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Samantha Mijn doorbraak kwam met 
Hazes’ nummer ‘Ik leef mijn eigen leven’. 
Te gek dus om in de Ziggo Dome mee te 
mogen doen aan de avonden van Holland 
zingt Hazes. Jammer dat ik hem nooit 
ontmoet heb, maar dat de familie Hazes 
mij zijn repertoire toevertrouwt, vind ik 
een eer.
Daisy Als Samantha’s tourmanager 
geniet ik backstage van alle optredens. De 
sfeer is tof.  
Samantha Er zijn te weinig Hollandse 
muziekprogramma’s op tv. Vroeger had je 
nog Op volle toeren. Ik hou van dat soort 
entertainment.
Daisy The voice of Holland volgen we 
trouw, ook omdat Samantha mee heeft 
gedaan. Dan maken we er een gezellige 
avond van met een hapje en een drankje.
Samantha Dit seizoen mis ik de warme 
factor tussen de juryleden. Of dat door de 
ruzie tussen Anouk en Lil’ Kleine komt, 
weet ik niet. Er is in ieder geval minder 
chemie onderling. Anouk is een geweldi-
ge coach. Dit seizoen nuanceert ze meer, 
maar deelt nog steeds rake klappen uit.
Daiy Je moet ons eens op de bank horen: 
we leveren constant commentaar.
Samantha We zijn bloedfanatiek en het 
zelden met elkaar eens.
Daisy Eigenlijk ben ik meer van de mak-
kelijke series zoals Goede tijden, slechte 
tijden. Tot grote schrik van Samantha. 
Samantha Vré-se-lijk… GTST heeft toch 
niks met de realiteit te maken. Al die 
ellende ook: het leven is al heftig genoeg. 
Laten we iets gezelligs kijken.
Daisy Heerlijk om je verstand even op 
nul te zetten. Vind je een scène niet leuk, 
dan spoel je gewoon door en kun je het 
nog volgen. Vis a vis op Netflix, over een 
jonge vrouw die in de gevangenis belandt, 
heb ik er doorheen gejaagd. Samantha 
deed mee aan Dancing with the stars en 

ik hoefde niet mee. Van die luxe heb ik 
genoten.
Samantha Met series heb ik sowieso 
niks. Zit ik weer te janken als er iemand 
doodgaat, al is het een konijn. Daar heb 
ik helemaal geen zin joh. En, als je een-
maal aan een serie begint, blijf je kijken. 
Is het zo twee uur ’s nachts en ben je de 
volgende dag kapot. Dan kijk ik liever 
Wie ben ik?! terug of een komische film 
zoals Sister act.
Daisy Die flauwe films zijn niet aan mij 
besteed. Over Dirty dancing kan ik wel 
meepraten: die film heb ik drieduizend 
keer gezien. Ooit had ik de ijdele hoop 
net zo goed te kunnen dansen. Samantha 
is trouwens ook fan van Lachen om home 
video’s. Breekt iemand z’n nek, gaat zij 
helemaal stuk. Waarom lach je eigenlijk, 
daar is toch niks grappigs aan, denk ik 
dan.
Samantha All together now vonden we 
allebei heel leuk. Zo’n lekker feelgood-
talentenprogramma waarin honderd 
(semi) bekende juryleden een stem heb-
ben. En we zijn verslaafd aan Married at 
first sight. 
Daisy Ja, daar zijn we echt voor gaan 
zitten. We weten dat de kans op een 
geslaagd huwelijk klein is – van al die  
seizoenen is er nog maar één stel bij 
elkaar – maar je hoopt er wel op. 
Samantha Of ik daaraan mee zou doen 
als ik vrijgezel was? Néé, zeker niet! Ik 
zou niet weten hoe ik me moet gedragen.

Zangeres Samantha Steenwijk (1986, Voorburg) en docent mbo/tourmanager 
Daisy Verschelden (1986, Den Haag) zijn zeven jaar geleden getrouwd. 

Ze wonen in Rijswijk. 

Samantha Steenwijk  
& Daisy Verschelden

buis & haard

6 7VARA  - 13 - 2020 VARA  - 13 - 2020

DOOR INGRID SPELT BEELD ERIK SMITS


