Lifestyle & Fashion | The balds and the beautiful

Inky
from the Block

Ze was 27 – een leeftijd waarop de meeste zwemmers allang iets anders doen – toen ze alle records uit de boeken zwom en in Sydney drie
Olympische titels pakte. Doorzettingsvermogen kan Inge de Bruijn niet worden ontzegd. Ze poseerde met een laag je gouden verf over haar
atletische lichaam in het toonaangevende Amerikaanse sportblad Sports Illustrated. En nu is Megazine aan de beurt. The Balds ontmoeten
een zeemeermin. “Soms mis ik de geur van chloor.”

Wat vooraf ging:

Inge: “Welnee joh, onzin, maar ik mis de geur van chloor wel. Veel

Twee kale mannen verzamelen bij een van de twee thuis om te carpoo-

mensen vinden het vies, maar ik vind het heerlijk. Net als benzine,

len naar Scheveningen. Zegt de ene kale man (Ger) tegen de andere:

of de geur van viltstiften. Laat mij maar handtekeningen zetten.”

“Wat heb je nou aan?” Antwoordt de andere kale man (Ronald): “Een

Ronald: “Mag ik nu, Ger!? Wat is het eerste waar je bij het woordje

zwemshort. Met legerprint. Van Scotch and Soda, een hip mode-

hot aan denkt?”

merk uit Amsterdam, honderd procent Nederlands. Het thema van dit

Inge: “Zomer, hitte, strand, vakantie. Ik ben een zomermens. Hoe

nummer is toch ‘hot’, en we gaan een viervoudig olympische zwem-

heter, hoe beter. Ik heb een hekel aan kou, regen en winter. Toen ik

kampioene interviewen. Dit leek me wel een toepasselijke outfit.”

was gestopt moest en zou ik een keer vakantie vieren in zo’n villa
op palen in een turkoois gekleurde zee. Dat was een droom van

Inge de Bruijn heeft niets te veel gezegd. Toen Megazine haar vroeg

me. En in het echt was het nog mooier dan in de brochure.”

voor de tweede aflevering van de nu al veel besproken interviewserie

Ger: “Hot betekent ook hip. Ben je een trendvolger? Wat is bijvoor-

The Balds and the Beautiful kwam ze spontaan met een ideale locatie

beeld je lievelingsparfum?”

voor de zomerse fotoshoot op de proppen: strandclub Doen, links

Inge: “Parfum van Shalimar Guerlain. Al jaren.”

van de pier in Scheveningen, haar favoriete ‘hangplek’ op een mooie

Ger: “En qua schoenen?”

zomerse dag. En wie zijn wij dan om het advies van Nederlands suc-

Ronald: “Gaan we dat nou echt allemaal vragen, Ger.”

cesvolste zwemster in de wind te slaan? Doen is inderdaad de per-

Inge: “Ik heb echt een schoenentik. Ik denk dat ik wel meer dan

fecte plek voor de shoot met Inge. Alles is rustgevend wit in de hippe

honderd paar heb thuis. Maar niet alle merken zijn voor mij

terrastuinen, er staan tweepersoons loungebedden in het zand en
het decor is de zee. Zelfs als het regent is het bij Doen nog zomer.

Aan de oudste van de twee Balds de eer om af te trappen
Ger: “Hoe kom je aan die mooie witte tanden?”
Ronald: “Pardon? Ik heb een heel andere openingsvraag staan.”
Inge: “Ik heb gewoon een goede tandarts. Dat was ook wel nodig,
want ik had vroeger een spleetje tussen mijn tanden en ze waren
gelig. En ik moest wel toen ik wereldwijd het gezicht werd van een
tandenfabrikant.”
Ger: “Volgens mij heb je in een radioprogramma ooit gezegd dat
ze zo wit zijn door al dat chloor.”

