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Yvonne Coldeweijer (29)
dumpt haar Australische
rugbyspeler direct als ze
achter zijn bedrog komt.
Dan blijkt hij niet één,
maar meer dubbellevens
te hebben geleid.
TEKST ANETTE DE VRIES
FOTOGAFIE MYRTHE GIESBERS

Lief lachje,
maar wel de
boel belazeren.
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INTERVIEW
“KNAPPE, charismatische vent, dacht
ik toen ik hem voor het eerst zag,
december 2014. Ik kreeg mijn
kerstboom niet de auto in getild en hij
hielp me, heel cheesy. Hij vertelde dat
hij uit Australië kwam, ik stelde voor
hem Amsterdam te laten zien. In no
time was het dik aan. We leken het
perfecte stel. Maar hij had het
moeilijk. Hij was hier naartoe
gekomen om rugby te spelen, maar
haakte noodgedwongen af omdat het
niet lekker ging. Na een leven lang
rugby spelen, moest hij ineens het
werkveld in. Een heftige overgang, in
een vreemd land, ver weg van vrienden

‘TIJDENS ONZE
REL ATIE IS HIJ
ZELFS MET EEN
MEISJE OP
VAK ANTIE
GEWEEST’

en familie. Ik deed alles voor hem, van
koken tot de boodschappen. Dat nam
ik als een soort taak op me. Hij had
ervoor gekozen om voor mij hier te
blijven, dus ik voelde me
verantwoordelijk voor zijn geluk.
Ik hielp hem met solliciteren en was
supertrots toen hij als personal trainer
voor een pokerspeler in Sittard aan de
slag kon. De weekenden dat hij daar
verbleef, werden steeds langer en op
een gegeven moment moest hij ook op
woensdagavond werken. Ik vond dat
wel erg veel worden, maar dacht nooit:
Die zit niet in Sittard. Ik vroeg me wel
eens af waar dat geld dan precies was
dat hij verdiende. Daar deed hij dan
een beetje vaag over. Vond ik wel gek,
je bent toch niet voor je lól zo ver van
huis? Maar ik heb dat niet voor mezelf
geregistreerd als: Dit klopt niet.
Een beetje naïef, eigenlijk. Ik heb
natuurlijk nóóit kunnen bedenken
dat het Sittard-verhaal van A tot Z
gelogen was. Ik voelde wel iets in mijn
onderbuik, maar dat heb ik dus nooit
vertaald naar een actie van: Goh, wat
is dat dan? Ik vond het ook extreem
dat op zijn Instagrampagina geen
spoor van mij te vinden was,
überhaupt stond er niets in over een
relatie. Dat knaagde, maar ik zei tegen
mezelf: Stel je niet aan, het is maar
Instagram. Nu snap ik wel waarom hij
zijn leven met mij verborgen wilde
houden... Hij is tijdens onze relatie
zelfs met een meisje uit Amsterdam op
vakantie geweest. Hoe heb ik dat nou
niet kunnen merken? Ineens bedacht
ik het: Dat was die keer dat hij zei dat
hij voor zijn werk in Düsseldorf zat.
Die pokerspeler vond het fijn om op
grote toernooien te worden getraind,
want ‘dan scoorde hij altijd zo goed’.
Nathan belde me op en verzuchtte:
‘Ik verveel me hier zo erg dat ik maar
heel veel zonnebankjes ga pakken’.
Toen zat hij dus eigenlijk in Spanje,
met die meid!”
KOFFERTJE

“Begin december vertrok hij voor vijf
weken naar Australië om zijn zieke
vader op te zoeken. Ik besloot het huis
een opknapbeurt te geven, zodat we
het nieuwe jaar fris konden beginnen.
Tijdens het opruimen kwam ik een
rugbybitje tegen. Ik ging naar de
berging om het op te ruimen en vond
een koffertje van hem. Toen ik het
zijvakje openritste om het bitje erin
te stoppen, vond ik zijn oude telefoon.
38 GRAZIA

GRAZIA 39

INTERVIEW

IJ D E É É N ,
‘K E R S T V IE R D E H IJ B
ANDER’
E
D
IJ
B
W
U
IE
N
N
E
OUD

bezig met trouwen en kinderen krijgen.
Het zal je toch maar gebeuren dat je
erachter komt op het moment dat je
met zó’n buik zit...”
AUSTRALIË

“Met de zenuwen in mijn lijf heb ik
Shownieuws over zijn bedrog met dat
meisje uit Amsterdam verteld. Daarna
kwamen er heel snel nieuwe verhalen
bovendrijven van vrouwen die ook nog
wat te vertellen hadden. In Nederland
dook een tweede meisje op, dat na een
relatie van een paar maanden was
afgehaakt omdat ze voelde dat er iets
niet klopte. Twee weken nadat ik
achter zijn bedrog was gekomen, nam
een meisje uit Australië contact met
mij op. Hij bleek ook een relatie met
haar te hebben. Ze hadden het over
kinderen en een toekomst. En er bleek
nóg een Australisch meisje te zijn. Dus
hij was ook dáár, in zijn eigen land,
bezig. Hij had al acht maanden, vanaf
vorige zomer, contact met die meiden.
Hij spiegelde ze voor dat hij een
professioneel rugbyspeler uit Parijs
was. Toen hij naar Australië ging voor
zijn zieke vader heeft hij er meteen
werk van gemaakt. Kerst vierde hij bij
de één, met zijn schoonouders erbij, hij
zei: ‘Ik ga voor jullie dochter zorgen’.
Oud en nieuw bij de ander. Echt zieke
shit gewoon. In totaal zit ik nu al op
(telt hardop) vijf... zes... zeven meisjes.
Geen scharrels, maar echte relaties, hè.
Het is gewoon zo jammer allemaal.
Hier zit een meisje dat van je hield en
trots op je was. Ik heb een visum voor
hem geregeld, hij reed in mijn auto en
woonde in mijn huis, en het kon me
niets schelen dat hij blut was.”
BULLSHIT

