
F=
E:ë§

=

&r: "'l È

i " F ;U- *- 
§

§§t#re

FRAtrKWAru Hffiffiffi
(nruo Um fr*wes) . -*
fiïmrc,§#f§{AAR MOEDER:

.KLAASJE 
HOEFT

ZICH NIET SCHULDIG
TE VOELEN'

,ll[[[JlXll[il[Uil[ll tfitit

*itu:mi



I

Miss Bel
België heeft een nieuwe

schoonheidskoningin: Lenty Frans, 0ok
al lijkt het kroontje heel wat glans te
hebben verloren, Miss België-bazin
Darline Devos (St)is hoopvol, Alleen

moeten de schoonheidsfoutjes eruit,
'Die onnatuurlijke huidskleur van

sommige meisjes,,,lk vermoed wat daar
verkeerd is gelopen', zegt Darline,

iss België 2015

Annelies Törös

haalde de top t5
bij Miss Uni-

de Waalse zender AB3 gekeken.

Darline Devos is dus optimis-
tisch.
'Maar die vragenronde, hé.

Díír moeten we een oplossing
voor vinden', zegtze.

Je kan op voorhand voorspellen dat

een aantal meisjes daar hopeloos de

mist in zullen gaan. Waarom schnp

je dieronde dan niet?Zo wod«un je

lacherige opmerkingen adrtenf .

Ik wóu die quiz eruit. \\:ant ik
vind dat niet fair tegenover die
meisjes. Er zijn er bij die hun
tweede landstaal heel slecht be-

heersen. of zells helemaal niet.
Da's hrin fout niet. hé.

tlliens Íout is het dan wél?
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Ah. da's de fout van ons onder,
*ijs. Het zou fijn zijn mocht ie-
dereen. zowel in Vlaanderen
als in Wallonië. les krijgen in
de irvee talen.

0p de vraag: 'Wat is de hoofdstad
yan Vlaanderen?', antwoordde een

$íaals meisje'Paul Magnette', de

$íaalse minister-president.

verse, en met Lenty Frans weet
Darline Devos zich verzekerd
van de diensten van een knappe,
vlotte geneeskundestudente.

Zo' n 228.U)0 Y lamingen heb-
ben de Miss België-f,naleshow
op tv-zender FOX gezien, ofop
zijn minst een stuk ervan. Dat is
drie keer zoveel als vorige keer,

toen de show op MENT werd
uitsezonden. En ook meer
Franstali-se Belgen hebben naar
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3r de recente ekraakte verkiezingsshow

'*Ach, kritiek zal
er altijd zrjn'

Lenty Frans (Zt)uit Sint-Lenaarts maakte

haar favorietenrol waar en kreeg het kroontje

Lenty Fnns
tussen haar

eredames
Stephanie
Geldhof en
Bo Praet.

op haar blonde haren,

Nooit een herexamen gehad,

Wat deed jou voor geneeskunde

kiezen?

lk wil mensen helpen, En ik ben ge-

Íascineerd door het menselijk Ii-

chaam. Plus: een dokter krijgt res-

pect, iets waar ik toch wel belang

aan hecht,

\loeljii dat respectnu ook als de

nieuwe Miss België?

Zeker. Mijn voorgangster, Annelies

Itirös, vertelde me dat ze overdon-

derd was door het ontzag dat zij

heeft ervaren. Miss België zijn, dat

is nog altijd een hele eer. hoor:

De ue*iezingsshow mrd evenrel

bekritiseed:'amateuristisch'.

(zucht) Ja, ik weet het... Maar
dat kind begneep de vraag niet.
vandaar. En daar komt dan nog

die stress bij, een zaal meÍ
1.000 mensen, de tv-camera's.

Uiteindelijk flapte ze er dan maar

'l{amen'uit De hooÍdstad van

Walloniè,dus.

Ja kijk, ze stond stijf van de ze-

nuwen! Hoe dan ook. ditjaar
heb ik me nog laten overtuigen
door m'n man om die vragen-

ronde er tóch in te houden.
Maar de volgende keer moet
dat onderdeel eruit!

Waar men niet naastkon kiiken

tiidens de finale: heelwat meisjes

hadden een onnatuurlijke huids-

kleur.

Hm ja, ik denk dat ik de reden
ken. De meisjes hadden nogal

wat producten gekregen van

onze sponsors. Eén ervan was

een zeltbruiner. Een schitterend
product, ik gebruik het zelf.
Alleen... Je doet dat best een

dag of twee vóór je wilt schit-
teren. De dag nadien is het ef-
fect nog te sterk. Ik vrees dat

een aantal meisjes de avond

voor de show aan de spuitbus
hebben gezeten. ( lachje )

Wat ook oprie!, nas de Vlaamse

dominantie. Er stonden lieÍst zes

Vlaamse meisjes in de top mn de

llist. Wat in Wallonië kenneliik tot
flink unt owrede heeft geleid.

En dan wordt daaÍaan toege-
voegd dat ft daar wel iets mee

te maken zal hebben. Maar
voor alle duidelijkheid, (mer

een klemtoon op iedere letter-
greep: ) dót ís ón-mó-ge-lijk. Ik

e
It
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afleggen', zegt Miss België 2016

'Maar dat gaat niet door. Jammer,

want ik had me optimaal voorbe-

reid. Nu, verloren moeite is het mis-

schien niet, ik ga proberen om er

toch nog een of twee af te leggen,'

Je ouders unrcn zichtbaa blij en

tmts toen je het kroontie krceg. Ze

hebben er gem bedenkingm bij dat
jij je studie stopzet?

Dat is maar tijdelijk, he. Ze weten

dat het mijzal lukken als ik volgend

jaar de daad weer oppik. lk ben al-

tijd een goeie student geweest,

r-
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Welja, ik heb begrepen dat er het

een en ander misliep bij de muzikale

acts. Al heb ík daar niks van ge-

merkt, ik was me aan het omkle-

den..,, Ach, kritiek zaler altijd zijn.

En rvat met de commentaardat de

meisies tegebruind en te zmar
opgemaaktwaren?

0nterecht. lk vindjuist dat er veel

natuurlijke schoonheden bij waren.

lk wil geen aandacht schenken aan

negatieve opmerkingen.

Jiibegint je Miss België-jau als

wiigezel.

Ja, mijn vriend en ik zijn uit

elkaar. We zijn drie jaar samen

geweest, Maar hij was een van

de eersten om mij op het podium

te feliciteren. 't ls jammer dat het

ons niet gelukt is, maar aan de an-

dere kant: ik kan me nu voiledig

aan mijn taken als Miss België

wijdenl
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