGT VIVIENNE VAN DEN ASSEM (34,
PRESENTATRICE ‘GOEDEMORGEN NEDERLAND’)
ZE VEEL TE WEINIG. “DE UITDAGINGEN VAN EEN
ROK ZIJN ONTELBAAR.”

met dank aan Bodes&Bode, Capri Jewelry, Bijenkorf, Mytheresa, Nikkie, Margreeth Nannings, River Island, Paul Warmer, Peter Hahn

DOE ONS OOK MAAR DE BENEN VAN
MARIA TAILOR (34, EIGENARES EN
CREATIVE DIRECTOR VAN EIGEN
KLEDINGLABEL). “IK HOEF ZE NOOIT
TE SCHEREN, ER GROEIT GEWOON
GEEN HAAR OP.”

ben ik even in vorm en in de vakantie vreet ik het er
allemaal weer aan, haha. Echt, ik kom altijd met
een randje terug, maar dat maakt niet uit. Je
moet toch ook een beetje genieten?”
BLUNDER “Ik zat op de bakfiets met m’n
twee kinderen erin. Ik had een lange jurk aan
die elke keer omhoog ging door de wind.
Eronder droeg ik een string en toen zei
iemand die voorbij fietste: ‘Eh mevrouw, je
ziet alles.’ Ik begreep meteen waarom er
zoveel mensen toeterden en naar me lachten...”
KLEDINGLIJN “Ik run een vrouwelijk
merk, dus ik verkoop ook veel rokjes en
jurkjes. Eigenlijk meer dan broeken. Waarschijnlijk, omdat mijn klanten mij daarmee
associëren. Ik vind het leuk om me
vrouwelijk te kleden. Maar het moet vooral
ook stoer en glamorous zijn en niet per
se heel jong.”

ROKJESDAG “Die term is onlosmakelijk verbonden met de schrijver
Martin Bril. Ik ben groot fan, heb al zijn boeken. Ik vind zijn beschrijving van
de alledaagsheid mooi. Zijn spreuk: ‘Je mist meer dan je meemaakt en dat
is helemaal niet erg’, heb ik voor altijd in m’n hoofd zitten. Mooi dat het
begrip rokjesdag omarmd is door iedereen. Ik ben er zelf altijd vrij laat
mee. Ik draag pas een rokje met blote benen als ik het gevoel heb dat ik
het de hele dag aan kan. Niet dat je denkt: oeh, het is eigenlijk nog veel te
koud. Dus ik denk ergens in mei.”
SCHEREN & SMEREN “Ik smeer mijn benen altijd goed in. In de
winter met een vette bodylotion van Kiehl’s en in de zomer met Nuxe-olie.
Dat ruikt zo lekker. Omdat ik voor mijn werk ook vaak rokjes en jurkjes
draag, vind ik het belangrijk dat mijn benen altijd verzorgd zijn. Ik scheer ze
en heb de mazzel dat dat geen hels karwei is. Toevallig ben ik onlangs onder
de zonnebank geweest, dat doe ik af en toe. Puur om die wintermaanden te
overbruggen.”
TROTS OP BENEN “Ja, ik ben er blij mee. Heb altijd redelijk
gespierde benen gehad.Vroeger dacht ik dat het kwam doordat ik aan
turnen deed, maar dat doe ik al honderd jaar niet meer, dus dat kan het
niet zijn. Ik denk dat ik gewoon mazzel heb door mijn bouw. Ik doe aan
yoga en sport bij de BBB Healthboutique, dan zit je in zo’n warmtecabine
en train je je benen veel.”
BLUNDER “Nee, maar als ik een wc uitloop, ben ik er erg op gericht
dat mijn rok niet in mijn onderbroek zit. Als ik de deur uitga, check ik het
voor de zekerheid nog een keer. Ik moet het niet jinxen, maar het zal mij
dus niet snel gebeuren.Verder vind ik het vreselijk als die wapperende
rokjes steeds blijven plakken aan je panty. Dat ze zo statisch zijn en dat je
met je rokje ‘tussen je benen loopt’. Geen blunder, wel irritant.”
LIEVELINGSROKJES “Sowieso boven de knie. In de zomer mag het
wel wat korter zijn, maar omdat ik in de stad veel op de fiets doe, is dat
een crime. Ik vind rokjes fantastisch, altijd als ik ze aan heb, denk ik: dit zou
ik vaker moeten dragen. Maar de uitdagingen van een rokje zijn ontelbaar.
Je moet bijvoorbeeld geen windvlaag krijgen. Dat wil je niet. En fietsen is
onhandig, zeker met een kort rokje. Soms is het lekkerder om iets meer
lengte te hebben. Een kokerrok tot de knie vind ik ook leuk, maar daar
moet dan wel een flinke split inzitten, anders kom ik m’n fiets niet op,
haha.”

‘EEN KOKERROK VIND
IK HEEL LEUK, MAAR
DAN KOM IK M’N FIETS
NIET MEER OP’
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