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Kelly Pfaff
Wat gebeurt er als je twee kale mannen en een mooie vrouw bij elkaar zet? Die vraag wordt met ingang van dit nummer beantwoord, want 

Megazine introduceert ‘The Bolds and The Beautiful’. Uitgever Ger Spronk en verslaggever Ronald van Dam interviewen voortaan elke 

editie een ‘beauty’. Niemand minder dan tv-celebrity Kelly Pfaff mag het spits afbijten. Een vrouw die geen blad voor haar mond neemt. 

“Ik verander vaak van kapsel of haarkleur. Dan hoeft mijn man niet om de zoveel tijd een andere vrouw te nemen.”

Best druk, zo’n fotoshoot met een beroemde beauty. Rond lunch-

tijd wordt kunstgalerie Kunsthard in Oosterhout bevolkt door 

vijftien mensen. Twee kale interviewers, twee fotografen, drie tv-

jongens, een visagiste, twee stylisten, twee koks, twee bewoners 

(Megazine is vanwege het thema ‘kunst’ te gast in de fraaie galerie 

annex woning van Corien van Bekhoven en Christiaan van Vugt) 

en last but not least: de schoonheid in hoogsteigen persoon, Kelly 

Pfaff. All the way from Brasschaat, Belgium.

Je kunt van uitgever Ger Spronk zeggen wat je wilt, maar als hij 

een locatie regelt voor een fotoshoot, dan wordt er op z’n Brabants 

uitgepakt. En dus serveert topkok Ger Bruntinck van Auberge De 

Hertog van Brabant in Strijbeek een lunch om je vingers bij af te 

likken. Achtereenvolgens trakteert hij de aanwezigen op kreeft, een 

terrine van ganzenlever, coquilles St. Jeaques (jakobsschelpen), 

een aardappeltruffelsoep en een klein krabtaartje, geserveerd met 

een goed glas champagne. Hedenochtend spontaan ontstaan in 

het brein van de chef, die Kelly Pfaff nog niet persoonlijk kent.  

Zijn eerste indruk? “Een leuk meisje.”

Paul Poppelaars van kledingzaak Paul Pim uit Oudenbosch, geas-

sisteerd door styliste Filio van Eck, legt tussen de kreeft en de krab 

door de laatste hand aan de outfit waarmee Kelly Pfaff straks op de 

foto gaat. Poppelaars, die zijn gelegenheidsmodel omschrijft als 

‘professioneel, vriendelijk, creatief en flexibel’ steekt de Vlaamse 

in een jeans van Jacob Cohën, een blouse van Brunello Cucinelli 

en een jasje van Etro. Pauls’ compliment dat het fijn moet zijn 

om met een wespentaille te leven wordt door Pfaff vriendelijk  

gepareerd. “Ik heb juist smalle heupen. Ik zou mijn lichaam eerder 

als een V-lijn typeren, een mannenlijn. Ik heb brede schouders.  

De bouw van mijn vader. En daar ben ik fier op.”

Voor Pfaff is de shoot een koud kunstje. Niets ten nadele van  

Megazine en Paul Pim, maar als veelgevraagd model liep ze shows 

voor zo’n beetje alle grote internationale modehuizen. Van Armani 

tot Vivian Westwood. “De enigen waar ik niet voor heb gelopen 

zijn John Galliano en Viktor & Rolf.” Visagiste Manon Zuider-

baan werkt onderwijl nog snel de make-up bij. Pfaff: “Niet te veel  

afpoeieren, anders zie ik er uit als porselein.”

all the way!

En dat alles wordt genadeloos vastgelegd door de camera van Eye-

works Vlaanderen, het productiehuis dat zes dagen per week uitrukt 

om voor VTM en RTL4 de verrichtingen van de Pfaffs en hun naas-

ten te volgen voor de gelijknamige realitysoap. Regisseur Bart Dec-

leer is er al vier jaar bij betrokken en mag zichzelf inmiddels als een 

halve Pfaff beschouwen. “Toen we hoorden dat Kelly deze fotoshoot 

in Nederland ging doen hebben we meteen gebeld of we opnamen 

mochten komen maken. Dit is voor ons een dankbaar onderwerp.”

