
Heather Tom (38), bij ons bekend als Katie Logan uit ‘Mooi 
en Meedogenloos’, weet met haar geluk geen blijf. Ze is ge-
trouwd met de liefde van haar leven, muzikant James Achor. 
En twee jaar geleden werden ze de trotse ouders van zoontje 
Zane. Over dat geluk en nog meer praat de actrice in dit exclu-
sieve interview.
Ik neem aan dat de komst van je 
zoontje Zane je leven behoorlijk over-
hoop heeft gehaald.
HEATHER TOM: En of! Ik had nooit 
verwacht dat het zo ingrijpend 
zou zijn. Aan mensen die geen 
kinderen hebben, krijg je dit nooit 
uitgelegd. Het beheerst je leven, 
van ’s morgens tot ’s avonds, maar 
dan in positieve zin.
Zane wordt eind oktober twee, niet?
Ja, en hij is erg levendig en praat al 
heel vlot. Ik ben ontzettend trots 
op dat baasje. Bijna elke dag stuur 
ik foto’s van hem naar mijn ou-
ders, mijn vrienden en mijn broer 
en zus. Zane is het middelpunt 
van ons leven geworden. Ik heb 
altijd een voorliefde gehad voor 
hoge hakken, maar sinds mijn 
zwangerschap loop ik op platte 
schoenen. Omdat ik als mama 
constant in de weer benen omdat 
iki mijn eigen uiterlijk niet meer 
zo belangrijk vind nu Zane er is.
En je echtgenoot James, hoe is hij als 
vader?
Als ik James en Zane samen be-
zig zie, krijg ik tranen in mijn 
ogen. Zo mooi! Iedereen weet 
dat James een fervent fietser is. 
Hij was zo trots op zijn racefiets, 
en net als de echte profs duldde 
hij geen vreemde attributen op 
zijn tweewieler. Een bel voor de 
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spelen, krijg ik 
tranen in mijn ogen’
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veiligheid? Geen denken aan, 
echte profs hebben die ook niet. 
Maar speciaal voor Zane heeft hij 
zijn racefiets ingeruild voor een 
mountainbike mét kinderzitje. 
We hadden eerst een karretje ge-
kocht, dat achteraan de racefiets 
kon hangen, maar dat vond Zane 
niet zo leuk. Hij kijkt graag rond 
tijdens het fietsen.
Rijd jij nog met de fiets?
Ja, samen met een paar collega’s 
neem ik nog deel aan triatlons, 
meestal voor het goede doel. Dan 
moet je trainen, willen of niet. 
Maar ik fiets niet meer naar het 
werk, en dat omwille van Zane. 
Net na zijn geboorte ben ik om-
vergereden door een wagen en 
liep ik behoorlijk wat schaaf-
wonden op. Het had erger kun-
nen zijn. Sindsdien rijd ik met de 
auto naar de set. Dat is ook iets 
wat verandert wanneer je mama 
wordt: je neemt geen nodeloze 
risico’s meer, want je weet dat een 
weerloos kind volledig afhankelijk 
is van jou.
Zane speelt je zoontje in ‘Mooi en 
Meedogenloos’.
Inderdaad, al enkele maanden. 
Als baby was dat geen probleem, 
ik moest er enkel voor zorgen dat 
Zane geen honger had toen we 
aan de opnamen begonnen. Nu is 

Hoelang zal hij nog je zoontje spelen 
in de serie?
Daar hebben we het nog niet over 
gehad. Zodra ik voel dat hij het 
niet leuk meer vindt, zal ik aan de 
producers vragen om een vervan-
ger te zoeken. Want het mag ook 
geen straf worden. We zien wel als 
het zover is. En óf het zover komt, 
want misschien heeft hij wel de-
zelfde ambities als ik. (lacht)
Ben je blij dat het een jongen is?
Ja, want was het een meisje ge-
weest, dan had ik me bankroet 
gekocht aan leuke jurkjes. Voor 
meisjes zijn er veel meer mooie 
kleren dan voor jongens. Nee, se-
rieus: voor James en mij speelde 
het geen rol. Al hopen we dat een 
volgende baby een meisje is. Maar 
een jongen zou even welkom zijn.

Hoe gaat het met James?
Hij heeft het nog altijd druk als 
muzikant. James heeft een stu-
dio bij ons thuis en werkt voor 
verscheidene artiesten. En zelf 
speelt hij nog bij een band, als 
hobby.
Is het waar dat je hem voor het 
eerst zag toen hij op een podium 
stond?
Ja, ik was toen 17. Ik had een 
ander vriendje, en hij een vrien-
din. Maar ik moet toegeven dat 
ik al een boontje voor hem had 
toen ik hem zag spelen. We zijn 
echter pas vijf jaar later een 

koppel geworden. En daar heb ik 
nog geen minuut spijt van gehad.
Jij bent actrice en James is muzikant, 
maar jullie hebben ook een bedrijfje 
samen.
Inderdaad, Jane Doe Designs. We 
zijn beiden erg geïnteresseerd in 
interieurdesign, dus hebben we 
ons eigen bedrijfje opgericht. Vorig 
jaar hebben we ook een reality-
show gemaakt, waarin alles draai-
de rond dat bedrijfje. We gingen bij 
mensen op bezoek die hun huis 
wilden renoveren, en wij hielpen 
hen daarbij. Het was een leuke er-
varing, dus mochten ze ons vragen 
voor een tweede seizoen, zouden 
we het zeker opnieuw doen.
Van soap naar reality soap.
Inderdaad, dankzij onze baas 
Brad Bell kon ik die twee combi-

dat al anders, want Zane heeft al 
zijn eigen willetje. Hij snapt nog 
niet wat er aan de hand is, en je 
kan zo’n kind ook niet uitleggen 
dat hij een hele productie lamlegt 
als hij niet wil meewerken. Geluk-
kig is dat eerder uitzondering dan 
regel, want Zane vindt het best 
leuk op de set. Ik neem hem ook 
mee als hij niet moet meespelen, 
gewoon om ervoor te zorgen dat 
hij zich daar thuis voelt. Hij kent 
er al goed zijn weg. Fier als een 
gieter loopt hij door de gangen 
van de studio en wijst hij me de 
weg naar mijn kleedkamer.