Bikini – Ondademar – Hippie vestje – Budjah – Armbanden – Budjah/ Kenkichi – High heels – Jimmy
Choo via Shoebaloo

Bruin cocktailjurkje – Cinema Couture (Bizar Fashion) – Armbanden – River Island – Oorbellen
Budjah – Ring – Budjah
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Ik ben een zomermens.
Hoe heter, hoe beter

geschikt, ik heb nogal brede voeten. In het zwemmen noemden ze

Inge: “Pfff, die vraag wordt mij nog bijna dagelijks gesteld. Het is

friemmelt, de leergierigheid, de passie voor het zwemmen. Alsof

me ook altijd Flipper.”

vier jaar geleden. Laatst begon een vrouw er aan het einde van een

ik naar mezelf kijk. Ze heeft al gezegd dat ze over tien jaar ook naar

Ger: “En welke sieraden vind je mooi?”

interview ook over. Ze moest het echt nog even vragen van een

de Olympische Spelen wil. En ze wordt absoluut niet gepusht.”

Inge: “Een mooie diamanten ring. Maar die moet je krijgen.”

vriendin, zei ze. Krijg ik het stuk te lezen, gaat driekwart van het

Ger: “Ook niet een klein beetje?”

verhaal erover. Dat heb ik er toch maar even uit laten halen.”

Inge: “Ze wil het zelf. Anders werkt het ook niet. Ergens lol in heb-

De jongste Bald vindt het hoog tijd
voor een bruggetje

Ger: “Logisch dat hij interesse in je had, je ziet er gewoon goed

ben is belangrijker dan de prestatie op zich, juist op jonge leeftijd.”

uit.”

Ronald: “Ik kan me niet voorstellen dat jij dat zwemmen altijd leuk

Ronald: “Is er een man in je leven?”

Ronald: “Ger bedoelt: you’re hot.”

hebt gevonden.”

Inge: “Op dit moment niet.”

Inge: “Bedankt voor het compliment, maar het is niet zo dat ik me

Inge: “Nee, zeker niet. Toen ik in Amerika zwom en werd getraind

Ger: “Op welk type val je?”

dagelijks zo voel. Doordeweeks loop ik het liefst in joggingpak,

door ‘drill instructor’ Paul Bergen is er een periode geweest dat ik

Inge: “Op mediterrane mannen, ik hou van passie. Mensen den-

zonder make-up en met mijn haar in een staart. Schoonheid is re-

dagelijks huilde omdat ik heimwee had. De trainingen liepen niet

ken altijd dat ik voor zo’n gespierde zwemmer ga. Niet dus. Voor

latief. Ik hoor liever dat mensen tegen me zeggen: Inge, wat straal

meer, ik was kapot, zag geen vooruitgang. Ik wilde maar één ding:

mij geen Chippendale. Gewoon, een leuke man met humor, lief,

je. Dat vind ik een mooier compliment.”

naar huis. Mijn tweelingzus Jakline heeft toen gezegd: ‘Je blijft. Ik

zorgzaam, uitstraling, beetje mysterieus en wederzijds respect.”

kom wel naar jou toe’. Zij heeft me er doorheen gesleept.”

Ronald: “Ik zeg: Robbie Williams.”

Ger: “Kom je uit een zwemfamilie?”

Ronald: “Was Amerika een vlucht? Je trok je terug voor de Spelen

Ger: “Daar zouden we het nou niet over hebben.”

Inge: “Ja, en dat zijn we nog steeds. Mijn broer en tweelingzus

van Atlanta en iedereen leek je al te hebben afgeschreven.”

Ronald: “Sterker, het is onze journalistieke taak, Ger. Robbie Wil-

spelen allebei waterpolo. En mijn nichtje van tien is ook al bevan-

Inge: “Ik ben blij dat je het zo formuleert, want mensen denken

liams vroeg haar in een uitzending van Paul de Leeuw mee uit. Ik

gen door het zwemvirus. Ik ga elke dinsdag met haar mee naar de

nog steeds dat ik niet naar Atlanta mocht. Het was mijn eigen

wil weten of het wat is geworden.”

