❄

Modemodel

Naast Miss Nederland is Sharon Pieksma al jaren model
en reist zij ook voor haar werk als DJ de hele wereld over.
Met de uitgebreide feestcollectie van C&A, is zij klaar
voor alle gelegenheden; de geliefde etentjes met familie,
borrels met vrienden én de nieuwjaars-gig op een jacht in
Australië! “Vooral die zilveren jurk, vind ik fantastisch!”
ook eentje met een verhaal.”
Hoe vier jij Kerst het liefst?

“Ik vind het heel fijn om met
mijn familie te zijn. Ik ben echt
een familiemens. Lekker eten,
een mooie grote tafel en allemaal
samen koken. En dan nog ergens
een drankje of een feestje met wat
vrienden.”

‘Ik vind het fijn om
met mijn
familie te zijn’

Kook je graag?

Ben jij je sinds je Miss
Nederland bent anders gaan
kleden?

“Ik hou er wel meer rekening mee.
Ik heb de neiging om mezelf heel
erg chill te kleden, baggy broeken
vind ik bijvoorbeeld heel erg fijn
om te dragen. Ik hou van stoer,
een beetje lean back en hipster
hoedjes dat werk. Nu kleed ik me
representatiever en vrouwelijker.
Ik denk er meer over na maar
natuurlijk ga ik ook nog in m’n
kloffie naar de supermarkt.”

Tekst Michèlle Schaap Foto’s Jasper Suyk

Als er speciale gelegenheden
zijn, laat je je dan kleden?
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“Meestal zoek ik zelf uit wat ik wil
dragen want ik vind het belangrijk
dat je dicht bij jezelf blijft. Je moet
je eigen persoonlijkheid blijven
uitstralen. Maar er zijn verschillende
mensen die inmiddels wel weten of
bepaalde kleding iets voor mij is.
Dan hangen ze het weg. Ik werk
niet persé met één iemand. En het
lig eraan wat voor evenement het
is. Als het een gala is, heb ik iemand
die een jurk voor me regelt.”
Is je stijl in de loop der tijd heel
erg veranderd?

“Ik ben door fases gegaan. Ik begon
heel erg meisjesachtig met hakken,
jurkjes en mooi gekrulde haren.
Daarna werd het meer lean back.
Ik was mezelf aan het ontdekken,
kijken waar ik me het best bij voelde.
Mijn stijl is ook veranderd door

het reizen. Ik reis veel en zie
verschillende culturen over de
hele wereld. Ik vind het leuk om
me aan te passen. Als ik in India
ben draag ik van die harembroeken
en shawls in felle kleuren. Zo leer
je wat wel en niet bij je past.”
Wat vind je de leukste plekken
om je voor aan te kleden?

“Aan de ene kant vind ik het heel erg
leuk om me helemaal op te tutten
en een mooie jurk aan te trekken
bijvoorbeeld voor de feestdagen.
Maar ik vind het ook heel leuk om
naar het strand te gaan en met te
kleden met die lekkere beachvibe
met hoedjes en sieraden.”
Ben je liever under- of
overdressed?

“Overdressed. Maar dat kan ook
een mooie kimono met een baggy
broek, een heel gaaf shirtje, een
opvallende ketting en een hoedje zijn.
Dat vind ik ook een party outfit.”
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Vind je het belangrijk wat
anderen van jou vinden?

“Daar maak ik me niet zo druk
om. Natuurlijk spookt er weleens
iets door mijn hoofd, maar dat
probeer ik zo snel mogelijk van me
af te zetten. Ik ben blij met mijn
uitstraling, hoe ik mezelf voel en
de energie die ik kan uitstralen. Ik
heb sinds ik Miss Nederland ben
geen negatieve reacties gekregen,
ik ben een positief en happy
persoon, misschien helpt dat.”

“Ik vind het heel leuk om met
mijn eigen creativiteit wat neer te
zetten. Maar meestal is dat wel last
minute, simpel en vegan.”
Eet je al lang zo?

“Ik was eerst vegetarisch of
pescotarisch eigenlijk, ik at wel vis
als mijn lichaam aangaf dat ik dat
echt nodig heb. Maar ik vind het
belangrijk om bewust bezig te zijn
met het eten van dieren, dus ik
kies ervoor om dat niet te doen.”
Wat doe je met Oud & Nieuw?

‘Een mooie
grote tafel
en allemaal
❄ samen
koken’

Kun je al iets zeggen over jouw
finale jurk op de Miss Universe
verkiezing?

“Ik ga dit jaar op een groot jacht
draaien in Sydney in Australië,
samen met andere dj’s. Dat wordt
een hele leuke Oud & Nieuw!
Draaien is mijn passie en voelt
absoluut niet als werken. Het is
mooi om mijn muziek te delen
met mensen en die vibe te voelen
die je van hen terugkrijgt.”
In het nieuwe jaar moet je de
kroon overdragen, vind je dat
jammer?

“Ja, ik geniet heel erg van wat ik nu
doe. (lacht) Ik heb ook al gevraagd
of ik nog een keer mag meedoen!
Het team van Miss Nederland is
heel bijzonder. Het draait allemaal
om womanpower. Een team van
vrouwen dat elkaar ondersteunt
en het beste met elkaar voor heeft.
Het voelt als familie en dat is echt
heel fijn.” 

“Designer Miss Pearl is voor mij
een jurk aan het ontwerpen die
in verband staat met mijn doel;
minder plastic op deze wereld.
Ik ben nu beach clean ups aan
het doen en we willen dat plastic
in die jurk verwerken. Het wordt
een hele mooie elegante jurk maar
100%NL
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