
GRAZIA 35GRAZIA34

Victoria Koblenko kan elk moment bevallen,  
maar laat zich in Grazia nog één keer met knappe  

rondingen bewonderen. Vorig jaar sloten de actrice  
en haar ‘oude’ liefde Evgeniy Levchenko elkaar opnieuw in 

de armen. Resultaat van hun relatie 2.0: een gezin. 

INTERVIEW

Gelukkig is het gelukt! ’

HOE GAAN LEV EN JIJ DIE 
VERZENGENDE PASSIE TUSSEN 
JULLIE STRAKS OVEREIND HOUDEN 
TEMIDDEN VAN DE PAMPERS EN 
SLAPELOZE NACHTEN?
“Ik houd mijn hart vast. Eerlijk waar. 
Ik denk dat je, om de vlam erin te  
houden, niet 24/7 op elkaars lip moet 
zitten. Af en toe moet je alleen op pad, 
nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe 
mensen leren kennen. En dan thuis 
komen en het vuurtje aanwakkeren 
met nieuwe energie. Met een baby zit 
je natuurlijk wel even een periode bij 
elkaar. Het zal een nieuw recept  
worden voor samenzijn. Maar of dat 
hetzelfde recept is hoe passie bereid 
wordt... dat gaan we ondervinden.”

HEB JE NOG EEN BEETJE VERLOF 
KUNNEN INPLANNEN? 
“Ik film op het moment alleen voor 
CMC, een nieuwe serie voor RTL4  
die vanaf 6 oktober op de buis is.  
Daar hebben we straks drie weken 
zomerstop van. Als het kindje later 
komt, wordt daar rekening mee 
gehouden in het draaischema. Maar 
het staat vast dat ik nog een aantal 
afleveringen met een plakbuik de  
ziekenhuisgangen door moet om  
vervolgens ook in de serie te bevallen. 
Gelukkig heb ik geen negen tot vijf 

baan en zal ik niet elke dag filmen, 
wat ruimte biedt om te genieten van 
het pasgeboren kindje. Er sluimert al 
een volgend project in Rusland waar ik 
behoorlijk voor in shape voor moet zijn. 
Op dit moment kan ik me er weinig 
bij voorstellen hoe ik dat straks te lijf 
ga, dus ik heb nog niets toegezegd. Ik 
ben erg dankbaar dat de producent 
van CMC, ook een moeder, helemaal 
geen problemen zag en mijn personage 
in het scenario zwanger liet schrijven. 
Want hoe je het ook wendt of keert, als 
actrice ben je met een dikke buik toch 
minder inzetbaar dan iemand met een 
kantoorbaan.”

DUS JE BENT OOK KLUSSEN 
MISGELOPEN?
“In mijn geval ben ik gezegend met 
een rol als cardioloog die queen bee is  
in het ziekenhuis én thuis, dus mijn 
rol werd zonder enige moeite zwanger 
geschreven. Maar dat is echt een  
uitzondering. Andere dingen moesten 
er inderdaad voor wijken. Maar dat 
ervaar ik niet als een gemis. Ik dank 
de producent op mijn blote knieën dat 
ze dit mogelijk maakte. Ik geloof dat 
als het een mannelijke producent was 
geweest, er waarschijnlijk minder 
moeite zou zijn gedaan om mij deze rol 
te laten spelen. Girlpower rules!” 

VICTORIA
TEKST ANETTE DE VRIES  FOTOGRAFIE LUTSKEPHOTOGRAPHY

Body Wolford, shirt 
dress American  

Vintage, sneakers  
Royaums via Paul  

Warmer, bomberjack 
Ivy Park via TopShop, 

handschoenen Hestra. 

‘
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INTERVIEWVEEL LAST VAN KWAALTJES?
“Ik mag van geluk spreken dat de 
spataderen en striae me bespaard zijn 
gebleven. Eigenlijk is het tweede 
gedeelte van de zwangerschap heel 
smooth verlopen en ben ik alleen heel 
onhandig en voorzichtig en voor mijn 
gevoel verre van charmant.”

