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Expeditie

Hanssen

Ze is vooral bekend als presentatrice van het succesprogramma Expeditie Robinson. Maar de 31-jarige Evi Hanssen kan veel meer. Prachtig
zingen bijvoorbeeld, getuige haar nieuwe project UMA. En poseren! De Bald van Megazine ontmoet de beeldschone Vlaamse in het Kasteel
van Brasschaat, waar Evi voor één middag de rol van jonkvrouw speelt. “Ik ben niet in een hokje te duwen.”

Some guys have all the luck!
Voor de inmiddels veelbesproken serie The Bald and the Beautiful

feesten, vergaderen en eten – neemt Megazine-hoofdredactrice

heeft (de kale) interviewer Ronald van Dam dit keer een wel zeer

Marie-Louise van de Weijer, die vandaag de styling doet, de inter-

natuurlijke beauty weten te strikken: Evi Hanssen, presentatrice,

viewer snel nog even apart.

zangeres en sinds dit jaar ook moeder van een jongetje, Scout.

Marie-Louise: “Had je niet wat fatsoenlijks aan kunnen trekken? Je

Bij natuurlijke schoonheid hoort een dito locatie. Vandaar dat de

gaat bij een dame op visite.”

sympathieke Vlaamse alleskunner haar bezoek ontvangt in het

Ronald: “De jeans is van Gabba, een trendy Deens merk. Het vin-

Kasteel van Brasschaat, op een steenworp afstand van het stadje

tage t-shirt is van Amplified, zo mogelijk nog hipper. Het leren

Schilde, daar waar Evi een onbezorgde jeugd genoot. Het park van

jasje is van Goose Craft. En deze blauwe Adidas-sneakers komen

het kasteel, dat in zijn huidige vorm dateert van 1872, is voor haar

uit Amerika, die zijn hier niet eens te krijgen. Bovendien is Evi

bekend terrein. Hier werden de bezoekjes die ze met haar vriend-

getrouwd met Fred Di Bono, een Vlaamse punkrockzanger. Ze is

jes aan het nabijgelegen zwembad bracht soms tussen de strui-

wel wat gewend. Kortom, ik zie het probleem niet.”

ken voortgezet. Zoals gezegd: some guys have all the luck! Op de

Marie-Louise, zuchtend: “Succes.”

parkeerplaats naast het kasteel – een schitterende locatie om te

Ronald: “Dank je.”
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Nu pas begin ik echt te beseffen
dat Ernst-Paul niet terugkomt

Ik rijd in een tank omdat mijn
man zo’n auto wilde

Ter introductie: Evi Hanssen presenteert dit najaar samen met Eddy

Evi: “Ja, het was wennen. Op professioneel gebied viel het mee.

Robinson deden. Eigenlijk hebben we alles wat we van Ernst-Paul

Evi: “Ik ben getrouwd met een man die van gadgets houdt. De

Zoey de elfde editie van het survivalprogramma Expeditie Robinson,

Ik ken mijn vak, Eddy kent zijn vak en we deden wat we moesten

hebben geleerd ook heel goed kunnen gebruiken zonder zijn eind-

reden dat ik deze veel te grote tank heb, is dat mijn man zo’n auto

een coproductie van de zenders RTL en VTM. Zoey vervangt de in

doen. Het was wennen dat Ernst-Paul er niet meer bij was. De eer-

controle. Maar langs de andere kant hebben we hem ook heel erg

wilde. Ik heb gezegd: prima, maar dan blijft het bij één auto. Ik pak

2008 verongelukte Ernst-Paul Hasselbach, presentator en ‘geeste-

ste dagen zag ik hem overal. Maar dan was het iemand anders met

gemist, omdat Ernst Paul Expeditie Robinson was en andersom.

vaak de bus of de trein, maar nu met de baby erbij merk ik wel dat

lijk vader’ van het programma.

een shirt aan dat hij ook altijd droeg. Heel bizar. Nu pas begin ik

Hij was fysiek ook altijd zo aanwezig. Het is een grote brede man,

het handig zou zijn om twee auto’s te hebben. Dus deze gaat er

Ronald: “Hoe is het om een paar maanden met een kale man op

echt te beseffen dat hij niet terugkomt. Ik heb er ook heel veel over

heeft een luide stem, iemand die zich soms excentriek gedroeg,

uit. Hij krijgt een ander model en ik heb mezelf een Mini aange-

een eiland te zitten?”

gedroomd. Dat is nu wat minder de laatste tijd. Bij het opnemen

die zich liet gelden als het nodig was. Je kunt er niet langs kijken,

schaft. En die is niet gesponsord, want daar houd ik niet van. Ik

Evi: “Dat viel mee. Maar Eddy moest zijn kale knikker goed insme-

van de eerste presentaties keek ik toch effekes naar de lucht, zo

zoals wij dat zeggen.”

houd ook niet van rijke mensen. Correctie. Van mensen aan wie je

ren. Hij heeft als compensatie wel zijn baard laten groeien. Totdat

van: Ernst-Paul, deze is voor u.”

