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denisespeelman

DE 23-JARIGE 
DENISE SPEELMAN IS 

GEKROOND TOT MISS 
NEDERLAND 2020! EEN 

PAAR DAGEN VOOR 
HAAR VERJAARDAG 

HEEFT DEZE GEBOREN 
GRONINGSE, 

TEGENWOORDIG 
WOONACHTIG IN 

AMSTERDAM, EEN 
WEL HEEL BIJZONDER 
CADEAU GEKREGEN. 

DE FELBEGEERDE TITEL 
MISS NEDERLAND 

2020 STAAT OP 
HAAR NAAM EN ZIJ 

HEEFT DE BEKENDE 
MET KRISTALLEN 

INGELEGDE KROON 
IN ONTVANGST 
GENOMEN VAN 

SHARON PIEKSMA, DE 
MISS VAN AFGELOPEN 

JAAR. DENISE ZAL 
IN HET VOORJAAR 

DEELNEMEN AAN DE 
INTERNATIONALE MISS 
UNIVERSE-VERKIEZING.

FOTOGRAFIE 
Otto van den Toorn

STYLING 
Dayenne Bekker

MAKE-UP 
Roxanne Bierhuis

HAAR 
Hedwich Vigelandzoon 

@ GrandSalon Rotterdam by L’Alga
LOCATIE 

Kasteel de Wittenburg
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Japon Elisabetta Franchi via Jos Bles €879 - O
orknoppen diam

ant Illusion setting Schaap en Citroen Juw
eliers €2950 - H

akken m
odel’s ow

n

Japon off-shoulder Elisabetta Franchi via Jos Bles €739 - O
orhanger roségoud m

et bruine diam
ant D

ada via 
Schaap en Citroen Juw

eliers €5520 - Ring bruine diam
ant SC H

ighlights via Schaap en Citroen Juw
eliers €7440 
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Jum
psuit ITM

FL €730 - H
akken m

odel’s ow
n - O

orknoppen Schaap en Citroen Juw
eliers €2950

Jumpsuit ITMFL €730 - Ring bruine diamant SC Highlights via Schaap en Citroen Juweliers €7440 
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Blazer soepel vallend Scotch & Soda €119,95 - Collier roségoud schakel open Schaap en Citroen Juweliers €2995 - Dada oorhanger via Schaap en Citroen Juweliers €5520

Blazer soepel vallend Scotch &
 Soda €119,95 - Pantalon Elisabetta Franchi via Jos Bles €289 - Collier roségoud schakel open Schaap en Citroen Juw

eliers €2995 - D
ada oorhangers Schaap en Citroen Juw

eliers €5520 - H
akken m

odel’s ow
n
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WAT HEEFT JE GEÏNSPI-
REERD OM MEE TE DOEN 
AAN MISS NEDERLAND?
‘De drive achter de organisatie, 
waar Miss Nederland voor staat: 
women empowerment en sister-
hood. Dat zijn twee dingen waar ik 
me als persoon altijd mee bezig-
houd. Ik ben drie jaar geleden voor 
mezelf begonnen als stylist en ik 
sta echt voor sterke vrouwen. Dat 
vrouwen ook echt de powervrouw 
zijn die ze kunnen en willen zijn. 
Ook is vriendschap voor mij heel 
belangrijk en dat stukje sisterhood 
heeft me zeker geïnspireerd. 
Omdat je zo close met elkaar bent 
geworden in korte tijd en hetzelfde 
meemaakt, word je toch op een 
andere manier vriendinnen. Het is 
letterlijk een sisterhood en voelt 
echt als zussen.’

WAT BETEKENT HET WIN-
NEN VAN DE TITEL VOOR 
JOU?
‘Het is een droom die uitkomt. Als 
meisje keek ik altijd naar die Ame-
rikaanse films en toen spraken de 
mooie jurken en de kroon mij heel 
erg aan. Door de jaren heen kwam 
ik erachter wat een Miss eigenlijk 
precies doet en wilde ik heel graag 
meedoen aan Miss Nederland. Dat 
ik dan ook die kroon mee naar huis 
mocht nemen is écht een droom 
die uitkomt.’

WAT IS JOUW DEFINITIE 
VAN SCHOONHEID?
‘Als je van binnen lekker in je vel 
zit, straal je dit ook naar buiten uit. 
Schoonheid gaat niet om een 
maatje of het perfecte plaatje, maar 
schoonheid zit van binnen én van 
buiten. Samen met mijn hannah 
huidcoach zorg ik ervoor dat mijn 
huid er stralend en gezond uitziet, 
want ik hou van no 
makeup-dagen.’

