MODE

Zwembadproof
1 stijl, 4 outfits

Bikini met bloemenmotief (Nickey
Nobel, € 54,99) –
ketting (Orage, € 49)
– armband (Orage,
€ 49) – oorbellen
(Orage, € 29) – ring
(Orage, € 109) –
horloge (Rodania,
€ 429) – sandalen
(Albano bij Paris
Londres, € 149)

DIT IS ROMANIE

Romanie
werd op 14
januari tot
Miss België
gekroond.

• Romanie Schotte (19) is geboren op 15 oktober
1997 in Brugge.
• Ze heeft één broer, Lorenz (21) en één zus, Alicia
(14). Ze is de achternicht van wielrenner Briek
Schotte.
• Ze zette haar studies bedrijfsmanagement stop
toen ze begin dit jaar Miss België werd.
• Ze heeft een relatie met Stefan Talpe (34), broer
van acteur Louis Talpe.

Met haar vriend
Stefan, de broer
van acteur
Louis Talpe.

MISS BELGIË ROMANIE SCHOTTE KAN HET FLIRTEN NIET LATEN

‘Mijn vriend krijgt
soms te horen

dat ik verliefd ben
op een ander’
Huidig Miss België Romanie Schotte
(19) heeft al anderhalf jaar een vaste
relatie met Stefan (34), de broer van
acteur Louis Talpe. Maar trouwen
en kinderen krijgen staat voorlopig
nog niet op haar planning...
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omanie Schotte was enkele maanden samen
met Stefan Talpe toen ze in januari tot Miss
België werd gekroond. In het verleden
deed de Miss-titel al heel wat relaties op de
klippen lopen, maar tot nu toe lijkt Romanie geen last te hebben van de ‘vloek van het kroontje’.
‘Ik heb niet het gevoel dat Miss België mijn relatie zal
verpesten, nee. Hopelijk blijft dat ook zo’, lacht Romanie. ‘Ik heb geen glazen bol, maar ik heb het zo goed
bij Stefan dat ik echt niet van plan ben om hem te laten

vallen voor een avontuurtje. Stefan is mijn soulmate. Hij
is lief en zorgzaam, en ik kan bij hem tot rust komen.
We zijn nu anderhalf jaar samen en het gaat goed.’
Een Miss België krijgt standaard flink wat mannelijke
aandacht. Voelt Stefan zich nooit bedreigd?

Toch niet. Stefan en ik communiceren goed en bovendien is hij helemaal geen jaloers type. Soms zou hij zelfs
beter wat jaloerser zijn! (lacht) Sinds ik Miss België ben,
moet hij mij uiteraard soms delen met anderen, maar
hij klaagt niet. Dat heeft volgens mij te maken met het
feit dat hij vijftien jaar ouder is. Mijn leeftijdsgenoten
zijn vooral bezig met studeren en op stap gaan, zij
zouden mijn leven als Miss waarschijnlijk minder goed
begrijpen. Maar Stefan toont begrip en is apetrots.
Voel je je niet te jong om je al voor de rest van je leven
te binden?

Absoluut niet. Stefan is mijn eerste serieuze relatie,
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Hebben Stefan en jij nog geen samenwoonplannen?

Voorlopig nog niet. Stefan woont in de buurt van zijn
buizenfabriek in Maasmechelen en ik woon nog bij
mijn ouders in Brugge. De weekends spendeer ik bij
hem, de weekdagen breng ik thuis door. Alles op zijn
tijd. huis heb ik het heel goed, mijn mama kookt
lekker. (lacht)
WEER HIP

Ben je het beu dat
bikini’s niet op hun
plaats
blijven zitten? Ga
dan voor
een badpak: in de
nineties
niet van het stra
nd weg
te denken en nu
opnieuw hip!

Hoe is je contact met je bekende schoonbroer,
Louis Talpe?

In het weekend zie ik Louis vaak, hij en Stefan sporten
regelmatig samen. Ik vind trouwens niet dat Stefan en
Louis op elkaar lijken. Louis is ook totaal mijn type niet.
Pas op, hij is een tofe kerel, maar naar mijn gevoel is
Stefan zorgzamer.
VEEL GESCHENKEN
Heeft de titel van Miss België je leven veranderd?

