
‘ Hoe laat ze ook 
thuiskomt, ze 
legt altijd mijn 
kleren voor de 
volgende dag 
klaar’

Peking moet voor zijn werk. Leuk 

voor hem natuurlijk, maar ik weet 

dat ik hem ongelooflijk ga missen. 

Hij is mijn klankbord. Als ik ergens 

mee zit, is hij degene die ervoor 

zorgt dat ik het kan loslaten. Toen 

mijn oma overleed, voelde het als-

of ik een tweede moeder verloor. 

Jaap stond voor me klaar en regel-

de van alles voor de familie. Dat 

was heerlijk, dat ik dat aan hem 

kon overlaten. 

Bij Jaap heb ik gevonden wat ik in 

een relatie zoek. Dat weet ik door-

dat ik eerder heb samengewoond 

en dat totaal anders voelde. Ook 

leuk, maar wel met veel gedoe. 

Hoe zoetsappig het ook klinkt: 

voor mijn gevoel hebben wij de 

perfecte relatie. We hebben nooit 

ruzies. We zijn vaak samen, ook 

omdat we samenwerken en geza-

menlijke vrienden hebben, maar 

we hebben ook onze eigen afspra-

ken en vrienden. Ik kan me niet 

voorstellen dat mensen genoegen 

nemen met een relatie die niet 

goed voelt. Als je steeds ruzie hebt, 

dan blijf je toch niet? Bij Jaap heb 

ik mijn rust gevonden.”

We delen alles met elkaar. Zij helpt 

me als ik bijvoorbeeld weer eens 

twijfel welke kant ik moet opgaan 

met mijn muziek. Ik schrijf veel 

voor anderen, maar wil ook zelf  

als zanger aan de weg timmeren. 

Dan zegt ze: morgen is er weer een 

dag, zet het nu maar even van je af. 

Door haar nuchterheid leer ik ook 

om van een afstand naar dingen te 

kijken en krijg ik er vertrouwen in 

dat het allemaal wel goed komt.

Als ik Kim met haar neefjes en 

nichtjes in de weer zie, zie ik hoe 

vanzelfsprekend die combinatie is. 

Ik weet wij daar samen ook ooit 

aan willen beginnen. Vrienden  

geloven soms niet dat het zo mak-

kelijk tussen ons is. Zo zonder  

gedoe. Daar kunnen ze zich niets 

bij voorstellen. Voor mij is het  

onbegrijpelijk dat zij relaties heb-

ben met zo veel ruzie. Dat is toch 

nergens voor nodig? Als het goed 

is, is het goed.”

‘De roddelbladen gaven ons maximaal drie weken’

‘ Geen jaloezie, 
geen dubbele 
agenda’s:  
met Jaap is het 
anders’

Elke week vertelt een stel uit het NET5-programma 
‘VIVA Pillow Talk’ over de ups & downs van hun relatie. 
Deze keer: Kim (32) en Jaap (30), die drie jaar samen zijn.

Van ongemakkelijke momen-

ten in bed tot huishoudelijke 

irritaties: in ‘VIVA Pillow Talk’ 

praten vijftien stellen open-

hartig over hun relatie.  

Bekende stellen die meedoen, 

zijn Q-music dj’s Mattie & 

Wietze met hun vriendinnen 

Kirsten en Lieke, Henny  

Huisman en zijn vrouw Lia,  

eigenares Miss Nederland  

Organisatie en lifestyle- 

deskundige Kim Kötter met 

haar vriend zanger Jaap  

Reesema. Eerlijk, en met  

een flinke dosis humor,  

vertellen zij hoe het er thuis 

aan toegaat. 

MEER PILLOW TALK? 
KIJK OP NET5

‘VIVA PILLOW TALK’: ELKE DINSDAG OM  

22.25 UUR OP NET5. HOU VIVA.NL IN DE GATEN 

VOOR BONUSMATERIAAL EN DE RELATIETEST.

Hij Zij– mijn kleding voor de volgende 

dag voor me klaarlegt. We hoeven 

elkaar niet te verwennen met dure 

cadeaus of andere overdreven ro-

mantische gebaren. Het zijn juist 

die kleine dingen waarmee we la-

ten merken dat we om elkaar ge-

ven. Toen ik Kim nog niet kende, 

was ik maar weinig thuis en ging  

ik veel op stap. Ik hou nog steeds 

wel van uitgaan, maar nu hoef ik 

niet zo nodig meer elk weekend.  

