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HOE VOELT HET OM TOT MISS 
NEDERLAND 2021 TE ZIJN GEKOZEN?
“Ik ben er heel blij mee. Het is echt bizar, 
het moet nog een beetje indalen. Voordat  
ik het podium op ging voor de uitslag,  
dacht ik: ik heb een heel leuke tijd gehad, 
dus we zien wel. Het was echt zo’n moment 
waar je wel over wilde dromen, maar niet 
durfde en stiekem toch deed. En toen werd 
het ineens realiteit.”

Julia 
Sinning:
‘Ik was  
enorm  
verliefd 
op deze 

gast’

10

Gekroond tot Miss Nederland, 
een droom die realiteit werd.

Ze werd in één week tijd 
gekroond tot Miss Nederland 
2021 én gekozen als winnares 
van De Bachelor. Julia Sinning 

(24) gaat door een rollercoaster
van blijdschap, maar ook

verdriet, want met bachelor 
Tony was er geen happy end.  

Aan Grazia vertelt ze exclusief 
haar verhaal.
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‘Het was lastig dat we elkaar na 
drie maanden weer moesten zien.’ 

DE JURY SPRAK DE LOVENDE 
WOORDEN DAT JE ZO PUUR BENT 
EN JEZELF DURFT TE LATEN ZIEN. 
DAT MOET EEN ENORM  
COMPLIMENT ZIJN?
“Zeker, ik ben te allen tijde mezelf gebleven. 
In het begin dacht ik nog wel: o zij doet  
een draai, moet ik dan ook zoiets doen om 
op te vallen? Maar ik besloot gewoon te  
blijven wie ík ben en mijn eigen ding te 

lekker op de bank zit of met vriendinnen 
ben. En dan niet alleen maar met Photoshop 
en filters. Instagram is een medium waar 
veel jonge meiden op kijken. Ik denk dat als 
we allemaal meer realistische dingen gaan 
posten en eerlijk zijn, dat veel mensen veel 
gelukkiger worden. Sinds ongeveer een jaar 
ben ik echt content met mezelf, en dat is 
omdat ik in mijn kracht sta zoals ik ben. 
Ik denk dat De Bachelor daar ook wel zijn 
bijdrage aan heeft geleverd, daar was ik ook 
heel erg mezelf.”

DEED HET GEEN PIJN DAT JE 
JUIST DÁÁR HET VERWIJT KREEG
DAT JE NIET OPRECHT ZOU ZIJN…
“Ja, die oprechtheidskwestie vond ik heel 
pijnlijk. Het ging twee kanten op: ik kreeg 
reacties van mensen die zeiden dat ze me 
juist super puur, oprecht, lekker mezelf en 
normaal vonden. En anderen zeiden: ‘Je zit 
hier alleen maar voor de fame, je bent nep’. 
Maar goed, ik weet hoe ik echt in elkaar zit 
en mijn eigen kring weet dat ook, dat is voor 
mij het belangrijkste. Ik denk altijd maar: 
iedereen heeft haters in het leven, alleen 
weten sommige mensen het niet, en ik 
toevallig wel.”

BEN JE IN HET PROGRAMMA 
NEERGEZET HOE JE WILDE?
“Op de beelden die zijn uitgezonden, zie je 
wel helemaal hoe ik ben. Ik ben nonchalant, 
ik ben een rustig type, en ik zeg wat ik 
denk. Dat ze in die tweede aflevering zeiden 
dat ik droom van beroemd worden, dat is 
niet helemaal waar. Ik droom van een mooie 
carrière als actrice/presentatrice. Dat brengt 
wellicht roem met zich mee, maar dat is  
niet waarom ik dat ambieer. Ik wil dingen 
doen die ik leuk vind, en daar werk ik  
ook hard voor.”

doen. This is me, als ze dat willen, is het 
goed, dacht ik. En dan is het natuurlijk  
te gek dat je te horen krijgt dat je juist  
daarom bent gekozen.”

