BEAU CELEB
Het einde van het jaar vraagt
om terugblikken, nieuwe
voornemens en soms wat zelfreflectie. Wat betekende 2021
voor Ferry, Renate en Julia?
Van puppy problemen tot uit
je comfortzone stappen: “Ik
heb mijn hart en ziel op
de Nederlandse tv laten zien.”

‘’s Ochtends ga ik lekker in
mijn ochtendjas, met kroon,
op de bank zitten’

tekst AGNES HOFMAN

Het bijzondere
jaar van...
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Ze werd dit jaar gekroond tot Miss
Nederland, won het programma ‘De
bachelor’ en was opeens een Bekende
Nederlander. JULIA SINNING (25): “Ik
wilde altijd met een prins trouwen om
prinses te worden. Nu heb ik echt een
tiara op, maar wel op eigen kracht.”
“Vorig jaar om deze tijd werkte ik bij de
GGD, bij een vaccinatiecentrum. Toch
voelde ik dat 2021 een heel bijzonder jaar
zou worden. Er was een energie in me
veranderd. Ik had me opgegeven voor
Miss Nederland, iets wat ik dolgraag
wilde. Als klein meisje stond ik op de
hakken van mijn moeder, met make-up
op voor de spiegel. Ik wilde met een prins
trouwen, zodat ik prinses kon worden, in
een prinsessenjurk met een tiara. Eerder
dit jaar werd ik inderdaad gekroond, tot
Miss Nederland. Als ik aan dat moment
terugdenk, krijg ik weer kippenvel. Het
was echt een bekroning voor het harde
werk dat ik had gedaan. Om daar op
het podium te staan voor familie en
vrienden. Ja, ook mijn vriendinnen van
‘De bachelor’ waren aanwezig. Meedoen
aan dat programma was heel heftig.
Ik zat midden in het traject voor Miss
Nederland toen de afleveringen werden
uitgezonden op televisie. Omdat alles
natuurlijk geheim moest blijven, kon ik
er niet echt over praten met de andere
Missen. En dat was jammer, omdat er
veel op me af kwam. Er werd op social

media veel over me gepraat, positief én
negatief. Die negatieve berichten deden
me pijn; dat ik aan ‘De bachelor’ meedeed voor de roem, dat ik fake was. De
organisatie van Miss Nederland heeft me
enorm geholpen, door me te motiveren en
helpen bij het omgaan met kritiek. ‘Blijf
dichtbij jezelf,’ zeiden ze. ‘Trek je er niets
van aan, je weet dat ’t niet waar is.’”
KWETSBAAR OPGESTELD
“Mijn tranen en gevoelens voor Tony
Junior waren echt. Ik heb mijn hart en
ziel op nationale televisie laten zien. Me
heel kwetsbaar opgesteld. Dat was even
moeilijk, maar nu - een paar maanden
later - zie ik dat mijn deelname aan ‘De
bachelor’ mijn persoonlijke ontwikkeling
heeft geholpen. Het is goed om uit je
comfortzone te stappen, om te leren
van nieuwe omstandigheden. En de
vriendschappen die ik heb opgedaan in
het programma zijn me alles waard. Dat
die meiden in het publiek zaten bij Miss
Nederland was zo bijzonder. We konden
die heftige periode samen feestelijk afsluiten. En voor mij was het natuurlijk
een nieuw begin. Ik bereid me nu voor op
Miss Universe, samen met een geweldig
team met onder anderen Zoey Ivory en
Denise Speelman. Zij helpen me met
mijn social media en styling. Wat beauty
betreft ben ik heel blij met de treatments
en producten van Hannah, die ik als Miss
Nederland cadeau krijg. Door alle stress
rond ‘De bachelor’ is mijn huid wat
onrustig geworden, maar de wekelijkse
facials hebben enorm geholpen. Nu ben
ik helemaal klaar om naar Israël te gaan,
waar Miss Universe (op 12 december,
red.) wordt gehouden. Natuurlijk hoop ik
ver te komen, maar we zien het wel.”

PRINSESSENWENSEN
“Wat mij betreft is 2021 al het meest
bijzondere jaar van mijn leven. En nee,
dat zit hem niet in de glamour of bekendheid. Ik wil de negatieve ervaringen van
afgelopen jaar omzetten in positiviteit,
door workshops en lesprogramma’s te
ontwikkelen over online pesten. Als Miss
Nederland kan ik veel kinderen bereiken
en ze zo leren over de impact die cyber
bullying kan hebben. En ik ben benaderd
door Make A Wish, een stichting die
ongeneeslijk zieke kindjes een mooie
dag wil bezorgen. Er kwamen zoveel
prinsessenwensen binnen dat de stichting
een eigen sprookje bedacht, over hoe
een meisje - Sterre - prinses werd. In een
jurk van Addy van den Krommenacker
en met mijn tiara op mocht ik die prinses
zijn. Het was zo’n emotionele dag, vol
blijdschap maar ook verdriet. Ik was echt
vereerd daar deel van uit te maken, om
die kindjes een lach op hun gezicht te
brengen. Ik vroeg ze wat ze het leukst
vonden aan de dag: ‘Jou ontmoeten,’
zeiden ze. Ja, ik kon wel huilen. En ik
snap ze: het heeft gewoon iets magisch,
een kroontje. De mijne staat op een
plankje, boven mijn bed. Soms doe ik
hem ’s ochtends ook op, om zo koffie te
zetten. Ga ik lekker in mijn ochtendjas,
met kroon, op de bank zitten. Ja, het is
soms heel onwerkelijk om nu als Miss
Nederland een soort prinses te zijn. En
ik had er geen prins voor nodig. Ik heb
het allemaal zelf gedaan.”
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