Ronald: “Waarom is Expeditie Robinson na tien jaar nog steeds een

kunt zien dat ze rijk zijn. Ik heb zelf geen dure juwelen, geen valse

het echt te gek werd. Toen heeft hij hem weer getrimd.”

Ronald: “Heb je hem gemist?”

groot succes? Wat is het geheim?”

nagels, geen extensions. Ik vind het raar dat vrouwen een handtas

Ronald: “Ik vraag dit natuurlijk omdat je het programma drie jaar

Evi: “Jazeker. Professioneel, omdat Ernst-Paul er toch altijd wel

Evi: “Het verhaal van de schipbreukeling Robinson Crusoe spreekt

hebben die duurder is dan de inhoud.” Dat laatste gaat vandaag

met Ernst-Paul Hasselbach hebt gepresenteerd. En nu met Eddy.

zijn zegen over moest geven, of soms dingen in twijfel trok. Geluk-

tot de verbeelding. Iedereen heeft er ooit wel eens van gedroomd

niet op. Halverwege de fotoshoot breekt er namelijk lichte paniek

Was dat wennen?”

kig was het voor de makers ook niet de eerste keer dat ze Expeditie

om op een onbewoond eiland met wuivende palmen te zitten. Het is

uit bij de crew. Van de fraaie collectie kostbare sieraden, speciaal

simpel. De beste programma’s zijn in één zin uit te leggen: zet een
aantal mensen op een onbewoond eiland en laat ze overleven. Om te
winnen moet je sociaal gevoelig zijn, niet haantje de voorste willen
zijn, een goede bijdrage leveren aan de groep, en ervoor zorgen dat
je geen leiderstype wordt, want dan worden de andere deelnemers
jaloers. Als je te zeker bent van jezelf word je eruit gestemd.”
Ronald: “Echt iets voor mij. Zou je het zelf aandurven om als deelnemer aan Expeditie Robinson mee te doen?”
Evi: “Jazeker. Ik ben wel een rugzakmeisje, kan goed zonder luxe.
Van de eerste reeks van het programma was ik meteen fan. Ik was
begin twintig, onbezonnen, werkte bij TMF als veejay en dacht:
dat zou echt iets voor mij zijn. Nu ben ik toch vooral blij dat ik het
mag presenteren.”
Ronald: “En dat lijkt mij toch ook niet echt een straf…”
Evi: “Het is de best denkbare job als presentator. Dat zei ErnstPaul ook altijd. Terwijl jullie hier lekker in de file staan varen wij op
een bootje met ons gezicht in de zon naar het eiland met de kandidaten. Ik had bovendien het geluk dat ik mijn pasgeboren zoontje
Scout van drie maanden mee kon nemen. Daar kwamen ze bij de
productie zelf mee toen ik vertelde dat ik zwanger was. Een goede
vriendin die een half jaar aan het reizen was is me twee maanden
komen helpen met het verzorgen van Scout. En de laatste maand
is mijn man overgekomen.”
Ronald: “Iets anders. Ik heb de auto gezien waar je net uitstapte.
Ben je nog steeds iemand die goed zonder luxe kan?”

(set RECHTS) Blouse - Brunello Gucinelli - Broek - Gunex - Sjaal - Moschino - Schoenen
- Tods - Tas - Fay - Panty - Wolford - Horloge: Audemars Piguet - Juwelen: witgouden
ring met diamant van Bunz (prijs op aanvraag); witgouden creolen met diamant, hieraan een witgouden Tamara Comolli Mikado Bouquet XL volledig pavé gezet met
diamant (set LINKS) Rok - Boss Orange - Etro - Schoenen - Tods - Panty - Wolford - Horloge: zwart stalen Cartier Santos 100 - Juwelen: witgouden Tamara Comolli jasseron
collier van 90 centimeter lang; witgouden creolen aan de voorzijde pavé gezet met
diamant, IBB
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We hebben nooit gedacht: gaan
ze dit op de radio draaien?
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beschikbaar gesteld door de firma Pertijs voor deze shoot, ont-