JE ZEI OOK DAT JE VAN HET PERFEC-
TE PLAATJE HET ECHTE PLAATJE
WILT MAKEN. HOE DOE JE DAT?
“Vooral door op social media te laten zien 
wie ik werkelijk ben. Zonder make-up, als ik 
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puur en behulpzaam vonden. Tijdens de 
finale van Miss Nederland waren twaalf 
meiden van De Bachelor gekomen om me te 
steunen. Die hadden er echt niet gezeten als 
ik een nep of onoprecht persoon was.” 

WE ZAGEN IN DE REÜNIE-
AFLEVERING VAN DE BACHELOR
DAT TONY HET NIET ZO CHIC HEEFT
AFGEROND MET JOU. WAS JE HART
GEBROKEN?
“Absoluut, ik was echt enorm verliefd op 
deze gast. En ik begrijp het ook nog steeds 
niet, dat is het lastige eraan. Normaal date je 
met iemand, en als je er samen niet uitkomt, 
dan laat je het los en ga je weer verder. Maar 
dat was nu lastig, want na drie maanden 
moesten we elkaar weer onder ogen komen 
voor de camera’s met allemaal meiden erbij 
met wie hij ook heeft gedatet.”

HOE KWAM JE ERACHTER DAT
HIJ TEGELIJKERTIJD MET JOU ÉN
MET MAXIME GING?
“Ik had afgesproken met een paar meiden 
van De Bachelor om bij te praten, waaronder 
Maxime. We hebben even met z’n tweeën 
gezeten, waar alles boven water is gekomen 

TONY VROEG ZICH VLAK VOOR DE
FINALE AF OF JE NIET WILDE MEE-
LIFTEN OP ZÍJN ROEM. WAT EEN
ZOETE WRAAK MOET DEZE MISS
NEDERLAND-TITEL DAN ZIJN
GEWEEST…
“Ja, maar toen waren er weer mensen die zei-
den: ‘Dat komt allemaal door Tony.’ Terwijl 
ik al heel lang heel hard hieraan werkte. Ik 
ben gekozen door een vakjury en daarnaast 
hebben mijn medefinalisten me ook gekozen 
tot Miss Congeniality, omdat ze me lief, 

‘Ik heb heel erg 
gevoeld hoe  

vrouwen elkaar  
kunnen 

versterken’

‘In De Bachelor 
zit je in een 
snelkookpan.’
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en we de tijdlijnen naast elkaar hebben 
gelegd. Ik wist wel dat zij en Tony nog 
hadden afgesproken, maar hij had tegen mij 
gezegd dat er niks gebeurd was en dat ze 
binnen een uur weer weg was. Ik vond het 
prima dat hij een gesprek met haar had 
gehad om alles af te sluiten, zolang ik maar 
zekerheid en het vertrouwen had. Maar toen 
bleek dat hij over die eerste keer had gelogen 
en er was ook nog een tweede keer, waar 
méér was gebeurd. Ik heb me daar heel 
slecht over gevoeld.”

TERWIJL HIJ NOG WEL ZO MOOI 
VERTELDE DAT HIJ OP ZOEK WAS
NAAR WARE LIEFDE…
“Dat was ook het bizarre, ik geloofde dat 
echt. Ik ben iemand die het lastig vindt om 
mijn gevoelens te uiten, om ergens snel in te 
gaan en mezelf bloot te geven. Ik wil altijd 
even aftasten of het gezellig en leuk is, maar 
bij De Bachelor zit je in zo’n snelkookpan dat 
het allemaal een stuk sneller ging dan ik had 
verwacht. En toen kreeg ik die laatste roos. 
We hadden best veel gesprekken gehad, dus 
ik dacht: het zit goed, jij wilt hier iemand 
vinden om honderd mee te worden, dus ik 
durf het aan om mijn hart open te stellen. 
We hebben heel mooie, diepgaande gesprek-
ken gehad over mijn onzekerheden, over 
mijn angsten en over mijn verleden met 
mannen. Hij zei: ‘Ik wil altijd eerlijk met 
je zijn.’ En toen gebeurde dit…”