HEB JE EEN BABYSHOWER GEHAD?
“Dat is helemaal niets voor mij. Ik 
vind het leuker om te gast te zijn op 
babyshowers dan er zelf het lijdend 
voorwerp van zijn. In die zin is vooral 
Lev van ons een no-nonsense persoon. 
Hetzelfde geldt ook voor kraamvisite. 
Misschien dat er een kraamfeestje 
komt met het grote Simba-moment, 
maar ik moet er niet aan denken  
mensen over de vloer te krijgen. Voor 
de eerste verjaardag misschien.”

ZIJN JULLIE INMIDDELS ROND MET 
EEN NAAM?
“We willen heel graag een korte naam, 
die internationaal goed bekt en het 
liefst zo min mogelijk associaties 
oproept. Dus we hebben een drietal 
namen gevonden, verzonnen en weer  
aangepast. We hopen dat bij het zien 
van ons kindje één van die drie namen 
eruit springt.”

HOE BOKS JE HET VOOR ELKAAR 
OM ZO CHIC EN BEELDSCHOON 
ZWANGER TE ZIJN? JE HAD TOCH 
LAST VAN VREETBUIEN? 
“Ik heb me niets ontzegd, maar ik heb 
ook geen moment gedacht: Doe maar 
nóg een stuk taart, want nu mag het. 
Ik heb wel een extreme hoeveelheid 
koolhydraten naar binnen gewerkt. 
Met Lev aan mijn zijde was dat heel 
geestig. Dan maakte hij een salade, 
terwijl ik naar gebakken aardappelen 
smachtte. In de tijd dat hij voor werk 
een maand in buitenland was, hebben 
mijn bezoekjes aan de biologische 
friettent alles overtroffen. In mijn hele 
leven had ik nog geen tien keer friet 
besteld. Maar nu in een maand zeker 
evenveel.”   

LEV EN JIJ STAAN BEKEND ALS EEN 
STEL DAT NIET MET EN NIET 
ZONDER ELKAAR KAN. HOE 
SLUITEN JULLIE CONCESSIES?
“Dat is zo’n label dat anderen op je 
relatie plakken, maar ik betwijfel of 
dat de lading dekt. We kennen elkaar 
nu dertien jaar, we zijn samen en los 
van elkaar volwassener geworden, hoe 
we in het leven staan, als individu en 
ook samen. Ik heb niet meer de 
behoefte om mijn leven in te richten 

Body Zara, broek 
Jonathan Christofer, 
oorbel Jeh jewels, 
sleehakken Dune via 
De Bijenkorf.

Jurk Escada,  
oorbel Luz,  
handschoen  

stylist’s own.

‘Gelukkig zijn 
spataderen  
en striae  
me bespaard  
gebleven’
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naar hoe het hoort, maar meer hoe het 
voelt. Dit voelt nu als de enige juiste 
weg. Maar mocht dat volgend jaar niet 
meer natuurlijk aanvoelen, dan zien 
we dat dan wel weer. Concessies zijn 
gevaarlijk omdat dan eigenlijk  
niemand zijn zin krijgt.” 

VORIG JAAR GING HET GERUCHT 
DAT JULLIE, NA EEN BREUK VAN 
ACHT JAAR, WEER BIJ ELKAAR 
WAREN, MAAR DAT WERD NOOIT 
DOOR JOU OF LEV BEVESTIGD.  NU 
KRIJGEN JULLIE ‘PLOTS’ EEN BABY. 
WAT WAS DE GROTE OMMEKEER? 
DIE ‘UNFINISHED BUSINESS’ ZOALS JE 
DAT ZELF NOEMDE?
“Het voelt zo goedkoop om steeds je 
privé-leven te moeten toelichten aan 
wildvreemden. Daar worstel ik echt 
mee. Ik heb niet voor niets jarenlang 
geen uitspraken gedaan over met wie 
ik aan het daten was. En ook toen Lev 
en ik met de doorstart bezig waren, 
heb ik in de media heel erg lang  
ontkend dat ik een relatie had. Daarna 
liet ik wel vallen dat ik gelukkig was 
in de liefde, maar zei ik niet met wie. 
Ik geloof dat zelfs deze neutrale uit-
spraak toch leidde tot krantenkoppen 
met: ‘Nieuwe liefde voor Victoria’. 
Daar hebben Lev en zijn vrienden heel 
hard om moeten lachen. Dus ja, als  
het roddelcircuit dit soort berichten 

MOETEN VEROVEREN?
“Dat was op z’n minst wederzijds. En 
dat proces is godzijdank nog altijd 
gaande. Als we elkaar niet meer  
veroveren, lijkt het uitgeput. En ik 
hoop dat we nog lang uit de liefdesput 
kunnen putten.”