Absoluut! Ik was een gewone studente, nu heb ik een
behoorlijk ongewone job. Ik doe actes-de-présence,
fotoshoots, modeshows… Allemaal leuke dingen, maar
de eerste keer op de catwalk was wennen. Intussen heb
ik mijn draai wel gevonden.
Badpak (Nickey
Nobel, € 59,99) –
schoenen (Nathan
Baume bij Paris
Londres, € 140) –
horloge (Rodania,
€ 429) – ketting
(Orage, € 69) –
oorbellen (Orage,
€ 49) – ring
(Orage, € 85) –
armband (Orage,
€ 49)

Ook op financieel vlak?

maar ik heb voordien al genoeg ‘geproefd’. (lacht) De
gedachte om de rest van mijn leven met hem te delen,
vind ik niet verstikkend. Stefan begrijpt bovendien dat
ik met kinderen en trouwen nog minstens vijf jaar wil
wachten. Hij dringt me niets op.
Toch viel het me op dat je het tijdens deze shoot
prima kon vinden met presentator Sverre Denis, die
een videoverslag kwam maken.

Sverre is dan ook zo’n mooie jongen! (lacht) Ach, ik ken
mijn grenzen, maar ik lirt graag. Zoenen gaat me te ver,
maar een beetje lirten met humor? Dat moet kunnen.
Mijn vriend krijgt soms dan ook te horen dat ik verliefd
ben op een ander, maar hij weet dat dat niets te betekenen heet.

Ik krijg een loon, maar Miss België ben je niet voor het
geld, wel voor de ervaring. Al is het wel leuk dat je er
een beetje aan verdient en veel geschenken krijgt.
Over zes maanden ben je dat kroontje weer kwijt.
Ben je daarop voorbereid?

GRAAG
GROTER?

Voor vrouwen me
t een
kleinere boezem
is een halterbikini een goe
d model, die
legt de nadruk op
je schouders. Met een efe
n bikini
lijken je borsten
bovendien groter.

Niet echt. Het zal vreemd zijn om niet meer onder de
vleugels van het Miss België-comité te leven, zij begeleiden me goed. Soms is het ook nodig dat ze me vergezellen naar pakweg actes de présence. Want geloof me: hoe
later op de avond, hoe meer mannen durven!
Ben je van plan om je studies bedrijfsmanagement
weer op te pikken?

Nee, ik ben niet zo’n goede student. Blokken is niet voor
mij weggelegd, zeker niet na een jaar werken. Ik zie het
ook niet meer zitten om elke dag naar Gent te pendelen.
Vinden je ouders het oké dat je je studies stopzet?

‘Mijn ‘schoonbroer’
Louis Talpe is een
tofe kerel, maar
totaal mijn type niet’
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Mijn mama vindt een diploma heel belangrijk, ze heet
zelf lang gestudeerd om dokter te worden. Papa vindt
het vooral belangrijk dat ik iets productiefs doe, wat het
ook is. Ach, misschien ga ik wel avondschool volgen, en
combineer ik dat met een job.
Heel veel (ex-)Missen dromen van een mediacarrière...

Dat zou ik ook heel leuk vinden! Een programma op
Ketnet presenteren, bijvoorbeeld. Ik ga heel graag met
kinderen om. Aan mijn West-Vlaamse accent zou ik

Marineblauwe bikini (Nickey Nobel, € 49,99) – ketting (Orage, € 75) – oorbellen (€ 69)- ring (Orage, € 139) - armband (Orage, € 49) – horloge (Rodania, € 429)
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nog moeten sleutelen, maar verder denk ik wel dat ik
een goede presentatrice zou zijn...

ROMANIE’S SCHOONHEIDSBAROMETER
IK BEN BLIJ MET...

mijn haar, al moet ik bekennen dat ik extensions heb. Ik
vind het gewoon leuk om lang en veel haar te hebben.
Mijn lange vingers vind ik ook mooi – en onze juwelensponsors zijn er ook tevreden mee. (lacht)

FELLE REACTIES
Als Miss België kreeg je al veel kritiek. Zo werd in het
begin beweerd dat je titel gekocht was.

DIT ZOU IK LIEVER ANDERS ZIEN ....

Ik durf dan wel in bikini te poseren, toch zijn er kleine
dingen die ik minder mooi vind. Mijn benen bijvoorbeeld.
En mijn buikje zou nog strakker mogen.