Voor het ligbad: jurk - Sonia Rykiel - schoenen - Tod’s



Dat onderwerp wordt nog dankbaarder als Kelly na de shoot tot de 

ontdekking komt dat ze een kostbare ketting kwijt is. Het hangertje 

daarvan is gesierd met de letters D, K en L; inderdaad, de eerste 

letters van de namen van de drie dochters van oud-doelman Jean-

Marie Pfaff: Debby, Kelly en Lyndsey. Paniek in galerie Kunsthard. 

Op de tv-crew van Eyeworks na begint iedereen als een bezetene 

te zoeken. Zelfs de kledinghoezen van Paul Pim ontkomen niet 

aan een drievoudige grondige inspectie. Uiteindelijk is het Kelly 

zelf die de ketting vindt. In haar eigen tas. Alles voor de kijkcijfers. 

Grapje. Ze slaat een zucht van verlichting. En niet alleen zij. Tijd 

voor een glas wijn en goed gesprek met twee kale mannen over 

kunst aan de muur, kunstschaatsen en kunst en kitsch.

Ronald: “Wat is het eerste waar je aan denkt bij het woord kunst?”

Kelly: “Aan schilderijen en beeldhouwwerken.”

Ger: “Hebben jullie thuis kunst aan de muur?”

Kelly: “Nee. Want wat ik mooi vind is meestal ontzettend duur. 

Ik val op hele grote, abstracte schilderijen. Daar heb je grote mu-

ren voor nodig en die heb ik niet. Anders komt het kunstwerk niet 

tot z’n recht. Ik zag trouwens in deze galerie een prachtig schilde-

rij van Roeland van der Kley.”

Ger: “Klopt. Een geweldenaar. Ik heb me laten vertellen dat hij 

in het begin heel moeilijk handen kon schilderen. Zijn gezichten 

zijn heel expressief, maar handen probeert hij te camoufleren.  

Dit schilderij is een combinatie van vrolijkheid en triestheid.  

Donkere wolken, mooie mensen.”

Kelly: “Ik zie vergane glorie. Daarom zijn die showgirls ook zo 

groot geschilderd. Fake it till you make it.”

Ronald: “Het zou bij mij wel aan de muur mogen hangen.”

Kelly: “Bij mij toch niet, althans deze niet. Mij te cynisch. Hij heeft 

mooiere dingen gemaakt.”

Ger: “Ronald, heel even. Had je misschien niet wat anders aan kunnen 

trekken voor dit interview? Een mooi pak of zo…”

Ronald: “Hoezo? Ik zie er toch netjes uit? Deze jeans is van Gabba, een 

hip Deens merk. De sneakers zijn van Adidas, model Superstar, een 

klassieker. En het overhemd is van Chenaski, ook Deens. Dit ben ik.”

Kelly: “Gelijk heb je.”

Ronald: “Mannen in pak of casual, Kelly?”

Kelly: “Geef mij maar een combinatie. Ik probeer me zelf altijd zo 

te kleden dat ik er netjes bij loop, maar ook weer niet te netjes, 

mocht ik een café binnen moeten gaan. Als ik daar een mooie ba-

lans in kan vinden voor mijn dagelijkse look is het goed.”

Ronald: “Dan ga ik ‘m toch stellen. Wat spreekt je meer aan?  

Ger of ondergetekende, qua kledingstijl?”

Kelly: “Wat een lastige vraag.”

Ger: “Een overbodige vraag zelfs, Ronald, dat is toch wel duidelijk…”

Kelly: “Ik denk dat de kleding die je draagt functioneel moet 

zijn. Wat wil je uitstralen? Hij (ze wijst naar Ger) moet zijn 

zaak vertegenwoordigen, jij moet er voor zorgen dat zijn 

zaak goed draait. En daarom loop jij op sportschoenen.” 

Ronald: “Wat een diplomatiek antwoord. Punt gescoord trouwens.”

