buis & haard
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Kim Kötter &
Jaap Reesema
Presentator en ondernemer Kim Kötter (1982, Losser) en zanger
Jaap Reesema (1984, Deventer) wonen met hun zoontjes Muck (3) en
Youp (bijna 2) en hond Snoet in Loosdrecht.
Kim De afleveringen van Vier handen op één buik kijk ik meestal in bed
terug. Ik ben benieuwd aan welke
tienerkoppels de andere bekende
moeders gekoppeld zijn. Dit seizoen
begeleid ik Noah als een grote zus door
het traject heen.
Jaap Ik ga in gesprek met haar vriend.
Die jongen wordt ook plots vader en
had een heel andere toekomst voor
ogen. Een zwangerschap valt dan rauw
op je dak.
Kim Gaandeweg de opnames merkte
ik dat die jongen behoefte had aan
een mannelijke coach. ‘Ga maar mee,’
zei ik tegen Jaap. (Lachend) Nee, dat
stond niet in het draaiboek.
Jaap Heel tof om te doen.
Kim Ook leuk voor Jaap om te zien
waar ik nu al drie jaar mee bezig ben.
Jaap Ik hou van dit soort serieuze
reality-tv, maar kan ook verdwijnen
in Netflixseries als You. Een serie over
een geobsedeerde psychopaat, die er
alles voor over heeft om een relatie te
krijgen met de vrouw op wie hij zijn
oog laat vallen. Zelfs moord. En er zit
nog humor in ook. Ik ben wel van de
foute, lekker makkelijke series.
Kim Ik kijk veel meer analoge tv. First
dates is heel leuk tijdens het eten.
Helemaal omdat ik de grootste koppelkoningin op aarde ben. Dat ongemakkelijke is toch geweldig om te zien.
Op en af volgen we een tijdje Goede
tijden, slechte tijden. Frans Bauer in
Argentinië is ook zo’n programma dat
je met een half oog kunt volgen terwijl
je ondertussen iets anders doet.
Jaap Nu is het net alsof we alleen
maar ‘rommel’ kijken. Ik hou ook van
documentaireseries zoals Langs de
oevers van de Yangtze of Dirty Money
over bedrijfscorruptie. Daar denk ik
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dan nog dagenlang over na. Van Chef’s
Table, waarin ze topchefs volgen, geniet
ik net zo. Die lui werken zich totaal uit
de naad om zover te komen. Het is heel
goed gefilmd ook.
Kim Geen idee waar Jaap het allemaal
over heeft. Dan ben ik vast de was aan
het doen of een presentatie aan het
voorbereiden. Documentaires over de
Tweede Wereldoorlog hebben wel mijn
interesse. Talkshows kijken we niet zo
vaak. Jinek heb ik nog niet gezien.
Jaap Op donderdagavond kijken we
wel Op1. Mijn beste vriend Sander
Schimmelpenninck presenteert het dan
samen met Welmoed Sijtsma.
Kim Een goed gekozen koppel, dat het
best ver kan schoppen. Oh trouwens,
wat we niet moeten vergeten te vermelden: onze wekelijkse tv-avondjes
met de kids. Dan schuiven we de poef
aan op de bank, zodat het een groot
bed wordt met allemaal kussen. Óns
bioscoopavondje met popcorn en chips.
Vorige week keken we Madagascar.
Jaap Een feest waar ik elke week naar
uitkijk. ’s Ochtends kruipen ze meestal
gezellig tussen ons in, eventjes naar
Nick Jr. kijken. Echt zo’n knuffelmoment.
Kim Ze vinden het ook leuk om onze
eigen vlogs Lekker veel hooi op de vork
op YouTube terug te kijken. En Booba
is populair. Dan legt Muck aan Youp
uit wat ze doen. Zo schattig!
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Bekende moeders –
onder wie Kim Kötter
– begeleiden zwangere
tieners.

KIM Boek Alle boeken van Nicci French over Frida Klein Krant

Online Tijdschrift Wisselend Land en stad Rome, Costa Rica
Onhebbelijkheid Chaotisch JAAP Boek In Europa, Geert Mak Krant
de Volkskrant Tijdschrift Quest Land en stad Kaapstad, Zuid-Afrika
Onhebbelijkheid Ik maak me snel druk
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