zwemtraining . Ze is bloedfanatiek. Hoe ze aan haar chloorbrilletje

beslissing om niet te gaan. Ik voelde me niet waardig genoeg om
Nederland daar te vertegenwoordigen. Ik ben toen naar Amerika
gegaan om een beetje te trainen. Dat voelde zo bevrijdend. Even
weg van alles, andere mensen om me heen. En toen werd ik voorgesteld aan zwemcoach Paul Bergen. Hij is daar een legende met
een enorme staat van dienst. Ik dacht nog: wat is er zo bijzonder
aan dat oude mannetje? ‘I am going to make you a champion’, zei
hij. Ik dacht: ja, natuurlijk joh. Hij was keihard. Toen mijn opa overleed mocht ik niet eens terug voor de begrafenis. Op zo’n moment
ben je niet blij, maar nu kus ik zijn voeten. Hij heeft mij gemaakt
tot wie ik ben.”
Ger: “En je wraak in Sydney, vier jaar later, was zoet?”
Inge: “Ik kwam daar aan met acht wereldrecords op zak als de
gedoodverfde favoriet. Ik wist dat ik er alles aan had gedaan, meer
dan de rest, want er was niemand anders die acht uur per dag
trainde. Je weet dat je kunt winnen, maar je bent pas zeker als je
de muur aanraakt. Ik zag het cijfer één en het woord wereldrecord
achter mijn naam. Ik was in shock. Daarom schreeuwde ik het ook
uit. Nothing is impossible. Dat leer je in Amerika, niet opgeven. Ik
had vroeger zo’n faalangst. Had al verloren voordat ik in het water
lag. Maar in Sydney was ik er helemaal klaar voor, alle puzzelstukjes vielen op de juiste plek.”
Ronald: “Dus zijn al die opofferingen het waard geweest.”
Inge: “Ja. De beloning is dat je op het erepodium olympisch goud
krijgt omgehangen. Je familie op de tribune, je hoort het Wilhelmus. Dat is het mooiste wat ik tot nu toe in mijn leven heb mogen
meemaken. Ik weet niet hoe het is om kinderen te krijgen, of om
te trouwen, geen idee, maar ik denk dat zelfs dat zoiets nog in het
niet valt bij dat moment.”

Koraalkleurige jurk – Cinema Couture (Bizar Fashion)
Armbanden – Raak – Hoedje – Gucci (Paul Warmer)
Ring Budjah

Jeans – Dsquared (Velvet Donna) – Jasje – Dsquared (Velvet Donna) – Ketting – Budjah
Armbanden – Kenkichi/ Budjah – Roze fluor pumps – Zara
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Ik had vroeger faalangst,
maar in Sydney was ik er klaar voor

THE
AND
THE

&

Ronald: “In Athene zwom je er nog even vier plakken bij. En toen

Ger: “Je bent ook ambassadrice van KiKa, de Stichting Kinder

kwam het leven na het zwemmen. Heeft het je moeite gekost om daar

Kankervrij. Dat lijkt mij best heftig…”

een weg in te vinden?”

Inge: “Is het soms ook. Ik ben in 2000 gevraagd. Toen ze me vroe-

Inge: “Het ging vanzelf. Een leven met zwemmen neemt je zo in be-

gen heb ik geen seconde getwijfeld. Wat ik heb moeten doen om

slag. Half vijf op, negen uur ’s avonds naar bed, acht uur per dag trai-

goud te winnen valt in het niets bij waar die kinderen voor vechten.

nen. Je bent zo gefocust dat je helemaal niet nadenkt over wat je na je

Ik vocht voor gouden plakken, zij vechten voor hun leven. Hun

zwemcarrière wilt gaan doen. Pas twee jaar na Athene heb ik besloten

wilskracht is ongelooflijk. Kinderen horen niet ziek te zijn. Ik heb

om te stoppen. Maar als je dat besluit eenmaal hebt genomen wordt

een jongen ontmoet, een enorm hockeytalent. Het was hem niet

er meteen ontzettend aan je getrokken. Dan komen er ineens zoveel

gegund om zijn droom waar te maken. Daar kan ik zo kwaad om

leuke dingen op je pad. Dingen die ik van coach B. nooit mocht doen.