Kelly: “Je kunt in elke stijl jezelf zijn. Hij (ze wijst weer naar Ger) 

heeft een pak aan, maar draagt geen stropdas. Blijkbaar is dat zijn 

stijl niet. Hij wil zijn pak casual dragen.”

Ger: “Wat draag jij zelf het liefst?”

Kelly: “Ik draag zodanig veel verschillende stijlen dat ik niet een be-

paalde stijl heb. Ik ben niet zo’n trendvolger, ik doe gewoon mijn 

eigen ding. Ik hou wel erg van die stijl van vroeger. Baljurken, corset-

ten. Als ik naar een gala ga doe ik het liefst een corset aan. Dat hoort 

erbij. Je gaat all the way of je gaat niet. Dat is met alles zo, vind ik.”

Ger: “Je stemming bepaalt je keuze?”

Kelly: “Ja. In mijn vrije tijd draag ik het liefst ‘training’, een  

joggingbroek, zoals jullie zeggen.”

Ronald: “Sommige vrouwen zien er in een joggingbroek ook nog 

mooi uit. Ben jij je ervan bewust dat je er goed uitziet?”

Kelly: “Ik ben het langzamerhand wel beu. Ik moet 24 uur per dag, 7 

dagen per week naar mijn gezicht kijken in de spiegel. Daarom ver-

ander ik heel vaak van kapsel of haarkleur, om toch een klein beetje 

variatie te krijgen. En voor mijn man is dat gemakkelijk, want dan 

hoeft hij niet om de zoveel tijd een andere vrouw te nemen.”

Ger: “Je houdt van mooie kleding, je bent model geweest, je hebt 

overal shows gelopen. Wie is volgens jou de meest kunstzinnige 

mode-ontwerper van deze tijd?”
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Ronald: “Ger, je slaat door.”

Ger: “Wat vind je bijvoorbeeld van Viktor & Rolf?”

Kelly: “Heel leuk. Iedereen denkt dat die mannen nog niet zo lang 

bezig zijn, omdat ze pas de laatste jaren wereldwijd bekend zijn 

geworden, maar die lopen al een tijdje mee hoor. Ze doen het goed 

en ze maken van elke show een feest. Ik hou er wel van als een 

modeshow meer heeft te bieden dan alleen maar modellen die 

naar voren lopen, even stil staan en weer omkeren. Modellen moe-

ten zich kunnen uitleven op de catwalk, het publiek opjutten. Dat 

geeft zo’n show extra karakter. Je blijft er wakker bij.”

Ronald: “Laten we het nu eens echt over kunst hebben. België en 

Nederland hebben je in 2006 derde zien worden bij Dancing on 

Ice. Had jij eigenlijk talent voor schaatsen? Het leek wel alsof je 

het al jaren deed.”

Kelly: “Nee hoor. Ik kon helemaal niet schaatsen. Heb alles moeten 

leren. Dat was ook de opzet van het programma. Ja, toen ik dertien, 

veertien was, ging ik wel met mijn vriendinnetjes en zus naar de 

schaatsbaan, om mooie jongens te kijken. Ik heb daar een half jaar 

rondgehangen en dacht toen: wegwezen, hier valt niets te halen.” 

Ronald: “Eigenlijk had je toch moeten winnen? Je was toch zeker 

beter dan Staf Coppens en Froukje de Both?”

Kelly: “Niemand gaat op zijn schoolrapport voor een zeven, ieder-

een wil een tien. Dat geldt voor mij ook. Natuurlijk had ik graag 

gewonnen. Je doet niet alleen maar mee om te leren schaatsen, 

daar heb ik niet al die pijn voor geleden.”

Ger: “Heb je veel blessures gehad?”

Kelly: “Verschrikkelijk veel. We zwijgen over de knieën, de liezen 

en de onderbuikspieren. Vier ribben gekneusd, één gebroken. 

Ontstekingen in de enkels, in de polsen. Elke keer was er wel weer 

iets anders dat pijn deed.”

Ronald: “Dat competitieve, heb je dat van je vader?”

Kelly: “Ik ga geen competitie aan met anderen. Alleen met me-

zelf. Dat heeft mijn vader ook altijd gedaan. Hij was de keeper.  