Ik vind het heerlijk om met haar  

op de bank te liggen en samen 

naar Netflix te kijken en te knuffe-

len. Als ik haar aankijk, komt er 

haast automatisch uit mijn mond 

gerold dat ik van haar hou. Daar 

hoef ik niet over na te denken, dat 

gaat vanzelf omdat ik haar zo lief 

en mooi vind.

Kim: “Op een feestje van FHM  

ontmoette ik Jaap. Na afloop  

gingen we met een boot door de 

Amsterdamse grachten en hij zong 

een R&B-nummer in mijn oor. Hij 

riep nog: ‘Jij moet niks beginnen 

met een Amsterdamse jongen, 

Overijssel – waar hij vandaan komt 

– is meer jouw type.’ Ik was direct 

verkocht. Na die avond sliepen  

we vrijwel geen nacht meer apart 

van elkaar.

De roddelbladen speculeerden en 

gaven onze relatie maximaal drie 

weken. Ik wist dat dat nergens op 

sloeg. Met Jaap is het anders dan 

met andere mannen. Ik voelde  

vanaf het begin dat we voor elkaar 

zijn gemaakt en ooit gaan trouwen 

en kinderen krijgen. Ik erger me 

nooit aan hem, kan met gemak de 

hele dag bij hem zijn zonder dat 

het verveelt. Het liefst knuffel ik 

hem elke minuut. Wij hebben een 

gelijke in elkaar gevonden. Daarom 

hoefden we ook niet eerst weken 

te gaan daten, of twijfelen om  

elkaar te sms’en als we de ander 

wilden zien. We zeggen gewoon 

waar het op staat. Bij ons spelen 

geen jaloezie en dubbele agenda’s 

– geen gedoe, geen gezeur. Dit is 

wat het is. Wij. Samen.

Jaap is altijd vrolijk en nuchter. Er is 

niks heerlijker dan ’s nachts tegen 

hem aan te kruipen. Daarom had ik 

het zo moeilijk toen ik in het begin 

van onze relatie voor ‘Expeditie 

Poolcirkel’ twintig dagen naar de 

Noordpool moest. Mijn telefoon 

mocht niet mee, contact met het 

thuisfront was verboden. Ik zie  

mezelf nog lopen in de sneeuw. Ik 

miste Jaap intens en dacht: waar-

om doe ik dit in godsnaam? Op 

Schiphol wachtte hij me op met 

een bos bloemen en een span-

doek. Pas toen ik hem weer kon 

vasthouden, was het goed. Ik zie  

er vreselijk tegenop dat hij binnen-

kort drie weken naar Amerika en 
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Wie Kim Kötter (32, presenta-

trice, model en mede-eigenaar 

Miss Nederland organisatie) 

en Jaap Reesema (30, zanger, 

muzikant en producer – Jaap 

won ‘X Factor’ in 2010)

Relatie drie jaar, ze woonden 

al snel samen

Jaap: “Kim hoeft geen uren voor de 

spiegel te staan om prachtig te zijn. 

Hoewel ze in de make-up voor een 

première ook aantrekkelijk is, vind 

ik haar op haar allermooist als ze 

onopgemaakt is en een joggingpak 

draagt. Haar in een staartje. Lekker 

simpel, een beetje dat Amerikaanse 

stijltje. Doordat ze zo waanzinnig 

mooi is, viel ze me meteen op bij 

een feestje van FHM waar ik met 

een vriend naartoe was. Dat ze niet 

alleen van buiten prachtig is maar 

ook vanbinnen, merkte ik al bij ons 

eerste contact. Het moment dat ik 

haar in de ogen keek, zag ik dat  

ze anders is dan andere vrouwen. 

Oprecht en puur. Speelt geen spel-

letjes. We moesten met elkaar  

lachen, merkten al snel dat we uit 

hetzelfde nuchtere Twentse hout 

gesneden zijn. We hadden het  

die eerste avond zo ongecompli-

ceerd gezellig samen. Geen hard  

to get, maar direct: ik vind jou leuk 

en jij mij. Ik voelde meteen: dit is  

bijzonder.

Kim is heel erg lief en zorgzaam. 

Dat vind ik heerlijk. Dat ze bijvoor-

beeld – hoe laat ze ook thuiskomt 
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