worden. Waarom toch? Die jongen was elf en heeft zijn eigen be-

Fotoshoots, openingen, lezingen, Dancing with the Stars. En ik heb in

grafenis geregisseerd. Zijn teamgenoten vormden met hun hoc-

2006 een reisprogramma gepresenteerd. In het Spoor van Peking Ex-

keysticks een erehaag. Daar ging de kist onder door. Maar gelukkig

press, een geweldige ervaring. Ik heb op het Chinese platteland onder

gaat niet elk kind dat kanker heeft dood. Ons streven met KiKa is

de blote hemel geslapen en in een emmer mijn behoefte gedaan. Die

dat in 2025 de ziekte niet meer levensbedreigend zal zijn. We zijn

mensen hebben daar niets, maar staan elke dag met een lach op. Je be-

op de goede weg, want de genezingskans is al van 70 naar 75 pro-

seft meteen weer hoe goed wij het hier eigenlijk hebben. Maar ik weet

cent gestegen. Daar doe je het voor. Dat kinderen genezen.”

waar ik vandaan kom. Mijn moeder heeft in haar eentje vier kinderen

Ger: “Heb je zelf een kinderwens?”

moeten opvoeden. We hadden het thuis niet breed. Ik ben Inky from

Inge: “Ja. Ik had graag een jonge moeder willen zijn, maar ik heb

the Block, tevreden met de kleine dingen in het leven. En dat blijf ik.”

voor een ander leven gekozen. En daar heb ik geen spijt van.”
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Hoe hot is Inge?
Hete kip: “Op zijn tijd mag het best een beetje pittig zijn. Ik heb

Goud winnen valt in het niets bij de
wilskracht van zieke kinderen

veel gereisd, en in verre landen is het vaak hot and spicy.”
Hot stuff: “Lekkere oude discohit van Donna Summer. Ik hou wel
van muziek uit de Seventies en Eighties.”
Hot dog: “Jammie, maar ik heb nog liever een shoarmaatje met
een dikke laag knoflooksaus.”
Hotpants: “Not done. Ik draag liever een lingeriesetje van Victoria
Secret of La Perla, maar dan wel in de slaapkamer.”
Hotemetoot: “Ik heb niet zoveel met bobo’s. Die doen me denken
aan mijn zwemperiode, waarin de hoge pieten met de eer gingen

Beauty

strijken.”

Ronald: Ik vind Inge een mooie vrouw. Ik ben wel van gespierde
sportvrouwen. Wat een lijf.

Wat vinden The Balds van Inge de Bruijn?
Brains

Ger: Ze is lang, beetje mysterieus, een tikkeltje afstandelijk. Ze

Ronald: Inge is iemand die jarenlang in een tunnel heeft geleefd,

over als die me belt.

doet me denken aan Grace Jones en daar zwem ik de oceaan voor

compleet gefocust op zwemmen. Nu ze aan haar tweede leven is
begonnen beseft ze dat er meer is. Ik heb diep respect voor wat ze

Beast

voor KiKa doet.

Ronald: Ik denk dat je met Inge leuk kunt stappen. Iemand die er

Ger: Ik heb de stellige overtuiging dat Inge, als ze niet succesvol in

jarenlang ’s avonds om negen uur al in lag heeft wat in te halen.

het zwembad zou zijn geweest, het ver zou hebben geschopt in de

En ze lijkt me ook wel een vrouw die haar toekomstige prins op het

modewereld of in iets anders.

witte paard met huid en haar verslindt in de echtelijke sponde.
Ger: Die gaat als ze met vrienden op stap is helemaal los, zeker

Balls

weten. En dat is een goede eigenschap.

Ronald: Ze heeft guts zoals Amerikanen dat zeggen, maar is soms
ook wel onzeker. Ze wilde eigenlijk niet dat haar billen werden ge-

Deze productie is tot stand gekomen met medewerking van beachclub Doen!, Fred van Leer

fotografeerd, terwijl die toch gezien mogen worden.

(styling), Lourens Smak (fotografie) en Manon Zuiderbaan (visagie).

Ger: Als je haar lange benen en kuiten ziet hoef je niet meer aan

Bizar Fashion (020-3206908), Kenkichi (020 4284000), Velvet Donna (06-24778477), Raak (020 -

haar balls te denken.

4211324).

Verkoopinformatie: Shoebaloo (020-6712210), Paul Warmer (020-4278011), Budjah (020-6700673),
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