Onzin, natuurlijk. Er kwam commentaar omdat het
wéér een Vlaamse was die won, maar geloof me: zowel
de binnen- als buitenlandse juryleden stemmen gewoon
op wie zij het beste vinden.

MIJN SCORE: 8/10

‘Iedereen mag zijn mening
hebben, maar commentaren
raken me niet echt. Ik weet dat
mijn omgeving me steunt’

VLAAMSE KOST
Voel je als Miss de druk om altijd goed voor de dag
te komen?

Toch wel een beetje. Vroeger schminkte ik me zelden,
nu ben ik niet op mijn gemak als ik ongeschminkt de
deur uitga. Wat als mensen een foto willen?

Later werd je beschuldigd van racisme omdat je de
lachende drol-emoticon bij een foto van een zwarte
man had geplaatst. Ben je sindsdien voorzichtiger?

Esthetische ingrepen als botox zijn in België steeds
populairder. Heb jij al zoiets overwogen?

Misschien een beetje, ja. Het ligt sowieso niet in mijn
aard om iemand te kwetsen. Weet je, iedereen mag zijn
mening hebben, maar ik laat niet over me heen lopen.
In het begin ben ik geschrokken van al die felle reacties
op sociale media. Maar die commentaren raken me niet
écht. Ik weet dat mijn ouders, partner en vrienden me
steunen. Die heisa rond dat drolletje was jammer, maar
de storm is gelukkig gaan liggen.

Nee, al heb ik er niets op tegen, zolang het naturel
blijt. Mijn mama gebruikt bijvoorbeeld botox om haar
fronsrimpels te verminderen. Maar eigenlijk heet elke
leetijd z’n charme.
Wat zijn jouw schoonheidsgeheimen?

Ik gebruik een dagcrème en ik scrub wekelijks met de
producten van FIRM Clinic. Zij doen ook verschillende
gezichtsbehandelingen, waaronder microdermabrasie.
En voor een zomers kleurtje gebruik ik de spraytan van
Curasano. Dat is gezonder dan de echte zon!

Een Miss moet altijd glimlachen, maar dat is in zulke
omstandigheden vast moeilijk?

Nee hoor. Iedereen heet weleens een slechte dag, maar ik
probeer uit alles het beste te halen en altijd positief te zijn.

En hoe blijf je op gewicht?

HOU JE BADKLEDIJ LANGER MOOI

Wil je volgende zomer ook nog kunnen pronken met je nieuwe bikini of
Hou dan rekening met de volgende tips.

1 Let op met zonnebrandcrème, want die kan stof
doen verkleuren. Na het
insmeren wacht je dan ook
best een halfuur voor je je
zwemkledij aantrekt.

2 Gebruik een goedkoper
badpak om van glijbanen te
gaan en bewaar je mooie
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badpak?

exemplaar voor het strand of
om te zonnen.

ze uitdruppelen op je terras
of in de douche.

3 Kleuren kunnen verbleken

5 Was je bikini of badpak bij

door uv-licht of chloor. Spoel
daarom je bikini altijd zo snel
mogelijk uit met voldoende
kraantjeswater.

4 Wring je badkleding niet
uit. Hang ze liever op en laat

Ik probeer regelmatig te bewegen. Ik oefen wekelijks
met een personal trainer en ik ga onder andere joggen,
tennissen en waterskiën met mijn vriend. Ik eet ook zo
vaak mogelijk gezond, al overdrijf ik niet. Ik eet bijvoorbeeld graag spaghetti en ‘s middags eet ik wat mama
klaarmaakt: typisch Vlaamse kost!

voorkeur met de hand met
een vloeibaar wasmiddel en
koud water. Toch in de wasmachine? Gebruik dan een
ijnwasmiddel en een programma voor delicate was.

Klopt het dat je zelden alcohol drinkt?

Ja! Ik ben niet graag dronken, dan voel ik me de dag
nadien slecht. Als tiener dronk ik regelmatig bier, maar
dat was om erbij te horen. Eigenlijk vond ik dat niet
lekker. Intussen durf ik gelukkig mijn eigen keuzes te
maken. (lacht)
Bikini met zigzagprint (After Eden, € 54,99) –
ketting (Orage, € 59) – armband (Orage, € 185)
– oorbellen (Orage, € 49) – ring (Orage, € 56)
– horloge (Rodania, € 429)
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