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Elke Van Doren tijdens de wedstrijd Miss World Super Model Queen.                                 Foto: rr 
  

Elke Van Doren (25) uit Essen heeft lef. Dat is het minste wat je kunt zeggen over een 

meisje uit een plattelandsgemeente dat eerder nog nooit in een vliegtuig zat. Ze won 

twee prijzen op de Miss World Super Model Queen-wedstrijd in Seoul. 

“In maart 2016 heb ik de knop omgedraaid en een ticket geboekt. Op zoek naar een uitdaging 

en een nieuwe manier van leven. Het enige wat ik had geregeld, waren een gastgezin en een 

school. Maar ik ben alleen op het vliegtuig gestapt. De eerste maanden volgde ik les op een 

universiteit in Seoul om de taal en het land te leren kennen. Als student verbleef ik in een 

studentenhuis waar enkel Koreaanse vrouwen woonden. Ik werd er met open armen 

ontvangen en leerde zo de Koreaanse cultuur kennen. Er ging dan ook een hele nieuwe 

wereld voor me open. Hier in Zuid-Korea draagt men respect en eerbied voor mensen hoog 

in het vaandel. Ik merkte ook dat men hier in het openbaar verwacht dat je kalm, stil en 

respectvol bent, vooral tegen oudere mensen. Ik kom uit Essen en om dan in een wereldstad 

mijn draai te vinden is niet altijd even makkelijk. Toch heb ik hier een conservatieve manier 

van leven gevonden die me aanspreekt.” 

  



Videoclips 

In de eerste plaats was het de bedoeling dat Elke dansles ging geven aan jongeren. “Dat deed 

ik in België ook al, maar de kansen om modellenwerk te doen, boden zich meer aan. Ik werd 

op straat aangesproken of ik model wou staan voor designers en zo. Modellenwerk is nu 

mijn dagelijkse bezigheid voor allerlei modehuizen, commercials en videoclips. De ervaring 

van modellenwerk en dansen in België kwamen me goed van pas. Ik werk hoofdzakelijk via 

een modellenbureau, maar zoek zelf ook naar wedstrijden om deel te nemen. Miss World 

Super Model Queen is er zo eentje. Het is altijd even afwachten of je mag deelnemen, een 

goed portfolio kunnen voorleggen is dan belangrijk. Maar schoonheid is niet alleen wat je 

ziet aan de buitenkant maar ook wat vanbinnen zit. Dat maakt het deelnemen aan 

wedstrijden je soms ook wel duidelijk. Niet enkel het uiterlijk telt maar ook het innerlijk, 

daarom ben ik ook trots dat ik maar liefst twee prijzen in ontvangst mocht nemen tijden de 

Miss World Super Model Queen-wedstrijd: de friendship price en de contribution price. 

Ondertussen woont Elke samen met haar vriend in Seongnam. “Dankzij hem is het leren 

van de taal veel makkelijker. De taal heb ik redelijk goed onder de knie. De klanken zijn 

niet heel verschillende van de onze, maar het schrift wel. Waar ik soms wel mee vastloop, 

zijn de beleefdheidsvormen die je moet gebruiken afhankelijk van mensen hun leeftijd en 

positie en de vele manieren die ze hier hebben om één bepaalde boodschap over te brengen.” 

“Ik mis de natuur, mijn familie en de vrijheid die ik in België meer had wel een beetje. 

Voorlopig blijf ik nog een tijdje in de modellenwereld en zal Zuid-Korea mijn thuis worden, 

maar ik zal België en Essen hier goed blijven vertegenwoordigen.” 
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