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  INTERVIEW MEREL BRONS FOTO’S RACHEL SCHRAVEN

Ze heeft the beauty and the brains:  
Shelly Sterk (25) van RTL5's  

'Gallileo'. Voor VIVA showt ze de 
beste party-outfits voor de tofste 

NYE ever. En we krijgen een kijkje 
in haar kledingkast.   

legging + jurk (monki), 
oorbellen (h&m)

top (h&m), broekje 
(deux d'amsterdam), 
hakken (& other  
stories), jas (vintage)
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SHELLYS STORY
Geboren 30 april 1991

Woont in Den Haag

Relatie met Mark 

Te zien (geweest) in ‘Pownews’, 

‘Galileo’ en als verslaggever in 

‘RTL Boulevard’. 

Drinkt op een feestje Amaretto

Hierop móet ze dansen Alles 

van de Far East Movement

broek (& other stories), 
shirt (wolford), oorbellen 
(primark), jas (vintage)

rok (primark),  
shirt (levi's), ketting 

+ jas (vintage)

•
«
»
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Shop je vaak?
“Ik was klaar met de School voor Journalis-
tiek en werd aangenomen bij BNN University. 
Daarna werd ik gevraagd voor ‘Pownews’. Een 
grote kans natuurlijk. Ik heb het een maand 
gedaan en ben er toen mee gestopt. Het past 
gewoon niet bij me om elke dag vervelend te 
moeten doen. Ik wil best kritisch zijn, maar 
niet bijdehand die microfoon onder iemands 
neus duwen die niks verkeerd heeft gedaan. 
Ik heb liever dat mensen denken: leuk dat 
je er bent, dan: daar heb je haar weer. En ik  
had ook geen zin om al die ‘spraakmakende’ 
onderwerpen te moeten draaien. Schaam-
haarmode? Dat is wel iets voor Shelly. Ik wil 
iets intelligenters maken.”

Waar shop je het liefst?
“Mensen verwachten dat als je Shelly heet en 
ook nog blond bent, je een beetje dom bent. 
Dat wil ik niet. Ik wil graag laten zien dat ik 
meer hersens heb dan dat. Ik heb gestudeerd, 
heb een gedegen achtergrond. Ik wil ook graag 
programma’s maken die in het verlengde daar-
van liggen.”

Wat zijn  je favo merken? 
“Toen ik ontslag had genomen bij Powned, 
kwam er een tijdje niks. Ik dacht toen: als het 
niet voorbij komt, ga ik zelf wel iets maken op 
YouTube. Ik had een programma bedacht 
waarin ik probeerde het antwoord te vinden 
op allerlei semiwetenschappelijke vragen die 
me bezighielden. Ik had toevallig een kennis-
makingsgesprek met de producent van ‘Gali-
leo’ en toen bleek dat precies het programma 
dat ik graag wilde maken. Dat is nu een jaar 
geleden. Het is echt fantastisch om te doen.  
Ik vind het zo leuk dat het niet eens voelt als 
werk.”

Welke basics hangen er altijd in je kast? 
“Haha, ja! Eigenlijk wel. Ik heb het liefst zo 

veel mogelijk zelf in de hand. Hetzelfde geldt 
voor de programma’s waar ik aan meewerk, 
eigenlijk ben ik ook overal achter de schermen 
bij betrokken. Dat vind ik het leukst, niet  
alleen een tekstje opzeggen, maar ook echt  
samen maken.”

Hoe groot is je kast? 
“Ik hoef niet per se met mijn hoofd op tv. Als 
ik geen programma’s krijg die bij me passen, 
ga ik geen belspel of astro-tv presenteren om-
dat ik zo nodig moet. Dus ik hoop vooral dat 
‘Galileo’ nog even doorgaat. En dat er ook  
andere mooie programma’s op mijn pad  
komen. Ik laat nu zo goed mogelijk en zo  
veel mogelijk van mezelf zien. Maar ben me 
er ook wel van bewust dat de grote bazen in 
Hilversum je gewoon iets moeten gunnen.”

Hoeveel paar schoenen heb je? 
“…dat ‘Galileo’ zo goed loopt en ik het gevoel 
heb dat het balletje voor mij begint te rollen.”

Van welke aankoop heb je spijt? 
“Best saai eigenlijk. Ik ben al dik drie jaar met 
mijn vriend Mark, we wonen samen. Als het 
aan hem ligt, beginnen we volgende maand 
aan kinderen. Maar ik ben daar nog niet aan 
toe. Ik zeg voor de grap steeds: ‘Voor ik de vol-
gende stap zet, wil ik eerst een ring aan mijn 
vinger.’ Op dit moment is mijn leven gewoon 
vrij druk. Mijn week bestaat uit dik vijftig uur 
werken. Voor tv en daarna voor mijn eigen 
bedrijf waarmee ik bedrijfsfilmpjes maak. 
Daarnaast ben ik het liefst gewoon thuis.  
Een echte huismus. Netflixen op de bank  
vind ik heerlijk.”

