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De telefoonnummers zijn vaak
van groothandels, importeurs
en fabrikanten. Zij kunnen u
zeggen waar de producten wor-
den verkocht. Genoemde prij-
zen zijn adviesprijzen.

IJspret van pag. 10
Ab Donkers, (020) 662 77 37
Bonnie Doon, (0418) 65 27 21
C&A, (0800) 022 67 68 Dickies,
(020) 494 07 27Dito Dito, (020)
615 90 09 Esprit Benelux, (020)
575 08 08 Hema, (020) 311 44 11
Hudson, (0165) 53 79 40 Jaap
Edenbaan, (020) 692 36 21
Jackpot/J.C.Companys, (073)
646 20 00 Jago Shawls/Jan van
Gool, (020) 619 98 05 Lee via
V.F.Compagny, (078) 618 00 22
Mexx Sport, (0416) 27 21 74
Nolte/Le Big, (020) 615 69 15
Oilily, (072) 566 22 66 Peak
Performance, (020) 342 10 10
Perry Sport, (0297) 33 06 00
Rialto, (010) 422 77 42 Romano
Shawls, (020) 617 93 54 
‘t Schooltje Kindermode, (020)
683 04 44 Sport Sensation
/Intersport, (020) 330 02 94
Warmer, (020) 640 23 92 WE
Women, (030) 247 92 12

Sprookjeshuwelijk 
van pag. 30
Asable, (0318) 63 66 30 Biba,
(020) 330 57 21 Bloemsierkunst
Onings, (070) 323 32 86 Esprit
wonen, (023) 575 22 04 Fikla,
(020) 679 17 08 H&M, (0900)
235 43 66 Imogene, (0318) 62 08
95 Loods 5, (075) 615 72 64
Monique Collignon, (020) 471 05
71 Nijhof, (035) 548 61 11 Rivièra
Maison, (020) 644 00 47 De
Witte Swaen, (1384) 47 54 48

Margriet Glamour 
van pag. 38
Longchamp, (024) 348 31 65
Massimo Rebecchi, (020) 670 29
47 Peppercorn/ Oxmo, (020)
408 34 70

Koopinformatie

Ziezo, we zitten weer op kantoor, althans, ik
ben met Hans bezig met de voormontage.
Het is prettig werken met Hans en we voe-
len elkaar steeds beter aan. Ook wat betreft
mijn gevoelens voor een zekere cameraman,
die alleen maar erger lijken te worden.
”Maar Nicky, heb je er wel eens aan
gedacht dat je naast hem nooit meer op
hakken kunt lopen?” vraag Hans.
”Hoe bedoel je?”
”Nou schat, ik bedoel dat hij niet zo groot is.
Ik bedoel dat jij ruimschoots boven hem
uittorent als jij op je hip gehakte muilen
naast hem loopt te wiebelen.” 
”Ik wiebel tegenwoordig niet meer op hak-
ken, ik ben er echt aan gewend geraakt,”
protesteer ik zwakjes. Nog even en ik vind
ze nog lekker lopen ook.
Hans kijkt me verbaasd aan. ”Het gaat er

deze keer niet om dat jij niet op hakken
kunt lopen, het gaat erom dat jij langer
bent dan Sander.”
Nou heb ik reden om verbaasd te kijken. Dit
kan niet waar zijn. 
”Liefde maakt echt blind,” zucht Hans. ”Die
jongen is een kop kleiner dan ik...”
”Maar jij bent dan ook onnatuurlijk lang,”
onderbreek ik hem. ”Daar ben je zelfs op
afgekeurd voor militaire dienst, dat heb je
me zelf verteld.” Hans is 2.03 meter, ik 1.76,
best lang voor een vrouw. Maar hoe lang
zou Sander eigenlijk zijn? Volgens mij moet
ik wel iets omhoog kijken voor een recht-
streeks oogcontact. Of niet? Ik probeer me
het moment voor de geest te halen toen ik
bij hem inhaakte. Ik denk dat hij langer is
dan ik. Dat moet.
Herrie op de gang. Er wordt op deuren
gebonsd. ”Nicky, waar zit je?” Het is Franca.

Ze ziet er nogal overspannen uit. ”Ilse heeft
haar been gebroken, terwijl ze morgen naar
Chicago moet,” zegt ze. Ilse is bezig met een
serie achtergronden van bekende soaps. In
Nederland is vorig jaar alleen de pilot uit-
gezonden, maar in Duitsland sloeg het aan.
Daarom speelt ze de ene keer mee als figu-
rant in een soort Gute Zeiten, Schlechte
Zeiten, de andere keer hangt ze een dagje
rond op de set van Goldene Stranden. Deze
keer zou ze op een eerste hulp-afdeling in
Chicago meedraaien om te zien hoe realis-
tisch ER en Chicago Hope nou eigenlijk zijn.
Dit alles voorziet ze telkens van pittig com-
mentaar, wat een soort Duitse G.J. Dröge
dan tijdens de montage inspreekt. 
Ik schuif een stoel bij voor Franca en ga
weer zitten. ”En wat heb ik daar precies
mee te maken?” vraag ik. 

”Vanaf vandaag alles,” zegt Franca.
”Normaal gaat Ilse op pad met een camera-
man en een regisseur en doet ze zelf het
geluid en de volledige productie. In deze
situatie is het ’t beste als zij vanuit haar rol-
stoel gaat presenteren. Het leek ons ook wel
geestig als zij op zo’n eerste hulp zit in een
rolstoel. Maar dan moet er iemand mee, die
haar overal heen kan duwen en een en
ander kan regelen, indien nodig. En daarbij
het geluid kan doen. Nou, met dat laatste
heb je wel ervaring. Hoe ben jij met rolstoe-
len?”
”Nicky is een totale nul op het gebied van
de rolstoel,” zegt een stem vanuit de deur-
opening. Ik schrik op van de vertrouwde
klank. 
Het is Sander die me vriendelijk toegrijnst. 
”O ja,” zegt Franca, ”Sander doet het 
camerawerk.”

Nicky heeft een dag gedraaid met regis-
seur Hans, geluidsvrouw Laura en came-

raman Sander. Ze heeft geen idee 
of Sander haar net zo leuk 

vindt als zij hem. 

Nicky

’Ilse zit in een rolstoel en 
ik moet haar assisteren... in Chicago’