“Hij vroeg of ik hem een tweede kans
wilde geven. Echt nevernooitniet.
In Nederland heeft hij alles op alles
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‘IK VR A AG
ME AF HOE
IK EEN
NIEUWE
LIEFDE
OOIT
WEER
VERTROUW’

gezet om het goed te maken, met
spijtberichtjes en video’s van ons
samen. Maar ik heb geen enkele
behoefte aan contact en heb zijn
verblijfsvergunning ingetrokken.
Mijn lieve vrienden en familie hebben
me door deze worst nightmare heen
gesleept. Wat ik gevoelsmatig als
meest traumatisch heb ervaren, is de
nasleep. Want wat was er dan wél
echt? Met terugwerkende kracht is die
hele relatie bullshit... Maar ik heb al
heel rap besloten om niet in details te
blijven hangen, daar word je alleen
maar ziek van. Bovendien, wil ik
überhaupt iets met zo’n mens te
maken hebben? Hell no! In januari
heeft hij zijn relaas gedaan bij
Shownieuws. Hij vindt het zogenaamd
allemaal zo erg wat hij mij heeft
aangedaan. Maar het enige waarvan
hij volgens mij spijt heeft, is dat hij is
betrapt. Ik vind het zielig om hem zo
op televisie te zien huilen, maar heb
geen idee of zijn pijn echt is. Hij
beweert een zelfmoordpoging te
hebben gedaan, maar dat is helemaal
niet waar. Nee, dat geloof ik echt niet.
Mensen die écht suïcidaal zijn, zijn
daar niet zo open over. Het is pure
manipulatie om medelijden op te
wekken en mij voor hem te winnen.
Als ik ook maar een seconde had
gedacht dat het waar was, had ik dit
nu niet zo gezegd...”
VERTROUWEN

YVONNE IN ’T KORT
GEBOREN: 21 december
1986
CARRIÈRE: Yvonne is
bekend geworden als
Keet! bij Telekids en
speelde in verschillende
kindermusicals, -films en
-series als Amika en de
musical Wicked. In 2014
presenteerde ze
Campinglife. Naast haar
acteer- en presenteerwerk
heeft ze haar eigen blog
Life of Yvonne.
PRIVÉ: Ze heeft een
relatie gehad met Ben
Saunders en dj Nicky
Romero.

“Voor mij is dit een harde les geweest,
maar ik ben er sterker uitgekomen en
heb geleerd meer op mijn vrouwelijke
intuïtie te vertrouwen. Dat is ook iets
wat ik wil doorgeven. Girlpower! Daar
heb ik een vlog over gemaakt en het
raakte veel meiden dat ik er zo open
over vertelde. Soms vraag ik me af hoe
ik een nieuwe liefde ooit nog zal kunnen
vertrouwen. Ik ben op dit moment
helemaal niet bezig met een relatie,
maar ik merk dat ik achterdochtig ben,
denk snel dat mensen liegen. Maar
ik ga alles op alles zetten om mijn
vertrouwen terug te winnen en in
mijn kracht te blijven staan.”
Volg Yvonne op @lifeofYvonne

STYLING MET DANK AAN THISISLILY VISAGIE JOES BEK

Ik werd overvallen door een onbestemd
gevoel en besloot – helemaal tegen
mijn principes – om erin te kijken.
Zijn Facebook Messenger stond nog
open en hij was ingelogd. Dus ik kon
zien wat hij op dat moment deed in
Australië. Dat was vrij shockerend:
ik vond gesprekken, waarin hij aan
vrienden tot in detail beschreef wat hij
even daarvoor allemaal had gedaan
met verschillende meisjes in Australië.
Ik dacht: Ben jij echt zo makkelijk?
En moest er zelfs een beetje om lachen.
Jezus zeg, heb je zo’n leuke meid hier
zitten en dan doe je dít? Ik kwam ook
selfies met andere vrouwen tegen en
screenshots van gesprekken met een
meisje uit Amsterdam, waaruit bleek
dat ze diep ergens in zaten. Ik heb
contact met haar gezocht en zij is naar
me toegekomen. Vervolgens heb ik
Nathan de screenshots gestuurd en
zijn we gaan Skypen. Ik vroeg hoe het
zat met dat meisje. Hij ontkende alles
en blufte: ‘Als je me niet gelooft, vraag
het haar zelf maar’. Ik antwoordde:
‘Oké, laten we dat dan maar doen’.
Vervolgens sprong zij voor het beeld:
‘Liar!’ Best hilarisch achteraf gezien,
net een film. De eerste drie, vier dagen
leefde ik op de adrenaline, het was een
overlevingsmechanisme. Ik voelde
helemaal niets, was zwaar in shock.
Maar op een gegeven moment was
mijn lichaam moe en kwamen alle
spanningen eruit. Ik ben op een
kleedje op de grond gaan liggen.
Er kwamen hevige snikken uit, alsof
ik naar adem snakte. Het was een
soort paniekaanval. Dat heeft niet zo
lang geduurd. Ik kan me makkelijk
over dingen heen zetten. Het vinden
van zijn telefoontje beschouw ik als
een gezegend moment. We waren
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