Je moet ook mee als hij moet opne-
men en jij niet.
Ja, maar dat vind ik absoluut niet 
erg. Zijn tv-papa noemt hij nonkel 
Don (Diamont, nvdr), en zijn tv-
tante is tante Kelly (Katherine Kelly 
Lang, nvdr). Al zeg ik het zelf, hij is 
zo’n leuk baasje, dat iedereen op de 
set hem op handen draagt. Ook de 
medewerkers achter de schermen.
Heb je er lang aan getwijfeld om Zane 
je tv-zoon te laten spelen?
Geen seconde. Ik denk dat hij het 
later plezant zal vinden wanneer 
hij zichzelf als baby en opgroeien-
de peuter op video zal zien.

neren met een gerichte planning. 
Het was in het begin wel even 
wennen, want de camera’s draai-
den ook thuis. Dat team wordt 
een soort levend meubilair waar 
je vertrouwd mee geraakt. En dan 
zeg je al eens dingen zonder te be-
seffen dat er wordt opgenomen.
Je zus en broer zijn ook acteurs, niet?
Ja, mijn zus is bekend gewor-
den als de oudste dochter in ‘The 
Nanny’, met Fran Drescher in de 
hoofdrol. Met haar heb ik enkele 
maanden geleden ook de affiche 
gedeeld van een toneelstuk in Flo-
rida. Een bevriende regisseur had 
ons dat gevraagd, en ik vond het 
een leuke uitdaging.
Je hebt ook politieke ambities, ver-
klaarde je in een radio-interview.
Dat klopt, en die zijn nog aan-
gewakkerd sinds ik moeder ben 
geworden. Ik heb een verant-
woordelijkheid tegenover mijn 
zoon en zijn generatie. Maar die 
ambities zijn niet nieuw. Ik heb 
meegewerkt in het team van 
Hillary Clinton toen ze voor het 
presidentschap ging. En als ze dat 
opnieuw doet, sta ik weer klaar 
voor haar. Ik hoop uit de grond 
van mijn hart dat Hillary de eerste 
vrouwelijke president wordt van 
de Verenigde Staten.
Zou je zelf in de politiek stap-
pen of hou je het beperkt tot dat 
verkiezingsteam?

Momenteel is er geen sprake 
van in de politiek te stappen. 
Met ons werk en met Zane heb-
ben James en ik het veel te druk. 
Maar ik sluit niet uit dat ik het 
later wel doe. Op lokaal vlak, om 
te beginnen. De toekomst zal het 
uitwijzen.
Wat zou je willen veranderen?
Er is al veel veranderd sinds de 
Democraten met Barack Obama 
aan de macht zijn, en ik zou ver-
der willen gaan op de ingeslagen 
weg. Ik zet me nu bijvoorbeeld 
graag in voor gelijke rechten voor 
holebi’s. Die mogen nu al in ver-
scheidene Amerikaanse staten 
trouwen, en dat vind ik een enor-
me vooruitgang.
Terug naar ‘Mooi en Meedogen-
loos’: je personage Katie is nu sa-
men met Ridge.
Daar ben ik erg blij om. Toen 
Ronn Moss nog Ridge speelde, 
was dat haast ondenkbaar. Visu-
eel waren Ronn en Kelly te veel 
met elkaar vergroeid, men kon 
met Ridge geen andere kant uit. 
Maar met Thorsten (Kaye, de 
nieuwe Ridge, nvdr) liggen de 
kaarten anders. De kijkers ac-
cepteren die romance makkelij-
ker, omdat Ridge er nu helemaal 
anders uitziet. Ik mis Ronn als 
vriend, maar voor mij persoonlijk 
is die vervanging een goede zaak 
geweest.  VD
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WIN EEN ONTMOETING 
MET KATIE EN ERIC

Opgelet, deelnemen kan tot vrijdagavond 3 oktober 2014 (tot 17u).  
De winnaar wordt op 3 oktober na 17u gecontacteerd met alle informatie.

Zes topacteurs uit ‘Mooi en Meedogenloos’ komen naar Nederland, voor een unieke fanshow 
op 3 en 4 oktober. Eén show op vrijdag, drie op zaterdag. Je kan er live meemaken hoe Thor-
sten Kaye (de nieuwe Ridge), Heather Tom (Katie), Scott Clifton (Liam), Kim Matula (Hope), 
John McCook (Eric) en Hunter Tylo (Taylor) in werkelijkheid zijn. Wie interesse heeft kan tickets 
bestellen op het nummer +31 880-112 610, of surfen naar rtl.nl/theboldandthebeautiful.

Twee van die zes, Heather Tom en John McCook – Katie Logan en Eric Forrester – zakken 
vervolgens af naar ons land voor een kort bezoek. Twee lezers maken kans op een 
unieke verrassing: een ontmoeting met die twee.
Wil jij deze meet & greet winnen? Surf dan naar www.primo.eu, geef het juiste antwoord 
op de wedstrijdvraag en wie weet mag jij Eric en Katie begroeten op maandag 6 okober.

OP 6 OKTOBER IN ONS LAND

14 15