Jurkje glitter Elisabetta Franchi via Jos Bles €1199 - Oorknoppen via Schaap en Citroen Juweliers €2950 - Ring witgoud diamant SC Highlights via Schaap en Citroen Juweliers €11.950 
- Armband schakel via Schaap en Citroen Juweliers €359 -  Hakken model’s own

Jurkje tweed Elisabetta Franchi via Jos Bles €699 - Ring witgoud diamant SC Highlights via Schaap en Citroen Juweliers €11.950 - Hakken model’s own
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WAT IS JOUW MISSIE TIJDENS JE 
PERIODE ALS MISS NEDERLAND? 
‘Ik heb zelf vijf jaar geleden een eetstoornis 
gehad, die ik gelukkig heb overwonnen. Ik 
hoefde gelukkig niet naar een kliniek, maar ben 
wel in therapie geweest. Ik heb toen zoveel over 
mezelf en over het leven geleerd, dat ik dacht: 
waarom doe ik mezelf dit aan, terwijl het alle-
maal zo mooi is en we het geluk hebben dat we 
zulk lekker eten hebben in Nederland? Het is 
raar dat je zo ver kunt verdwalen in je gedach-
ten. Dat je denkt dat je slanker moet zijn, omdat 
modellen allemaal zo slank zijn en je toch wil 
voldoen aan een perfect plaatje. Als Miss 
Nederland sta ik voor body positivity en dat we 
niet meer dat perfecte plaatje na willen bootsen. 
Wees jezelf en zit lekker in je vel, maar luister 
vooral ook naar je eigen lichaam. Natuurlijk is 
sporten gezond en is gezond eten heel goed, 
maar de juiste balans vinden is écht het 
belangrijkst.’

WAT IS JOUW TROEF TIJDENS DE MISS 
UNIVERSE-VERKIEZING?
‘Ik denk dat ik met mijn Hollandse nuchterheid 
wel zal opvallen. Op alle internationale pagina’s 
word ik nu al beschreven als klassiek en 
authentiek. Ik denk dat ik daarin wel opval en 
daar ga ik zeker mijn best voor doen!’

WELK MOMENT TIJDENS DE JACHT 
NAAR DE KROON ZAL JE NOOIT MEER 
VERGETEN?
‘Tijdens onze reis naar Oostenrijk kregen we 
elke avond in het restaurant een driegangendi-
ner. Wij hebben daar echt zo veel gegeten en 
hoopten elke avond op een tweede ronde toe-
tjes, waar de obers erg om moesten lachen. Ze 
verwachtten dat niet van Missen die op een cat-
walk moeten lopen. Zo kan het dus ook! Dat 
vond ik heel leuk en mooi om te zien.’

WAT HEB JIJ GELEERD VAN 2020?
‘Niet opgeven. Vorig jaar zei ik tegen mijn 
ouders: “2020 wordt echt mijn jaar”. Mijn werk 
ging goed, ik kreeg veel leuke stylingklussen en 
toen kwam corona. Maar er komt altijd licht 
aan het einde van de tunnel. Ik geloof erin dat 
als je écht iets wil, dat dat kan. En dat je ook 
door middel van creatieve oplossingen iets heel 
tofs kunt neerzetten.’

WAT IS JE VOORNEMEN VOOR 2021?
‘Ik blijf zo doorgaan zoals ik nu ga. Ik heb de 
balans nu gelukkig helemaal met eten, sporten 
en lekker in mijn vel zitten. Ook wil ik al mijn 
plannen en dromen nog meer uitwerken, maar 
wel door mezelf te blijven.’

WAT STAAT ER OP JE BUCKETLIST? 
‘Ik zou wel een keer willen parachutespringen, 
want ik ben best wel een adrenalinekickver-
slaafde en houd van actie. Ik ben geen agressief 
persoon en houd niet van ruzies en discussies, 
maar ik boks wel altijd om daarin al mijn ener-
gie kwijt te kunnen en op die manier dingen te 
kunnen relativeren.’ 

WAT WETEN MENSEN NIET VAN JOU 
WAT ZE WEL ZOUDEN MOETEN 
WETEN?
‘Ik ben een autofreak. Ik houd echt van auto’s en 
kijk onderweg altijd naar andere auto’s. Mijn 
rustmoment is ook als ik in de auto zit. Dan wil 
ik het liefst niemand spreken, wil ik alleen de 
muziek aan en gewoon zitten.’

WAT IS JOUW MOTTO IN LIFE?  
‘Wees jezelf, luister naar jezelf en leef je eigen 
leven.’

WAT WIL JE VERANDEREN AAN DE 
WERELD?
‘Ik probeer te veranderen dat we normaal gaan 
denken over het vrouwelijk lichaam. Dat wij 
vrouwen onszelf en elkaar iets minder moeten 
bekritiseren, en elkaar juist moeten helpen en 
steunen. Ik hoop dat ik kan veranderen dat we 
allemaal normaal naar elkaar kijken en ieder-
een in hun waarde laten.’

WAT KUNNEN WE IN DE TOEKOMST 
NOG MEER VAN JE VERWACHTEN? 
‘Ik wil deze beweging van body positivity en 
eetstoornissen nog meer uitwerken. Ik hoop 
dat ik daarmee grote projecten kan opzetten. 
Ook hoop ik als stylist succesvol te blijven en 
mooie klussen te doen. Daar kan ook een heel 
mooie koppeling tussen gemaakt worden, want 
met de juiste kleding kan je je natuurlijk ook 
goed voelen. Ik hoop dat jullie qua styling en 
mijn body positivity-statement nog heel veel 
van me gaan horen.’  

Japon off-shoulder Elisabetta Franchi via Jos Bles €739 - O
orhanger roségoud m

et bruine diam
ant D

ada via Schaap en Citroen Juw
eliers €5520 - Arm

band roségoud schakel via Schaap en Citroen Juw
eliers €3595 - Ring bruine diam

ant SC H
ighlights via Schaap en Citroen Juw

eliers €7440


