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Julia Sinning werd in één klap bekend door haar deelname aan tv-programma De Bachelor. Ze won  
het programma en werd tegelijkertijd bekroond tot Miss Nederland 2021. Een openhartig interview over  

de rollercoaster van afgelopen jaar. Maar ook een vooruitblik naar de Miss Universe verkiezing in  
Israaël en haar toekomstdromen, want dit is absoluut een beauty met brains!

De 25-jarige Julia werd in 1996 
geboren in het ziekenhuis Amstelveen 

Amstelland. ‘Vervolgens woonde ik 
18 jaar in Uithoorn.’ Toch 

spendeerde ze haar tienerjaren 
op het Amstelveen College. ‘Ik 
wilde meer van de wereld 
zien en op die leeftijd was 
dat Amstelveen’, lacht Julia. 
‘Nee, ik koos voor het 
Amstelveen College omdat ik 

hier destijds kon kiezen voor 
het ‘expressie profiel’. Dit hield 

in dat je na schooltijd samen met 
andere leerlingen creatieve dingen kon 

gaan doen zoals drama, handwerk, etc. Ik 
ben creatief en dol op podiumkunsten, dus 
vond het te gek dat er hier meer ruimte voor 
was.’  Op de vraag van wie ze de creativiteit 
heeft geërfd, grapt ze: ‘geen van beide. Mijn 
familie snapt soms nog steeds niet wat ik nu 
precies aan het doen ben met m’n leven.’ 

Acteerambitie
‘Voordat ik met het HBO zou starten, wilde ik 
graag een tussenjaar. Maar mijn moeder stak 
hier een stokje voor en zei me eerst mijn 
diploma te halen. Ik ben toen gaan zoeken 
naar een studie die bij me past en kwam uit 
op Communicatie.’ Hoewel dit een goede keus 
was, bleef het knagen. Want Julia, die al sinds 
haar 13e op filmsets rondliep en figureerde, 
voelde dat ze veel liever bezig was met 
acteren. ‘Ik ben toen bij Film Actors Academy 
Amsterdam (FAAAM) auditie gaan doen en 
hoopte hier goede feedback te krijgen zodat 
ik er het volgende jaar, als m’n HBO was 
afgerond, kon starten. Maar ik werd direct 
aangenomen, dus heb ik deze acteeropleiding 
gecombineerd met mijn afstuderen.’ 

Miss Nederland
In de spotlights staan is Julia inmiddels wel 
gewend, die sinds haar 18e al modellenwerk 
doet. Toch is die zelfverzekerdheid pas iets 
van de laatste jaren legt ze uit. ‘In mijn 
tienerjaren ben ik behoorlijk onzeker geweest. 
Ik vond dat ik er anders uitzag en social 
media heeft daar ook aan bijgedragen.’ Maar 
inmiddels staat ze volledig in haar kracht en 
straalt ze op de catwalk als nooit tevoren. ‘Ik 
werd in mei gecast voor Miss Nederland en 
ging toen een traject in van 3 maanden. Dit 
was ontzettend leuk. We kregen workshops, 
een bootcampweek in Zeeland en een 
bikinishoot met fotografe Hylke Greidanus.’ 
Eind augustus moest ze het opnemen tegen 9 
andere finalisten. ‘Ik had van tevoren geen 
idee wie zou gaan winnen, omdat er 10 
compleet verschillende vrouwen waren 
overgebleven met ieder haar eigen kracht.’ 

Toch was het Julia die bekroond werd tot Miss 
Nederland 2021 met als jury commentaar: 
‘Deze prachtige vrouw is puur en durft zichzelf 
te laten zien en uit haar comfortzone te 
stappen.’ Dat Julia niet alleen mooi van buiten 
is maar ook van binnen, werd benadrukt door 
haar medefinalisten die haar verkozen tot Miss 
Congeniality, ofwel meest collegiale en 
vriendelijkste miss.
Terwijl je bij een miss verkiezing een moor-
dende concurrentiestrijd verwacht, blikt Julia 
terug op een te gekke tijd waarin ze veel lol 
heeft gehad. ‘Uiteraard wist ik wel waarvoor 
ik er zat, maar het voelde niet echt als 
competitie. Het was voor iedereen nieuw en 
spannend, waardoor je al snel diepgaande 
gesprekken voert en elkaar sneller omarmt.  
Er zijn hele hechte vriendschappen ontstaan.’
Inmiddels is Julia druk bezig met de voorberei-
dingen voor de Miss Universe verkiezing in 
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Israël in december. ‘Gelukkig word ik 
bijgestaan door een fijn team van onder 
andere voormalig missen. Zo helpt Zoey Ivory 
(Miss Nederland 2016) mij met mijn socials 
en doet Denise Speelman (Miss Nederland 
2020) de styling, want je moet namelijk 
enorm veel kleding meenemen. Beide missen 
hebben alles al een keer meegemaakt, dus ik 
kan al mijn vragen bij hen kwijt. En Janike 
Altena (Miss Congeniality 2015) helpt mij met 
catwalk training en performing. ’

De Bachelor
Naast het winnen van de titel Miss Neder-
land, werd ze ook winnares van het 
tv-programma De Bachelor. In het programma 
moet een vrijgezelle man, de zogeheten 
bachelor, een keuze maken uit een aantal 
vrouwen. Elke aflevering vielen er deelneem-
sters af. En bachelor Tony Junior koos Julia uit 
tot winnares. Ze werd in een klap bekend bij 
het grote publiek, maar leerde ook de 
keerzijde van de roem kennen. ‘De eerste 
weken checkte ik nog wel mijn social media, 
maar daarna niet meer. Het is schrikbarend 

wat mensen over je zeggen en het 
gemak waarmee ze dat doen, 

terwijl ze je niet kennen. Zo 
kreeg ik veel reacties dat 

ik fake ben en het 
programma voor de 
‘fame’ doe, terwijl ik 

juist door het programma ben gevraagd om 
mee te doen.’ Gelukkig is Julia ijzersterk en 
weet ze inmiddels goed om te gaan met deze 
negativiteit. ‘Ik sta in mijn eigen kracht en 
weet dat mensen die zoiets schrijven zelf 
ergens mee zitten. Sindsdien trek ik het me 
niet meer zo aan. Daarnaast heb ik ook zoveel 
lieve reacties en support gekregen. En dat is 
duizend keer waardevoller dan die negativiteit.’

Toekomstdromen
Hoewel Julia de bachelor Tony Junior aan de 
haak had geslagen, is er van een relatie 
geen sprake meer. Ze is dan ook opgelucht 
dat dit hoofdstuk voorbij is. ‘Het was een 
emotionele rollercoaster. Maar ik ben 
dankbaar voor de vriendschappen die ik heb 
gesloten met andere deelneemsters.’ Julia 
kijkt vol goede moed vooruit en stort zich nu 
op de Miss Universe 2021 verkiezing in 
december. ‘Mijn doel is om zo ver mogelijk 
te komen tijdens die verkiezing. En volgend 
jaar wil ik mij richten op acteren en 
presenteren.’ 
‘Daarnaast wil ik mij bezig houden met 
workshops voor jonge vrouwen tegen cyber 
bullying. Ik sta namelijk voor women 
empowerment en vind dat vrouwen elkaar 
meer mogen versterken in plaats van naar 
beneden halen. Graag zou ik deze 
workshops willen geven aan jonge meiden 
op middelbare scholen.’ 
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"You are in 
charge of your  
own happiness"


