
Miss Fryslân Elise Koster: 

,,Het is niet nodig om super mooi te zijn’’ 
 

Een boek vol foto’s, Turkse en Nederlandse kranten, tijdschriften en voornamelijk een 

heleboel herinneringen. Elise Koster heeft aan haar avontuur als Miss Fryslân een 

geweldig gevoel en een prachtige ervaring overgehouden. Friesland Post ging bij haar in 

Oppenhuizen op bezoek. Want hoe word je eigenlijk de mooiste van de provincie?  

 

,,Het is niet nodig om super mooi te zijn’’, meent de 21-jarige Elise die aan het afstuderen is 

aan de opleiding Management, Economie en Recht aan de NHL in Leeuwarden. ,,Ik ben 

erachter gekomen dat de jury zeker ook kijkt naar de inhoud: naar je brains en je karakter.’’  

 

Elise was vroeger geen typetje dat altijd droomde van een leven als model of urenlang voor de 

spiegel stond om zich op te maken. Haar zag je eerder in een sportieve outfit, urenlang op de 

schaats. ,,Ik trainde vier maal per week en reed daarnaast ook nog wedstrijden. De laatste 

twee jaren doe ik daar niet veel mee aan.’’ Schaatsen, maar ook tennis, wielrennen en 

hardlopen blijven wel hobby’s van haar.  

 

Toen er meisjes voor de Miss Frylân werden gevraagd om zich op te geven, zeiden anderen 

tegen Elise dat ze dat eens moest proberen. ,,Ik ben eens op internet gaan kijken en heb toen 

een aanmeldingsformulier ingevuld. Ik hoorde lange tijd niets, maar nadat ik er eens achteraan 

had gebeld, viel er een uitnodiging door de bus. Ik mocht naar een castingdag in Mijdrecht.’’ 

Elise was welkom op de derde castingdag, waar ook zo’n 250 andere meiden uitgenodigd 

waren. Een paar weken later bleek dat Elise door de selectie was gekomen. Tijdens het 

Pinksterweekend werd ze samen met zes andere potentiële Fryslân-Missen verwacht in het 

Noord-Hollandse Schagen. ,,Ik had toen echt zoiets van: ,,Leuk, maar ik zie wel waar het 

schip strandt.’’ 

 

De dag in Schagen verloopt prima. Elise heeft na afloop van de avondshow die door de dames 

is opgevoerd een goed gevoel overgehouden. ,,En ja, als je dan na afloop tot Miss Fryslân 

wordt uitgeroepen, dan ben je wel heel erg blij.’’ Fotografen snelden zich naar haar toe. ,,Ik 

werd even helemaal geleefd.’’ Veel tijd om van die leuke ervaring te genieten, krijgt de 

Oppenhuister niet. De dinsdag erna moet ze al vertrekken, samen met de andere 11 provincie-

Missen, richting Turkije. In Alanya worden ze klaargestoomd voor de grote Miss Nederland 

verkiezing.  

 

,,Turkije was fantastisch’’, vertelt Elise enthousiast. ,,We werden behandeld als popsterren, 

moesten onder begeleiding stappen en stonden elke dag in de Turkse dagbladen.’’ Uiteraard 

werden er ook tal van fotoshoots genomen. ,,Heerlijk werk.’’ De Hollandse meiden werden 

dan ook flink in de watten gelegd. ,,Champagne en schalen vol met fruit stonden elke dag 

klaar in ons prachtige penthouse’’, lacht ze. ,,In Nederland leeft de verkiezing eigenlijk 

helemaal niet erg. Het was leuk om de andere kant ook eens mee te maken.’’ 

 

Al hoewel Elise die week een goede band kreeg met de anderen, kwam de finale natuurlijk 

steeds dichterbij. Vlak voor de beslissingsstrijd nam de spanning dan ook weer toe. ,,Je merkt 

dat iedereen eigenlijk toch wel wil winnen en met zichzelf bezig is. Maar bitches? Nee, daar 

was geen sprake van. Dat cliché kan uit de wereld.’’  

 

De spetterende finale ging heel goed. Elise liet zelfs nog een aantal Friese woorden horen, wat 

een goede reactie in het publiek opleverde. Het baatte echter niet voldoende. Elise eindigde 



niet bij de eerste drie. ,,Jammer, heel jammer. Op het laatst wilde ook ik winnen. Ik had echter 

voor mezelf een top drie gemaakt en de jury bleek het daarmee eens. Winnares Sheryl Baas is 

mooi, aardig, had prachtige foto’s en sprak ook goed Engels. Iets dat erg belangrijk is om je 

tijdens de Miss World in Polen staande te kunnen houden.’’  

 

Het hele missverkiezing avontuur smaakt bij Elise naar meer. ,,Ik ben voor één jaar lang 

gebonden aan de Miss Nederland organisatie. Zij bieden ook een stukje zelfbescherming. Ik 

beschik nu over een map vol met prachtige foto’s van mezelf en hoop daar andere opdrachten 

mee binnen te kunnen halen.’’ Een full-time baan ziet Elise echter helemaal niet zitten. ,,Na 

mijn studie in Groningen, wil ik de masteropleiding Bedrijfskunde in Groningen volgen. 

Daarnaast ben ik volgens mij zelfs al te oud om nog model te worden.’’ Ze hoopt echter wel 

dat ze zichzelf voldoende in de picture kan spelen, zodat ze nog modellenwerk kan doen. ,,Ik 

heb nu in ieder geval een goede basis gelegd.’’ 

 

Friesland is niet de meest ideale provincie om je als model te ontwikkelen. ,,De 

missverkiezingen leven hier bijvoorbeeld ook helemaal niet veel. Daar zijn de mensen denk ik 

te nuchter voor.’’ Elise is zelf ook een nuchtere Friezin. ,,Dat werkt uiteraard ook in je 

voordeel. Door die nuchterheid kon ik erg genieten van alles wat ik mee heb gemaakt. Je 

beleeft het tenslotte maar een keer. Daarnaast kon ik altijd goed mezelf blijven. Dat is heel 

belangrijk. Doe je dat niet, dan val je vanzelf een keer door de mand.’’  

 


