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Sharida Senior is een vrolijke flapuit 
uit Amsterdam. Ze is bijna klaar met haar 

studie Psychologie en doet onderzoek naar het 
effect van haat op cognitieve functies. Daar ligt 
ook haar missie: gelijkheid is belangrijk voor 
iedereen. De 27-jarige heeft veel modellen- 
ervaring en meegedaan aan het programma 
Love Island. Ze schildert in haar vrije tijd  
en haar ambities omvatten alles van ‘een  
modellencontract in New York’ tot ‘een boek 
schrijven’. Sharida is heerlijk chaotisch, altijd 
vrolijk en hoopt iedereen te stimuleren zichzelf 
te zijn én te vechten tegen ongelijkheid. 
Guilty pleasure “M’n huis schoonmaken op 
Britney Spears, met als voorkeur Hit me baby 
one more time.”

Leyla Haji-Zade studeert Life,  
Science and Technology. Als kind  

van anderhalf kwam zij met haar ouders uit 
Azerbeidzjan naar Nederland. Leyla kreeg te 
maken met vooroordelen en werd geadviseerd 
vmbo te doen. Maar Leyla is een vechter: zij 
is inmiddels 23, studeert aan de universiteit 
van Groningen en is nog niet klaar. Haar 
doel is een bachelor biologie te halen, door 
te stromen naar geneeskunde om uiteindelijk 
hartchirurg te worden. Ze wil iedereen laten 
zien dat je niet hoeft te luisteren naar adviezen 
onder je eigen niveau. 
Guilty pleasure “Wanneer ik samen met  
mijn moeder alleen thuis ben in Leeuwarden, 
zingen we altijd Turkse hits!” 

Rosalin van Tuijl, de 26-jarige 
stralende Gelderse, werkt als operatie-

assistent en met name tijdens de coronacrisis 
was haar werk haar leven. Rosalin is de laatste 
jaren 35 kilo afgevallen en wil laten zien dat 
mensen in hun eigen kracht moeten geloven. 
Zo was de coronacrisis een afschuwelijke 
periode. Toch put zij er ook kracht uit, vooral 
in de zorg heerste saamhorigheid, kracht en 
hoop voor de toekomst.
Guilty pleasure “Het ongegeneerd leeg 
lepelen van de pindakaas pot, wat ook echt 
op ieder moment van de dag kan.”

Hollands mooiste

In willekeurige volgorde stellen wij voor: de 10 mooiste dames van 
Nederland die vanaf 20 september in Op jacht naar de Kroon op RTL4, 

de strijd met elkaar aangaan voor de titel Miss Nederland 2020!

Wie wordt 
Miss Nederland 
2020?

Alle
prachtig!
10

Sophie Alink is een 
goed gebekte 20-jarige 

Media & Cultuur-student uit 
Utrecht. Ze houdt van fitness en 
hardlopen en hoopt iedereen te 
inspireren je dromen na te streven. 
Daarnaast wil ze aandacht voor 
eenzaamheid. Niet alleen voor 
ouderen, ook voor jongeren is het 
verlammend. Tijdens een langere 
tijd in Spanje voelde Sophie zich 
erg alleen. Nu voelt ze zich als 
een vis in het water tussen de 
andere finalisten. Met 1.73 meter 
is zij de kleinste van de club, maar 
ze maakt dat ruimschoots goed 
met haar vrolijke aanwezigheid.
Guilty pleasure “Samen met  
mijn zusje in de auto keihard 
meezingen met musicals zoals 
Grease en Fame. We zijn beide 
geen talentvolle zangeressen...”