De ploeg mag slecht spelen, als het scorebord verandert, is dat 

de schuld van de keeper. Ook al speelde hij in een team, hij moest 

zichzelf blijven uitdagen. Nog harder trainen, nog beter je best 

doen. Dat heb ik wel van mijn vader. Mezelf uitdagen. Wat een 

ander doet, dat is een ander zijn ding.”

 

Ger: “Jouw echtgenoot Sam Gooris is ook moderne kunst. Hij is een 

entertainer. Je houdt er van of je houdt er niet van. Wat is dat met 

jullie? Je ontmoet elkaar en veertig dagen later ben je verloofd, weer 

drie weken later ben je zwanger. Is dat de kunst van de liefde?”

Ronald: “Wow! Mooi geformuleerd, Ger.”

Ger: “Dank je. Ik ben vannacht tot drie uur bezig geweest dit 

gesprek voor te bereiden.” 

Kelly: “De dag dat ik Sam ontmoette wist ik gewoon: dat is hem. 

Na twee dagen hadden we het al over kinderen.”

Ronald: “Waarom is hij de ware?”
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Kelly: “Omdat Sam Sam is. Hij heeft datgene dat ik zocht in een 

man. Natuurlijk had ik ook voor een chic model kunnen kiezen, of 

zoals wij zeggen: voor een heel schone tafel om mee naar buiten te 

komen. Maar dat zocht ik niet. Dat is niet blijvend. Ik heb iemand 

nodig die mij kan blijven boeien. Die mij kan blijven uitdagen.  

Ik wilde ook geen man waar ik nog dingen aan moest veranderen. 

Ik wou er één die klaar was. Waar ik tien, twintig, dertig jaar later 

nog altijd verliefd op zou zijn.”

Ger: “En? Zijn julllie nog steeds verliefd?”

Kelly: “Absoluut.”

Ronald: “Hij lijkt mij een permanent jonge hond.”

Kelly: “Dan ken je Sam niet. Er is een leuke Sam die altijd heel 

grappig doet, maar ook een Sam die de baas in huis speelt. Hij is 

een echte papa. Als hij op een bepaalde manier kijkt weten de kin-

deren: papa is boos. Ik vind het fijn dat ik een man heb waarvan ik 

weet: ben ik zwak, dan is hij daar om mijn rug recht te houden.” 

Ger: “Vertrouwen in elkaar hebben is een groot goed. Ik denk dat 

zelfs het duurste schilderij lang niet zo kostbaar kan zijn. Ben je 

het daar mee eens?”

Ronald: “Deze is wel heel filosofisch, Ger. Mag ik daar dan het 

vertrouwen in mensen aan toevoegen?”

Kelly: “Bij een schilderij weet je waarop of waaraf, zoals wij dat 

zeggen. Bij de mens niet. Vertrouwen kan er zijn. Maar dat kan 

altijd beschaamd worden, ook al bedoelt de ander dat niet.  

Onbewust doet ie het toch. Je kunt zelfs iemand zo goed vertrou-

wen dat je hem of haar de sleutel van je huis geeft. Maar dan nog…

Er kan altijd iets gebeuren in iemands leven. Een uur maakt zo’n 

verschil.”

Ronald: “Doel je nu op je kledingzaak Farfalle in het Vlaamse  

Nijlen die recentelijk failliet is gegaan? Heeft je vriendin en zaken-

partner Iske Oliviers je vertrouwen beschaamd?”

Kelly: “Daar ga ik het niet over hebben.”

Ger: “Dat zei ik toch. Dat moet je niet vragen.”

Kelly: “Proberen mag.”

Ronald: “Sterker, het is de plicht van een journalist om er over te 

beginnen.” 

Kelly: “Zeker, maar ik ga er niets over zeggen.”

Ronald: “De Pfaffs gaan hun zevende seizoen in. Ongelooflijk.  

Is het kunst of kitsch?”

Kelly: “Ik weet niet of één van die twee woorden van toepassing is 

op de serie. Het is wat het is. Het is wij, de Pfaffs. Niet meer en 

niet minder.”