Wat staat er op je wishlist? 
“Dat zeg ik niet. Ik hou best van een feestje. 
Al kan ik niet extreem goed tegen alcohol. Na 
vier glazen wijn ga ik helemaal los.”

SHELLY HEEFT STIJL
Wat draag je met Kerst?  “Zoals altijd: met 

mijn ouders en mijn zus Bo en haar vriend. 

Wij vieren het met heel veel cadeaus onder 

de boom, lootjes trekken en iedereen die 

een gang kookt van het kerstdiner. Ik heb 

pech, want ik moet altijd het hoofdgerecht 

maken. Vorig jaar had ik van die Koreaanse 

slabladeren met vulling gemaakt, bulgogi 

heet dat. In een restaurant ziet het er 

prachtig uit, maar bij mij was het een mis-

lukt prutje.”

Hoe ziet je NYE-dress eruit?  “Oud en 

nieuw is altijd zo’n moetje. Ik heb er niets 

mee. Vorig jaar gingen Mark en ik samen 

naar Rome en hebben we daar op straat 

een fles prosecco leeggedronken en naar 

het vuurwerk gekeken. Dit jaar gaan we 

datzelfde doen in Lissabon. Voor mij geen 

grote nieuwjaarsfeesten. Daar vind ik niks 

aan.” 

Wat is je meest waanzinnige outfit?“Een 

kort zwart jurkje, ietsjes doorschijnend. Ik 

heb laatst zo’n jurkje op de kop getikt voor 

€ 10. Megablij mee! Hij valt een beetje los, 

ideaal voor als je een grote kerstmaaltijd 

naar binnen wil werken. Dat jurkje draag ik 

met hakken – die ik dan natuurlijk stiekem 

onder de tafel uitdoe.”

colbert (ps atelier),  
ketting (zara), body (h&m), 
legging (weekday),  
ringen (river island, zara), 
hakken ( & other stories)

»
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In de stijl van 

CLUTCH  
(LULU GUINNESS  
€ 109,95)

METALLIC MINIROK  
(NEW LOOK € 24,95)

IMITATIELEREN  
SKINNY (ESPRIT € 59,99)ENKELLAARSJES  

(RIVER ISLAND € 59,95)

SHORTS MET PAILLETTEN 
(TOMMY HILFIGER € 129)

TOP VAN GEKREUKT  
FLUWEEL (ZARA € 15,95) 

CLUTCH (MISS SELFRIDGE € 64,95)

KORTE JAS VAN IMITATIEBONT 
(H&M € 59,99)

OORBELLEN  
(BANANA REPUBLIC  

€ 39,95)

Toffe merken “Zara, & Other Stories, 

Zoe Karssen en voor schoenen Clarks.”

Geeft gemiddeld uit aan kleding “€ 150  

per maand.” 

Hakken of plat? “Ik zou vaker hakken moeten 

dragen, omdat ik maar 1.65 meter ben. Voor  

mijn werk interview ik vaak heel lange mannen 

en dan voel ik me zo klein. Ik heb wel heel  

hoge hakken in de kast staan, minstens tien  

centimeter. Die draag ik weleens naar een  

feestje. Dat vindt Mark geweldig staan, maar ik 

kan er niet zo heel goed op lopen. Doe mij maar 

van die ‘inbouwsneakers’ van Isabel Marant.”

Ziet haar vriend het liefst in “Een coltrui, 

mooie spijkerbroek en veterlaarsjes.”

Typisch Shelly “Ik ben niet van de nieuwste 

mode, draag liever iets sportiefs waarin ik me 

lekker voel. Het liefst zwart, maar dat kan niet  

altijd op tv, dus soms moet ik bijvoorbeeld kiezen 

voor kobaltblauw.”

Vind echt niet kunnen “Van die hakjes van een 

centimeter. Die staan niemand.”

Stijlicoon “Gigi Hadid. Het ene moment sportief 

en stoer, het andere supersexy en zakelijk.  

Verder krijg ik veel inspiratie van mijn eigen 

vriendinnen.”

De fotoshoot in Viva “Vooraf wilde ik wel even 

checken hoe ik op de foto ging. Meisjesachtige 

kleding past helemaal niet bij me. Vooral omdat 

nog niet iedereen weet wie ik ben, vind i k het 

belangrijk om een goeie eerste indruk te maken. 

Maar ik vond alles in de shoot erg cool. Vooral  

de lakleren broek met de coltrui en het zilveren 

jasje. Zelf zou ik niet snel uitgaan in een glitter-

broekje, maar voor de foto is het wel leuk.” 
jasje (weekday),  
broek (supertrash)
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