ZOU JE ZELF EEN GROTER GEZIN 
WILLEN? OF IN ELK GEVAL EEN 
TWEEDE KIND?
“Op dit moment durf ik nog niet zo 
ver te kijken. Een kindje adopteren is 
ook een mogelijkheid. Soms hoor ik 
van vrienden dat het een zeer lastig 
traject kan worden, maar het is altijd 
wel een optie voor ons geweest.”

WAT DENK JE VAN DEZE QUOTE 
VAN NATASHA HAMILTON: ‘ALLEEN 
AL DE BORSTEN MAKEN HET 
WAARD OM ZWANGER TE ZIJN’?
“Maar of het na de borstvoeding nog 
steeds de moeite waard is, is eigenlijk 
een belangrijkere vraag, haha.”

THUISBEVALLING OF IN HET 
ZIEKENHUIS?
“Absolúút een ziekenhuisbevalling.  
Ik haal me waarschijnlijk de woede op 
mijn hals van de Nederlandse moeders 
die thuis zijn bevallen. En ik heb niets 
dan respect voor de vrouwen die dit 
doen, inclusief de verloskundigen. 
Maar ik hoor in mijn internationale 
kennissenkring nergens zoveel  
horrorverhalen als in Nederland.  
Daarom ben ik blij dat de huidige 
minister op dit vlak stappen  
onderneemt om de geboortezorg in 
Nederland richting Europese normen 
te brengen. Zelf ben ik ooit voor een 
goed doel in Afrika geweest voor een 
verhaal over kind en moedersterfte. 
Daar heb ik van heel dichtbij mogen 
zien hoe het is om te bevallen met 
niets. En ja, daar is het vrouwelijke 
lichaam op gebouwd, het moet ook 
kunnen. Maar het heeft destijds zo’n 
impact op me gehad. Elk kindje dat in 
het Westen sterft doordat er te laat is 
ingegrepen, is er een te veel. Het is 
onnodig. Mijn bescheiden oordeel is 
dat áls de beschaving het toelaat,  
je jezelf de luxe moet permitteren  
om risico’s uit te sluiten en stress te 
verminderen. Voor mij is dat het 
ziekenhuis.”

KUNNEN WE JULLIE SPRUIT STRAKS 
OP SOCIAL MEDIA BEWONDEREN, 
OF BLIJFT DAT AFGESCHERMD?
“Ik weet het nog niet. Tijdens mijn 
zwangerschap ben ik overvallen door 
voorzichtigheid. Ik heb de eerste drie 

publiceert, kan ik me voorstellen dat 
het als plotseling overkomt als je je 
zwangerschap aankondigt. Maar als je 
35 bent, ben je echt niet in een vlaag 
van verstandsverbijstering zwanger. 
Dat zou me sowieso nooit overkomen. 
Ik wist heel goed dat ik moeder wilde 
worden en de natuur begon dat fysiek 
ook een beetje te dicteren. Gelukkig is 
het gelukt. Ik denk dat op deze leeftijd 
vrouwen echt een battle leveren tegen 
zichzelf. Everyone is fighting their own 
battle. Wil ik een relatie, en zo ja, wat 
voor een? Mag dat ten koste gaan van 
mijn carrière? Welke offers ben ik 
bereid te brengen? Op welke termijn 
doe ik dat, en met wie aan mijn zijde? 
Is hij wel goed genoeg, ben ik wel 
goed genoeg voor hem? En dan komt 
pas ergens achteraan gebungeld: wil ik 
kinderen? En dan mag je hopen dat 
je lichaam in staat is je planning te 
volgen. Waanzin. Zoveel ruis schuilt 
er in al deze vragen van onze tijd. We 
maken ons gék hiermee. En daar werd 
ik erg moe van. Het werd tijd om  
volwassen te worden en dingen niet 
ingewikkelder te maken dan ze zich in 
mijn leven aandienden.”