Sigrid Boersma is  
met haar 1.84 meter, bos  

haar en groene ogen een indruk-
wekkende verschijning. Ze heeft 
modellenervaring en kan daar-
naast ook zingen, dansen en 

Dominique Hazeleger heeft modellen- 
ervaring, maar deze 23-jarige student 

Psychologie uit Amsterdam heeft ook een zwarte 
band in jiu-jitsu. Ze gaat nooit een uitdaging uit 
de weg. Ze deed mee aan Expeditie Robinson 
en bereikte de finale. Ze wil laten zien dat het 
niet alleen om het perfecte plaatje gaat: je bent 
zo mooi als je je voelt en dat bereik je door 
gezond te leven, te eten en te sporten. Ze hoopt 
een master in de neuropsychologie te halen.
Guilty pleasure “Het schoonlikken van een bord 
waar een heel lekker toetje op heeft gelegen, 
liefst iets met chocola.”

Sanne ten Kate verblindt iedereen met 
haar glimlach, maar dat was niet altijd zo. 

Zoals veel studenten heeft ook zij last gehad 
van de druk van de maatschappij. Stress, angst 
en twijfel waren het gevolg. Gelukkig wist Sanne 
hier op tijd mee aan de slag te gaan. Met haar 
deelname hoopt zij iedereen te stimuleren om te 
doen wat jij zelf leuk en interessant vindt. Je niet 
te veel te laten beïnvloeden en op tijd aan de 
bel te trekken als het te veel wordt. Sanne is 22, 
woont in Eindhoven en weet alles van Retail en 
ondernemerschap. 
Guilty pleasure “Augurken! Ik eet ze heel vaak 
als ik thuiskom, zo uit een pot en nee, natuurlijk 
niet zwanger!” 

Roos Sophie van Twisk heeft  
een titel in Business & Finance aan de  

Universiteit van Amsterdam. De stralende  
blondine van 22 rijdt dressuur op topniveau, 
gaat 4 à 5 keer per week naar de sportschool 
en houdt van skiën en snowboarden. Ze wil 
vrouwen stimuleren het hoogste na te streven. 
Een eigen bedrijf runnen naast je gezin? Het 
kan best! Haar scriptie heeft al aangetoond dat 
vrouwen in het bedrijfsleven zorgen voor een 
hogere bedrijfswaarde.
Guilty pleasure “In de supermarkt of het  
warenhuis toevallig een aantal keer langs zo’n 
kookstandje lopen waar ze gratis eten uitdelen.” 

presenteren. Sigrid is 23 en  
studeert Business Administration. 
Met haar deelname wil zij helpen 
met de empowerment van vrouwen. 
Met haar debatteertalent hoopt  
ze een stem te kunnen zijn voor 
diegenen die niet durven te praten. 
Guilty pleasure “Horoscopen 
lezen en pindakaas met gekleurde 
hagelslag op brood.”

Denise Speelman 
heeft met haar 1.85 meter, 

weelderig haar en sprankelende 
ogen modellenervaring. Maar ze 
heeft ook te maken gehad met  
een eetstoornis, en weet nu hoe 
belangrijk het is om goed en  
gezond in je vel te zitten. Ze heeft 
een styling bedrijf, om mensen zó 
te kleden dat zij zichzelf op hun 
allermooist voelen. Deze 22-jarige 
geboren en getogen Groningse 
hoopt de discussie te openen over 
eet stoornissen en uiterlijk. 
Guilty pleasure “Hollandse hits 
meezingen in de auto. Muziek hard, 
zodat ik mezelf niet hoor en heerlijk 
meeblèren met Marco Borsato!”

Fae Milder, de jongste 
van de groep, heeft geen 

modellenervaring, maar weet des 
te meer van de ‘andere kant’.  
Deze 20-jarige uit De Bilt werkt  
als zelfstandig fotograaf en gaat 
Communicatie- en Informatie-
wetenschappen studeren. Ze is 
ook zeer muzikaal, zingt, speelt 
piano en gitaar en schreef een 
liedje dat Marco Borsato heeft 
uitgebracht. Fae hoopt dat de 
wereld wat positiever zal worden. 
Guilty pleasure “Samen met mijn 
vriendinnen in de auto een carpool 
karaoke doen en keihard meezingen 
met liedjes uit onze kindertijd.”
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