Ger: “En wat is de functie van zo’n realitysoap?”

Kelly: “Het heeft geen functie. Ze zijn naar ons toe gekomen. Sam 

was al bekend voordat ik hem leerde kennen. Dus had je in één 

huis Jean-Marie Pfaff, Kelly Pfaff en Sam Gooris. Plus alle bekende 

Vlamingen zijn bij ons vriend aan huis. Wij stonden bekend om 

onze familiaire, aangename, leuke feesten. Blijkbaar waren ze daar 

enorm nieuwsgierig naar.”

Ronald: “Was jij van meet af aan enthousiast over het idee?”

Kelly: “Ik dacht eerst dat het een grap was. Maar na de eerste ken-

nismaking met de mensen van Eyeworks waren we tien dagen later 

al in opname. Je neemt een risico met zo’n programma. Iedereen 

die wordt geboren wil aardig worden gevonden. Er is niemand die 

zegt: ‘Ik wil dat iedereen mij haat.’ Ik ben opgegroeid met voor-

oordelen over ons en met opmerkingen als: ‘Ze is de dochter van, 

zo kan ik het ook.’ Dat had blijkbaar niets te maken met wat ik 

zelf kon. En als mijn vader slecht speelde was dat onze schuld.  

Dan hadden we een slechte week op school. Iedereen heeft toch 

al een oordeel over ons, dus waarom niet? Kunnen we eens tonen 

dat mensen een totaal verkeerd beeld van ons hebben. Ja, wij leven 

naar het geld dat we zelf verdienen. Dat doet iedereen. De één 

is flamboyanter dan de ander. Maar dat zijn wij niet, flamboyant. 

Papa heeft ons altijd geleerd wat de dingen waard zijn. We leven 

in een villa met de mentaliteit alsof we in een woonwagen wonen. 

Maar ik had nooit gedacht dat het programma zeven jaar zou lo-

pen. Nog steeds zijn er mensen die ons graag zien en mensen die 

ons niets vinden. Dat mag. Daar is iedereen vrij in.” 

Deze productie is tot stand gekomen met medewerking van: Ger 

Bruntinck, Eyeworks Vlaanderen, Cindy Joos, galerie Kunsthard, 

Paul Pim, Lourens Smak, Berry Smeekens en Manon Zuiderbaan.

Wie is Kelly Pfaff?
Kelly Yvonne Danny Pfaff (31) is de middelste dochter van de voor-

malige Belgische keeper Jean-Marie Pfaff. Terwijl haar vader in 

de tachtiger jaren furore maakte in het doel bij Bayern München 

begon Kelly in Duitsland al op haar vierde met dansen. Terug in 

België ging ze naar de balletschool van het ballet van Vlaanderen 

in Antwerpen. Ze schopte het vervolgens tot veelgevraagd mo-

del en liep shows voor modehuizen als Armani, Dior en Vivian 

Westwood. In 1999 leerde ze bij het tv-programma Sterrenslag de 

Belgische zanger Sam Gooris kennen. Het koppel trouwde nog 

hetzelfde jaar en heeft inmiddels twee kinderen (dochter Shania 

van 8 en zoon Kenji van 7). Haar danstalent kwam Kelly Pfaff goed 

van pas als kunstschaatsster bij het programma Dancing on Ice 

op VTM en RTL4, waarin ze met haar partner Andrei Lipanov als 

derde eindigde. Met de rest van de familie is ze wekelijks te zien in 

de realitysoap De Pfaffs.

Het is wat het is. 
Het is wij, de Pfaffs
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is dat ze verschillende vormen van beauty in zich heeft. Ze heeft 

het vermogen om van een vamp op een trap te veranderen in een 

verleidelijke dame bij een schilderij.”

Beast
Ronald: “Ze lijkt me wel een wilde. Een feestbeest. Iemand die wel 

van een party houdt en die van de disco baas de sleutel krijgt. Zo 

van: sluit zelf maar af, ik ben weg. En haar man, die zanger Sam 

Gooris, is ook al geen negen-tot-vijftype, die verdient de kost als 

de zon onder gaat. Die twee passen wel bij elkaar.”