de ‘jazzstudio’ en drie jaar aan het conservatorium. Ineens was ik

breekt ineens een ring ter waarde van een slordige negentigdui-

dat beu, ik was ongelukkig. Ik voelde me op mijn tweeëntwintig-

zend euro. U leest het goed: negentigduizend euro. Een negen

ste al oud. Toen zag ik in een advertentie dat ze bij TMF nieuwe

met vier nullen. Als ze bij Megazine uitpakken dan pakken ze ook

veejays zochten. Ik had daar nog nooit naar gekeken, want ik was

goed uit. Liters zweet later duikt het kleinood op in de handtas van

altijd met jazz bezig en niet met commerciële muziek. Ik heb de

hoofdredactrice Marie-Louise. Uit het plastic zakje gegleden.

zender opgezocht op mijn tv, een brief gestuurd en ben aangenomen. Het conservatorium heb ik niet meer afgemaakt. Ik ben

U begrijpt, dit moest erin. Terug naar het interview

nogal impulsief soms. Bij TMF kwam ik in de omgekeerde wereld

Ronald: “Je schijnt nogal mooi te kunnen zingen. Wat ben je eigen-

terecht. Ik was gewend zelf muziek te maken en nu kreeg ik ineens

lijk? Presentatrice of zangeres?”

reacties van mensen op muziek. Zo van: stom nummer, die kan

Evi: “Ik ben begonnen als zangeres. Ik heb altijd gezongen, dat

niet zingen! Opnieuw begon ik te twijfelen. Ik ben toen weer zelf

was mijn grote droom. Ik heb muziek gestudeerd. Twee jaar aan

wat in de muziek gaan proberen, maar ik vond nooit mijn ding.
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Ik werd er bijna ongelukkig van. Toch was het wel duidelijk dat ik
er iets mee moest doen, alleen moesten de puzzelstukjes nog in
elkaar vallen.”
Ronald: “En dat is nu gebeurd?”
Evi: “Ja, ik ben nu druk met UMA, een project dat al terug gaat tot

eel programma te draaien. Maar ze hadden onze singe ‘100 hours

2004. Toen ben ik in contact gekomen met Marc Requilé van de

later’ gehoord zonder dat ze wisten van wie het was en vonden

Wat vindt The Bald van Evi?
Brains

Evil Superstars en Vive La Fête, een bekende Vlaamse electropunk-

het heel goed. Wie nieuwsgierig is moet maar eens luisteren op

Ronald: Evi heeft die Vlaamse charme, waardoor je het idee krijgt

band. Het komt er op neer dat hij muziekfragmentjes uitzocht en

www.myspace.com/iamuma.”

dat ze heel meegaand is. Maar ze weet wat ze wil én ze weet veel.

ik die dan thuis ‘bezong’, maar het heeft jaren geduurd voordat ik

Ronald: “Ben jij iemand die de randjes opzoekt? Ik herinner me

Slimme vrouw.

de stap durfde te zetten om er mee verder te gaan, want ik was in

een foto van jou, naakt in een hangmat met een enorm kartelmes

eerste instantie niet tevreden over de demootjes. Marc woonde

in je hand.”

Balls

inmiddels al in Portugal. De afgelopen twee jaar zat ik eens in

Evi: “Ik was daar niet helemaal naakt hoor. Ik wil geen babe zijn. Ik

Ronald: Ik heb respect voor een vrouw die met haar muziek geen con-

drie maanden een paar dagen bij hem in Portugal in zijn studio te

heb daar altijd voor gepast omdat ik vond dat ik daar het lichaam

cessies wil doen aan wat de radiostations graag draaien. Hulde!

klooien. Tussendoor mailden we alles steeds heen en weer. Van

niet voor had, wat – euhm – natuurlijk wel zo is, maar het is ge-

meet af aan wilde ik alles in eigen beheer maken en aan niemand

vaarlijk om zo beoordeeld te worden. Ze plakken je een etiket op

Beauty

concessies doen. Het moest echt mijn muziek worden. We hebben

en het is moeilijk om daar van af te komen. Op mij hebben ze nog

Ronald: Waar was ik toen ze haar baantjes trok in het zwembad van

nooit gedacht: gaan ze dit op de radio draaien?”

geen etiket kunnen plakken. Ik word gedraaid op Studio Brussel,

Brasschaat? Schoonheid in spijkerbroek. Met haar wil ik wel een

Ronald: “Maar dat doen ze wel. Nota bene bij Studio Brussel.”

maar ik ben evengoed een presentatrice van een commerciële zen-

maand op een onbewoond eiland zitten.

