
Willeke Alberti
ex-schoonmoeder
‘Toen zij iets kreeg met zoon 
Johnny, heb ik haar vrij snel 
ontmoet en heeft ze gehol-
pen met activiteiten voor 
mijn stichting. Toch liep ze 
ook weer niet de deur bij me 
plat, want Johnny woonde al 
op zichzelf. De Zwakste Scha-
kel is voor haar een gouden 
greep, het werd tijd dat ze 
weer eens een eigen pro-
gramma kreeg. Ze is een 
mooie, krachtige vrouw met 
humor die niet zo snel met de 
meute meegaat. Ze zegt wat 
ze denkt, staat voor haar 
eigen mening en is wat dat 
betreft geen meeloper. De 
kracht die ze uitstraalt, 
samen met af en toe haar 
zachte kant, is iets wat je ook 
wel moet hebben als alleen-
staande moeder. In d’r uppie 
weet ze het toch maar mooi 
te rooien allemaal.’   ✖

Xenia Kasper
ex-manager 
‘Bridget heeft de naam 
onderkoeld te zijn, maar zo 
heb ik haar absoluut niet 
meegemaakt. Ze is snel en 
ad rem, lief, zorgzaam, emo-
tioneel en sensibel. Hoe dat 
beeld is ontstaan weet ik niet 
en het bestond al voordat ik 
in 2008 haar manager werd. 
Je kunt ook weinig aan dat 
imago doen als de media je 
bij elke gelegenheid zo 
benoemen. Journalisten 
noemen mij bijvoorbeeld 
Duitse herder, daar kom ik 
ook niet meer vanaf. In inter-
views heeft Bridget het 
beeld proberen bij te stellen, 
maar het blijft toch plakken 
en valt niet helemaal weg te 
poetsen.’

Bart Ettekoven
hoofdredacteur 
 Weekend
‘In 2016 ontving ik topless 
foto’s van Bridget op het 
strand en heb ik haar direct 
gebeld om te vragen of het 
oké was deze te publiceren. 
Ik stelde zelfs nog voor om 

nieuwe foto’s met bikini te 
laten maken, maar haar let-
terlijke antwoord was: “Ze 
hebben genoeg gekost en ik 
heb niets om me voor te 
schamen. Iedereen mag het 
dus zien.” Vervolgens rea-
geerde ze later bij Radio 538 
ontstemd omdat ze op de 
cover stond en haar zoon 
Mees ze dan ook ziet. Maar 
die ziet ze toch wel vaker 
neem ik aan, van zijn eigen 
moeder? Een tikkeltje naïef 
vond ik dat wel, ze had zelf 
ook wel kunnen bedenken 
dat ze op de cover zou eindi-
gen, toch? Buiten deze kwes-
tie mag ik Bridget graag. Ze 
heeft dezelfde cynische 
humor als ik en is allesbehal-
ve een kille koelkast. Dat ze 
door sommigen toch zo 
gezien wordt, heeft waar-
schijnlijk te maken met het 
feit dat niet iedereen die 
humor begrijpt.’

Mental Theo
TMF-collega 
‘Bridget is een beetje een 
aparte. Toen we beiden bij 
TMF werkten, was ze ontzet-
tend gemeen naar sommige 
collega’s en ze haatte mij 
echt. De veejays waren 
zomaar ineens allemaal 
bekend en dat leverde een 
vervelende concurrentie-
strijd op die de sfeer niet 
echt ten goede kwam. 
Ondanks het feit dat ik dus 
niet zulke goede herinnerin-
gen aan haar heb, vind ik het 
wel knap hoe ze zich in de 
jaren daarna omhoog 
geknokt heeft.’
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PROFIEL — Bridget Maasland werd 
in de zomer van 2016 door RTL een 
vette worst voorgehouden toen ze 
moest vertrekken bij SBS, maar 
van de belofte grote showpro-
gramma’s te mogen presenteren, 
kwam lang niets terecht. Dankzij 
de snelle leegloop bij RTL komt het 
er nu alsnog van.

de Mol te danken dat er bij RTL binnenkort weer 
wat plekjes vrijkomen en dus is ze nu eindelijk 
aan de beurt. Na Chazia Mourali tussen 2001 en 
2004, maakt ze dit jaar haar debuut als presenta-
trice van De Zwakste Schakel.

Wat moeten we weten over Bridget Maas-
land?
Ze staat in Hilversum al sinds mensenheugenis te 
boek als koele kikker. Haar relaties gaan net zo 
vaak uit als dat ze aan gaan en ze heeft een 
10-jarig zoontje Mees Kingston, die als online 
reporter bij RTL Boulevard aan de slag is gegaan.

Wat vind Bridget Maasland van zichzelf?
‘Het valt allemaal wel mee. Hagenezen hebben 
het hart op de tong. Daardoor is hun uitstraling 
misschien wat killer, terwijl ze juist heel veel zelf-
spot en relativeringsvermogen hebben.’

Wat vinden wij van Bridget Maasland?
Die borsten mogen er zijn, alleen jammer dat dat 
plastic naar boven is getrokken.

Rebel of dame?
Bridget heeft van allebei wel een beetje. Los van 
een aantal modellenklusjes als kind, begon de 
44-jarige Haagse haar carrière in de kelders van 
TMF waar ze videoclipjes aankondigde van arties-
ten die toen nog dachten dat YouTube een 
beschermde diersoort was. Daarna stapte ze over 
naar BNN waar ze ons leerde hoe je moest neu-
ken, slim kon zijn, politicus moest worden en 
waar je het beste op vakantie kon. Dat laatste dan 
wel weer op kosten van de belastingbetaler.

Wat leverde dat op?
Een transfer naar John de Mols zender Tien, waar 
ze niet alleen Big Brother 5 mocht presenteren, 
maar ons ook antwoord gaf op prangende levens-
vragen als: hoe word ik een Gooische vrouw en 
hoe word ik een beroemde hond. Bij het overlij-
den van die zender transfereerde ze naar RTL 
waar ze interviews deed met computernerds, 
domme blondjes, New Yorkse vrouwen en 
mama’s in Amsterdam-Zuid. De Playboy vond al 
dat gepraat echter maar niets en toverde een vet-
te cheque tevoorschijn om haar borsten eens te 
mogen zien. Iets wat weekblad Weekend een paar 
jaar later op de cover dunnetjes over deed, maar 
dan gratis en voor niets. Zelf praten over ander-
mans borsten kon achter de desk bij achtereen-
volgens RTL Boulevard, SBS Shownieuws en wederom 
Boulevard, maar nog steeds bleef die grote studio-
show uit. Het is echter aan de koopdrift van John 
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