LEV LIET ZICH TIJDENS JULLIE 
INTERMEZZO ONTVALLEN DAT JIJ 
NOG STEEDS DE ‘LIEFDE VAN ZIJN 
LEVEN WAS’. HEEFT HIJ JE TERUG 

Hemd Zeeman, hemd 
geknoopt Filippa K, tulen 
rok stylist’s own, sokjes Cos, 
boots Dr Martens.

‘Nergens hoor ik  
zoveel horrorverhalen  
over bevallingen 
als in Nederland’
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maanden ook niet gevlogen om alle 
risico’s uit te sluiten. Het is nota bene 
wetenschappelijk bewezen dat het 
geen kwaad kan. Maar die paar  
suggestieve verhalen die ik op internet 
las, waren voor ons reden genoeg om 
niet op reis te gaan. Gewoon lekker 
broeden. Normaal ben ik zo niet, maar 
mijn zwangerschap maakte me extra 
gevoelig voor bijgelovige onzin. En ik 
ben ook extra beschermend geworden. 
Misschien dat dat straks na de bevallig 
helemaal wegvalt.”

IN HET BEGIN VAN JE 
ZWANGERSCHAP NOEMDE JE DE 
SEX ‘EEN BEETJE AFZIEN’. HOE STA JE 
DAAR NU IN, EN WAAR HAAL JE JE 
SEXINESS TOCH VANDAAN?
“Welke sexiness? Ik heb geen stylist en 
visagist tot mijn beschikking in de 
slaapkamer, hè? Eerder een takelwagen 
die me van zij naar zij helpt rollen of 
van het bed af, haha. Ik spreek soms 
vrouwen en die geven me dan mee: 
Girrrrrl, get all the orgasms that you can 
get now! Maar dan denk ik: Waar  
hébben ze het over?! Ik ga ervan uit 
dat als mijn hormoonspiegel straks 
weer hersteld is ik weer met ze mee 
kan praten. Maar nu nog even niet.”

JE BLIJFT COOL EN ROCK-’N-ROLL, 
COMBINEERT JE ACHTMAANDEN-
BUIK NOG STEEDS MET HIGH HEELS!
“Ik ben beetje bij beetje makkelijkere 
dingen gaan kopen. Praktischere. 
Maar het liefst zonder in te boeten op 
de rock-‘n-rolldosis. Zeg dat dit niet de 
eerste stap is richting verval!”

WAARIN SCHUILT DE GROOTSTE 
UITDAGING VAN HET 
OUDERSCHAP, DENK JE?
“Lev zei vandaag nog: ‘Eigenlijk voed 
je geen kind op, maar jezelf. En je 
hoopt dat je kind dat overneemt’. Dát 
is de grootste uitdaging. Hárd werken 
aan jezelf, aan je eigen opvoeding. En 
leren loslaten. In de hoop dat je kind 
daar inspiratie in ziet. En anders krijgt 
het koekenbil....eh...billenkoek!” 
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 IN ’T KORT
 VICTORIA

GEBOREN:  
19 december 1980, 
Vinnytsja, Oekraïne. 
CARRIÈRE: actrice, 
presentatrice, 
fashion-icoon, 
columniste en 
Oekraïnedeskundige 
in programma’s 
als Nieuwsuur en RTL 
Late Night. Speelde 
na Goede Tijden, 
Slechte Tijden in 
onder meer, Stille 
Nacht, Doodeind, 
Vuurzee, 
Bloedverwanten, 
Homies, Flikken 
Rotterdam, Fashions 
Chicks en The 
Paradise Suite. Vanaf 
6 oktober is Victoria 
bij RTL4 te zien in de 
nieuwe serie CMC.
PRIVÉ: heeft een 
relatie met voormalig 
profvoetballer Evgeniy 
Levchenko. De twee 
gingen in 2008 na een 
relatie van vijf jaar uit 
elkaar. Na een 
onderbreking van 
zeven jaar vonden ze 
elkaar in 2015 geleden 
terug. Victoria is 
hoogzwanger van hun 
eerste kind. 

Body Wolford, 
denim Zara,  
colbert Selected 
via Zalando,  
oorbel Mango.

Tube dress Nikkie via 
De Bijenkorf, jas 

Expresso, sandalen 
ST studio, sokjes  

Wolford, handschoenen 
Hestra.

‘Hard werken aan 
 jezelf, dát is de  
grootste uitdaging’