Evi: “Ik ben met een paar demo’s naar Jo Francken gegaan, een

der. Ik ben niet in een hokje te duwen.”

producer die ook met Bart Peeters en Milow werkt. Die vond het

Ronald: “Waarom UMA?”

Beast

goed. En die man hoeft dat niet te zeggen, die heeft werk genoeg.

Evi: “De oorspronkelijke naam was Trottinet, Vlaams voor step.

Ronald: Dit zei Evi toen we haar vroegen hoe ze gefotografeerd

Hij heeft ons verder op weg geholpen. Ik heb drie singles opge-

Onze producer vond de muziek beter dan de groepsnaam. We

wilde worden: ‘Zo naakt mogelijk!’ Stille wateren, diepe gronden,

nomen met de baby in de buik, heb hoogzwanger live-optredens

moesten tijdens Expeditie Robinson een keer een eiland een an-

denk ik dan.

gedaan. Nu zijn we bezig het album af te maken, maar we wor-

dere naam geven. Ernst-Paul kwam toen met Uma, zo heet zijn

den inderdaad al veel gedraaid bij Studio Brussel, die toch bekend

dochtertje. Die naam heb ik later als groepsnaam genomen. Ernst-

Deze productie is tot stand gekomen met medewerking van het Kasteel van Brasschaat

staan om hun alternatieve muziekkeuze. Daar staan ze normaal

Paul vond dat prima. We hadden die naam dus al voordat hij ver-

(www.kasteelvb.be), Severine Boer (visagie, namens Twinstyle), Paul Pim Oudenbosch (kleding),

gezien niet te springen om een presentatrice van een commerci-

ongelukte, maar achteraf is het een mooi eerbetoon.”

Celeste Krens (bazin Kealey) en Kealey (hond).

Pertijs Juweliers Breda (sieraden), Lourens Smak (fotografie), Marie-Louise van de Weijer (styling),

Juwelen portret Evi Hanssen op zolder 1. Witgouden Tamara Comolli jasseron collier van 90cm lang € 3175,- 2. Hieraan een witgouden Tamara Comolli Mikado Bouquet XL volledig

pavé gezet met diamant € 9990,- 3. Witgouden schakel collier met ronde hanger van Fred Moes € 10500,- 4. Roségouden collier 90cm lang, Monzario, met onyx en parelmoer € 2995,5. Roségouden collier, Monzario, met onyx en parelmoer € 1650,- 6. Roségouden collier, IBB, met 2 tonnetjes pavé gezet met diamant € 1320,- 7. Hieraan een roségouden hanger,

IBB, met roze toermalijn en diamant € 4420,- 8. Wit- / roségouden gladde ring, IBB € 2010,- 9. Roségouden ring met roze toermalijn en diamant, IBB € 6138,- 10. Roségouden ring met

Broek - Paul Smith - Blouse - Paul Smith - Ceintuur - Etro - Handschoenen - Scapa - Mantel - Armani - Schoenen en Tas - beide van Tods - Panty - Wolford - Horloge: roségouden
Cartier Pasha 42 chronograaf horloge - Juwelen: roségouden creolen van IBB, hieraan een roségouden hanger, IBB, met roze toermalijn en diamant; wit- / roségouden
gladde ring, IBB

onyx, Monzario € 1675,- 11. Roségouden ring met zuidzee parel en diamant, Schoeffel € 4800,- 12. Roségouden ring met citrien en diamant, Fred Moes € 3990,- 13. Witgouden armband

Coconut met onyx, Tamara Comolli 14. Witgouden ring met diamant, Bunz (prijs op aanvraag) 15. Witgouden ring met diamant, Fred Moes € 6900,- 16. Witgouden ring met diamant,

Original Pertijs (prijs op aanvraag) 17. Witgouden creolen aan de voorzijde pavé gezet met diamant, IBB € 6465,- 18. Witgouden creolen met diamant € 3195,- 19. Roségouden creolen,

IBB € 995,- 20. Witgouden ring Hippie Glam, Tamara Comolli, met zwarte onyx € 3290,- 21. Roségouden armband met parelmoer en onyx, Monzario € 1125,- 22. Zwart stalen Cartier
Santos 100 € 5200,- 23. Witgouden Audemars Piguet horloge, kast pavé gezet met diamant € 42330,- 24. Roségouden Cartier Pasha 42 chronograaf horloge € 19700,-
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