
Dick Wieriks uit Roermond strijdt tot en met 10 juni 
namens Nederland in de Dominicaanse Republiek 
om de titel Men Universe Model. Hairby Collors 
steunt hem o.a. als kledingsponsor. 31 mei was het 
Limburgse supermodel even bij ons in de zaak voor 
een bijzondere photoshoot.

“Ik steun graag goede initiatieven van mensen die gedreven 
en gepassioneerd zijn, en al helemaal als ze uit Roermond 
komen”, legt eigenaar Ralph Vonck uit. “Deze wedstrijd gaat 
over goed voor jezelf zorgen en het beste uit jezelf halen. 
Dat is mooi, en het sluit naadloos aan bij wat wij elke dag doen.”

Volgens Dick Wieriks moeten we de wedstrijd zien als ‘een 
heel groot casting evenement’. “Het gaat over je body, daar 
heb ik met bodybuilder Shehab Eldin hard aan gewerkt, maar 
‘attitude’ is ook belangrijk; sex appeal. Je kunt stoer, sexy of 
blij zijn. Wil je winnen, dan moet je daar tussenin zitten.”

Het dertigjarige model 
hoopt in de Domini-
caanse Republiek een 
modellencontract 
van twee jaar eruit te 
slepen, liefst bij een 
groot kledingmerk. 

Meedoen is op zichzelf ook al een grote persoonlijke over-
winning, geeft hij aan, want hij is van ver gekomen.

De Roermondenaar begon zijn carrière als model met een 
professionele klus voor Converse. Een rol als vrouwenverleider 
in Temptation Island 2007, die een grote doorbraak had 
moeten opleveren, ging vervolgens aan zijn neus voorbij 
door een ernstig auto-ongeluk. Artsen zeiden dat hij nooit 
meer kon sporten. Dat kon Dick Wieriks niet accepteren. Hij 
vocht, en maakte het onmogelijke mogelijk. Nu is hij terug. 
Met een eigen bureau, IMI Marketing, en door namens 
Nederland mee te doen aan Men Universe Model.

Het is een droom die uitkomt, erkent hij. Winnen zou 
helemaal fantastisch zijn. Wat is het eerste dat hij dan zou 
doen? De Roermondenaar, al maanden in training met een 
aangepast voedingspatroon, twijfelt geen seconde: 
“Dan ga ik eerst naar een automatiek; lekker een frites 
met mayonaise eten!”

Via facebook.com/hairbycollors kunnen onze volgers straks 
de berichten van Dick Wieriks lezen en liken. Als team wensen 
we hem in elk geval heel veel succes!
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