
TOPMODELLEN MOE 
 
I    Wie nu nog een programma op de buis 
wil brengen met als thema: het topmodel 
van Nederland, mag wel heel goed zoeken 
naar nieuwe talenten. Na Hollands 
Topmodel 1, 2, 3 en 4 lijkt de Nederlandse 
modellenmarkt op een kale kip: 
leeggeplukt. En van een kale kip valt niet 
veel meer te plukken. Of toch wel? 
 
II    Het programma Model In 1 Dag komt met 
een verfrissende aanpak. In dit programma 
van Net5 wordt er niet geselecteerd op basis 
van aanmelding, maar op basis van de keuze 
van de twee concurrerende fotografen. De 
meisjes worden namelijk op straat gespot. Het 
mooie van dit concept is dat de meisjes echt 
model zijn voor één dag. Je ziet dus elke week 
nieuwe gezichten en wordt niet verveeld met 
langdurig ruziestokende, zelfingenomen 
poppetjes. 
 

 
 
III    Maar het is niet alleen fijn dat het geen 
ellenlange serie is, maar ook dat de 
concurrentie vooral gevoerd wordt door de 
fotografen. Zij moeten namelijk hun gespotte 
tiener omtoveren tot een model en zorgen dat 
er binnen acht uur een set mooie foto’s op tafel 
liggen. Op televisie komt dit over als een race 
tegen de klok, wat het extra spannend maakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV    De twee fotografen, Otto en Lutske, 
hebben het idee dat ze mogen oordelen over 
van alles en nog wat. Nou moeten ze wel net 
doen alsof zij het beste model hebben voor die 
dag. Anders winnen ze niet. 
 
V     Maar het gaat soms echt te ver. De 
meisjes die benaderd worden zijn vaak erg 
enthousiast en vinden het hartstikke leuk dat 
ze gevraagd worden. Loopt er echter tien 
meter verderop een meisje dat net iets dunner 
is of langer dan de vorige, dan wordt het vorige 
meisje gewoon gedumpt. Het kwam zelfs een 
keer zover dat fotograaf Otto twee meisjes 
uitnodigde. Maar toen ze na twee uur bij hem 
kwamen, kregen ze te horen hij nog wel een 
keuze moest maken tussen de twee meiden. 
Die meiden komen daar dus met totaal 
verkeerde verwachtingen die door hem zijn 
aangepraat. 
 
VI    De meisjes die graag willen meedoen zijn 
volgens de fotografen vaak te klein, hebben 
geen maatje 36 of zijn niet knap genoeg. 
Fotograaf Otto zei zelfs een keer: “Toen ze 
haar zonnebril afdeed dacht ik: nee, hier ga ik 
niet mee winnen.” Toch enigszins vervelend 
als je je die avond thuis zit af te vragen 
waarom die ene man je ’s morgens vroeg of je 
model in een dag wilde worden, maar 
vervolgens niets meer van zich liet horen. 
 
VI    Ook de jury kon er af en toe wat van. 
Waar ik zeer normale borsten zag bij één van 
de finalistes, zagen zij te grote borsten. 
Modellen moeten volgens hen blijkbaar niet te 
veel borst hebben. Ze voelde zich op dat 
moment naar eigen zeggen “een oud wijf met 
dikke tieten.” 
 
VII    Ik zeg: “Even geen programma’s meer 
over modellen.” En dan begin ik al helemaal 
niet over het programma van Janice Dickinson, 
want die ziet er uit als een kaal geplukte kip! 
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