Ger: “Deze bold wil die gedachte graag helemaal voor zichzelf 

houden. Sommige dingen moet je niet delen.”

Belgium
Ronald: “Ik heb wel wat met Belgische vrouwen. Mijn dochtertje 

van bijna vier is nogal into K3. Het is voor papa geen straf om mee 

te kijken. Nou nog een keertje backstage bij een concert een hand-

tekening scoren. Geweldig dat Kelly na het interview nog anderhalf 

uur bleef plakken om te kletsen en wijn met ons te drinken. En die 

tv-crew maar wachten.“

Ger: “Kelly is voor mij België in optima forma: beleefd, schoon-

heid, fashion en culinair.”
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The Bolds zijn:
Bold 1
Naam: Ronald van Dam

Leeftijd: 42 jaar

Schoenmaat: 43

Beroep: journalist

Kleding: casual. T-shirt, jeans en sneakers.

Over kaalheid: wij, kale mannen, zijn de bofkonten van de evolu-

tie. Minder haar, dus meer testosteron, dus betere minnaars. Dat 

is wetenschappelijk onderzocht.

Over vrouwen: waar zouden wij zijn zonder? Nergens. 

Zou wel eens wakker willen worden naast: Lieke van Lexmond

Bold 2
Naam: Ger Spronk

Leeftijd: 47 jaar

Schoenmaat: 41

Beroep: uitgever

Kleding: casual chic.

Over kaalheid: kan niet beter.

Over vrouwen: ik werk het liefst met vrouwen. Ze zijn voor mij de 

aantrekkelijkste van de twee soorten.

Zou wel eens wakker willen worden naast: Whitney Houston (in 

haar Bodyguard-periode).

The Bolds

The Beautiful
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Wat vinden The Bolds van Kelly?
Brains
Ronald: “Kelly – wij mogen Kelly zeggen – denkt wel goed na voor 

ze iets zegt. Ze had kunnen zeggen dat ze casual geklede mannen 

veel aantrekkelijker vindt dan mannen in pak, maar ze bleef heel 

diplomatiek. Nu ik er over nadenk, ik had in mijn joggingbroek 

moeten komen. Mijn vrouw vindt me daar heel sexy in.”

Ger: “Ze is een wolf in schaapskleren. Je denkt als ze binnenkomt: 

Wow.. wat een benen, wat een verschijning en wat een verleiding. 

Kortom, een echt topmodel. Maar al na tien minuten intervie-

wen ben je dat vergeten. Diplomatische antwoorden, filosofi-

sche overwegingen maar ook eerlijk en oprecht. Dat is voor mij  

Als je dan toch gaat, 
dan maar tussen de dijen 

van Kelly Pfaff

wederom knap. En dan bedoel ik niet alleen haar uiterlijk.  Ze heeft 

hersenen en die gebruikt ze ook.”

Balls
Ronald: “La Pfaff is ontegenzeggelijk een vrouw met ballen. En 

daar ben ik wel van. Ze lijkt me er eentje die een man wel dood kan 

knijpen tussen haar dijen, wat mij trouwens een geweldige manier 

lijkt om te sterven. Als je dan toch gaat, dan maar tussen de dijen 

van Kelly Pfaff.”

Ger: “Ze staat voor wat ze zegt. Ze heeft eelt op haar ziel. Je moet 

haar vertrouwen niet beschamen, want dan laat ze zien dat vrou-

wen ook ballen kunnen hebben. “

Beauty
Ronald: “Kelly is een mooie vrouw. Prachtig lijf met benen waar 

geen einde aan komt. Ze doet me denken aan Steffi Graf, de  

tennisster. Die had in haar gloriedagen ook zo’n krachtig lichaam. 

Je moet eens ‘googlen’ op Kelly Pfaff en ‘Bodysol’. Zie je een film-

pje waarin ze onder de douche reclame maakt voor doucheschuim. 

Need I say more…”

Ger: “Toen ik haar binnen zag komen dacht ik meteen aan dat num-

mer van Rod Stewart: hot legs! Wat een benen! En haar kracht 


