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De liveshows zijn alweer een paar weken afgelopen. 
Maar ze resoneren nog steeds na in de harten van 
Nederlanders. Expreszo nam een kijkje in de studio.

Nikki
‘Mijn krachtvoer voordat ik ga optreden, is patat’

Nikki (24) floepte er een paar weken voor 
de finale al uit dat ze dacht te gaan winnen. 
Bang om door deze uitspraak arrogant over 
te komen, was ze wel. Maar haar uitspraak 
had blijkbaar wel voorspellende kracht. 
 
“Ik heb een strikt programma gevolgd tij-
dens de laatste weken van Idols. Toch kon 
ik me niet echt aan een dieet houden. Mijn 
krachtvoer tijdens de liveshows was patat. 
Het was mij veel te ongezellig om niet mee 
te mogen eten met de rest.”

Gordon
‘Ik vind het superenig om te doen’

“Ik vind het een hele eer wanneer mensen 
zeggen dat ik de ster van Idols ben ge-
weest dit jaar”, vertelt Gordon. “Of dat he-
lemaal klopt, weet ik niet. Natuurlijk heb ik 
mijn aandeel wel gehad in de show, maar 
liever word ik gezien als een vakman. Er 
zijn in Nederland niet veel andere mensen 
die zo eerlijk voor hun mening uit durven 
komen als ik. Als ze me volgend jaar weer 
zouden vragen, zeg ik meteen ja. Ik vind 
het superenig om te doen.”

Ferry
‘Als ik homo ben, kom ik daar zelf wel een keer mee’

Ferry (17) werd aan het begin van Idols door 
sommigen meteen al gezien als de nieuwe Jim. 
De looks waren goed, de zang klonk aardig, dus 
deze jongen zouden we in de eerste liveshow 
wel terug gaan zien. Dat liep even anders. Ferry 
sneuvelde op de drempel van de Idols Live-
shows.

“Wat ik wel jammer vind aan het bekend zijn, is 
het feit dat mensen over je gaan roddelen. Over 
mij en Nigel wordt gezegd dat we homo zijn 
of biseksueel. Iedereen die dat doet, moet dat 
maar lekker blijven roepen, ze hebben waar-
schijnlijk niets beters te doen en hebben verder 
geen boeiend leven. Ik vind het sowieso bela-
chelijk. Als ik homo ben, kom ik daar zelf wel 
een keer mee. Mensen moeten mijn liedjes leuk 
vinden en zich daarbij niet teveel laten leiden 
door mijn uiterlijk of de dingen die ik doe.”

Neil
‘Nederland ziet Jerney als een paspop zonder emoties’

Zowel Neil’s vader als zijn drie broers deden meerdere keren mee aan Idols en X-Factor. Nooit wisten ze 
ver te komen. Maar Neil veroverde volgens jurylid John Ewbank al snel de harten van vrouwelijk Nederland, 
hoewel de jury vaak kritiek had. 

“Vaak klopt het commentaar niet met het gevoel dat ik heb over een nummer. Vooral Gordon kan flink over-
drijven. Zo extreem als hij zijn woorden kiest, is niet altijd nodig vind ik. Wanneer de show was afgelopen, 
keek ik tijdens de backstage-uitzending mijn optreden terug op internet en soms moest ik de jury dan wel 
gelijk geven. Jerney is een aardige vrouw. Ik weet dat half Nederland haar ziet als een paspop zonder emo-
ties, maar daar moet ik nu alleen maar om lachen.”

Nigel
‘Laat mij maar lekker cd’tjes opnemen’

Nigel (24) is niet van plan een tweede Jamai te worden. 
Zijn ambities liggen op een ander vlak.

“Het lijkt me ontzettend leuk om de musical Dreamgirls 
te doen, maar dat zou dan echt een uitzondering zijn. 
Laat mij maar lekker zingen, cd’tjes opnemen en optre-
den. Vorig jaar in X-Facor liet Henkjan Smits me net niet 
doorgaan naar de liveshows, wat ik niet begreep. Dit 
jaar had ik meer kans omdat we met achttien man aan 
de eerste show begonnen in plaats van de drie die vorig 
jaar doorgingen. Het is alleen jammer dat ik iedere week 
een matig tot slecht oordeel van de jury kreeg. Mijn 
middel hierbij is meenemen waar je iets aan hebt en het 
vooral niet omzetten in woede. Uiteindelijk werkte dat, 
want de commentaren werden steeds beter.”

Nathalie
‘Verkouden zijn werkt blijkbaar erg goed’

Nathalie (26) noemt zichzelf Sabrina wanneer 
ze op het podium staat. Dit geheime alter ego 
start bij de eerste muziekklank en stopt direct 
na de laatste toon. Buiten het Idols-podium is 
Nathalie namelijk maar een verlegen meisje.

“Ik was een paar weken terug flink verkouden. 
Gelukkig ging mijn optreden goed en kon ik 
mezelf helemaal geven. Ik dacht toen: mis-
schien moet ik de komende weken maar ziek 
blijven, want dat werkt blijkbaar erg goed. Mijn 
muziekgenres zijn soul en gospel. Hiermee trad 
ik in Afrika al op met mijn broers en zussen.”

tekst frank waals beeld geraldino djontono en jean-michel van braak vorm feau
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