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P.A.’s vAn de sterren
Een beetje BN’er heeft een persoonlijk assistent. Dit zijn de vaste schaduwen van Karin 

Bloemen, Wendy van Dijk, Arnon Grunberg, Tineke Schouten, Inge de Bruijn en Rene Froger.

1961
YVONNE TOESET uit Amsterdam 
is al negen jaar de persoonlijk 
assistent van Karin Bloemen. Ze 
is opgeleid tot danseres/actrice 
en schreef als therapeutisch 
EFT-coach (Emotional Freedom 
Techniques) twee boeken.  
“In 1984 deelden Karin en ik een 
seizoen lang een kleedkamer.  
Ik had een klein rolletje, zij de 
hoofdrol. Zo zijn we bevriend 
geraakt. Later ging ik als 
trainings actrice en personal 
coach werken. In een slappe 
tijd, zei Karin: ‘Dan kom je  
toch bij mij, ik zoek iemand die 
meegaat naar commerciële 
optredens’. Ik ken het theatervak 
van binnenuit, dat is prettig 
voor haar. Ik moest wel wennen; 
Karin de ster en ik de assistent. 
Maar naast mijn coachingswerk 
is zo’n onderdanige rol goed 
voor mijn ego. Ik rij de auto, 
zorg voor de kostuums en heb 
contact met de opdrachtgever. 
Vanuit de coulissen hou ik 
Karin in de gaten. Ik ben zó op 
haar ingespeeld dat ik voel of ze 
links of rechts het toneel afgaat. 
Haar nieuwe show heet Witte 
nar, over de nar en de koning. 
Zó mooi, op haar lijf geschreven.” 
www.eqlibre-eft.nl,  
www.labloemen.nl

1968‘Ik voel of Karin 
links of rechts het 

toneel afgaat’

‘ Mijn werk bestaat 
voor honderd procent 
uit Wendy’

MIKE VAN DIJK is behalve de broer van Wendy van Dijk 
(1970) al zes jaar haar manager, steun en toeverlaat. Hij 
komt uit Huizen en heeft twee dochters. “Ik wist nooit wat 
ik wilde worden, deed meao en haalde een middenstands
diploma. Mijn ouders stonden met kleding op de markt en 
dat ging ik ook doen. In 2006 overleed mijn vader, hij was 
pas 63. Vreselijk. Ik deed alles met hem: sporten, uitgaan en 
onze markthandel. Ook was hij altijd betrokken bij Wendy’s 
televisiewerk, hij keek alle bandjes van Ushi tot Hart in 
actie. Om elkaar te steunen vroeg Wendy mij in haar bedrijf. 

Eerst wilde ik een proeftijd, maar na twee weken voelde het 
al zó vertrouwd. Zo compenseren we het gemis van onze 
vader. Mijn vriendin Mirjam nam de markt over. Mijn werk 
bestaat voor honderd procent uit Wendy. Ik ben p.a., manager, 
chauffeur en perswoordvoerder. Ik denk bij alles: is dit goed 
voor Wendy? Ik zie een ongelooflijke vakvrouw met veel 
inzicht. Het is mijn taak om haar tevreden te houden, maar 
ook haar producenten. Voldoende ruimte inplannen voor 
haar privéleven, met zo’n overvolle agenda, daar lig ik wel 
eens wakker van.” www.wendyvandijk.nl
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