IN DE REÜNIE-AFLEVERING
PAKKEN JULLIE TONY FLINK AAN
MET DE MEIDEN. HOE KIJK JE 
DAAROP TERUG?
“Ik ben zelf vrij weinig aan het woord geko-
men, ik had een soort black-out die dag. Ik 
zat vol spanning, want ik had hem natuur-
lijk helemaal niet meer gezien. En steeds als 
ik iets wilde zeggen, kwam er weer iemand 
anders tussendoor van: ‘Was je dan wel klaar 
voor een relatie’ en: ‘Waarom doe je dan mee 
aan De Bachelor?’ Het is natuurlijk heel fijn 
dat de andere meiden ook zien hoe het is 
gegaan. Ik heb echt hun volle support, dat 
heb ik gevoeld tijdens de reünie, maar ook 
tijdens de Miss Nederland-finale. De liefde 
die ik zocht, kreeg ik van hen. Ik heb hier 
een heel mooie vriendinnengroep aan 
overgehouden, dus wat dat betreft heb ik 
zeker geen spijt dat ik heb meegedaan.”

HEEFT TONY NOG GEREAGEERD OP
JE MISS NEDERLAND-WINST?
“Nee, hij heeft me niet bericht. Ik heb hem 
na de reünie, die daarvoor al was opgeno-

men, nog wel even kort gesproken. 
Ik had het gevoel dat dat wel nodig was, 
want het was zo heftig en zo veel. We  
hebben uiteindelijk een goed gesprek  
gehad, dus voor mij is het oké zo.”

GELOOF JE NOG IN DE LIEFDE?
“Ik moet zeggen dat ik wel een klap  
heb gekregen. Ik geloof er nog wel in,  
want ik heb gevoeld dat de liefde echt 
bestaat en dat het supermooi is. Alleen ga  
ik me de komende tijd even lekker focussen 
op Miss Nederland, dat is voor mij nu  
het allerbelangrijkste. (Lachend:) Ik heb 
geen tijd meer voor mannen.”

WAT IS HET MOOISTE WAT 
BEIDE AVONTUREN JE HEEFT
OPGELEVERD?
“De steun die ik heb gevoeld van mijn  
nieuwe meidengroepen, die van De Bachelor, 
maar ook mijn medekandidaten bij 
Miss Nederland. Toen ik me verdrietig 
voelde, waren zij daar voor afleiding, ik  
heb zo veel liefde ontvangen. Ook vanuit  
de organisatie van Miss Nederland en hoofd-
sponsor hannah ben ik heel goed begeleid 
tijdens het hele proces. De missie van  
juryvoorzitter en hannah-directeur Monica 
van Ee is ook heel erg de mijne: jonge  
vrouwen in hun kracht zetten en in zichzelf 
laten geloven. Ik heb de afgelopen periode 
heel erg gevoeld hoe vrouwen elkaar  
kunnen versterken.”

‘Ik heb 
geen tijd 
meer voor 
mannen’

WAT ZOU JE GRAAG WILLEN 
ALS JE GROOT MAG DROMEN?
“Ik houd van presenteren en acteren, 
en het is wel een droom van mij om  
een keer de hoofdrol in een bioscoopfilm  
te spelen. Ik zou ook graag iets van een 
workshop of training willen ontwikkelen 
om jongeren te helpen om zichzelf te  
zijn en daar hun kracht van te maken.  
Maar eerst maareens zien wat dit jaar  
me gaat brengen. Ik had mijn jaar al  
vrijgehouden in de hoop dat het zou  
gebeuren, en ik ga mijn stinkende
best doen om alles uit dit avontuur  
te halen!” 


