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RENS beha ACE 
ELEVEN kleine oorbel 
BOBBY ROSE grote 
oorbel en choker 
BERSHKA armbanden 
ANNA + NINA ringen 
FOX POMONA 
LUCAS shirt 
H&M STUDIO
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&rens

lucas
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health babe 
Rens kroes (30) 
& rocker lucas 

Hamming (23)  
over slappe  

billen, kleine 
borsten en 

bierbuiken
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RENS jasje TOMMY 
HILFIGER badpak 
BERSHKA pumps 
CASADEI bij ZALANDO 
oorbellen WOUTERS & 
HENDRIX kettingen FOX 
POMONA LUCAS hemd 
ZEEMAN broek en
laarzen H&M STUDIO
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jas MARC JACOBS bij 
ZALANDO shirt ZIPPER
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MEIDEN.l19rRENS, JIJ STOND VOOR DEZE FOTOSHOOT IN JE BEHA EN EEN KORSET 

BEST WEL DICHT TEGEN EEN WILDVREEMDE DUDE VAN 23 AAN. 

Rens: Zulke heftige foto’s heb ik nog nooit laten maken. Ik vond 

het vooraf heel spannend. De fotograaf wilde ook dat jij mij in 

mijn nek zou bijten. Dat was het enige dat ik te ver vond gaan.

Lucas: “En ik wilde niet naakt, maar dat is vooral uit onzekerheid.”

Waar ben je dan onzeker over?

“Mijn lichaam. Vorig jaar heb ik veel gesport, veel opgetreden 

en was ik erg afgevallen. Omdat ik deze zomer minder 

optredens had staan, dacht ik: nu wil ik genieten. Lekker 

zuipen en vreten.”

En bij genieten hoort alcohol, voor jou?

“Als ik vaak moet optreden, drink ik niet. Mijn stem reageert er 

niet goed op. Maar verder vind ik het gezellig met alcohol, ja. 

Ben jij weleens onzeker over je lijf?”

Hell yeah. Mijn billen zijn niet strak. Ik werk er al jaren aan, 
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LUCAS 

‘ik val op 
kleine borsten, 
Kleiner dan die 

van jou, 
rens’

RENS body LA 
PERLA oorbellen 
en kettingen FOX 
POMONA choker 

WOUTERS & HENDRIX 
arm banden ANNA 

+ NINA ringen FOX 
POMONA LUCAS

 jas TOMMY 
HILFIGER shirt LOIS
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RENS beha ACE 
ELEVEN korset LA 
PERLA jeans LOIS

pet LES COYOTES 
DE PARIS LUCAS 
jas GOOSECRAFT

broek LEVI’S
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maar ik vind dat ze slap blijven. Op mijn buik ben ik wel trots, ik doe al 

vanaf mijn zestiende oefeningen voor een sterke core.

“Ik wil ooit op de cover van Men’s Health staan.”

Echt, waarom?

“Ik zei een keer tegen een vriend dat ik niet gedisciplineerd genoeg 

ben. Toen antwoordde hij: ‘Jij werkt fucking hard voor wat je het liefst 

doet, je bent juist héél gedisciplineerd.’ Maar ik wil ook wat betreft 

uiterlijk een doelstelling hebben. Ik wil gewoon één keer in mijn leven 

een sixpack rocken en daarmee op die cover. Ik sta op een podium, 

dan vind ik eigenlijk ook dat het erbij hoort om er fit uit te zien. Maar 

Rens, jij hebt 360.000 volgers op Instagram, dat zijn nogal wat Paradiso’s 

vol. Post jij alleen de beste foto’s van jezelf?”

Dat deed ik altijd wel, ja, zoals zo veel mensen. Onlangs las ik over een 

onderzoek waaruit bleek dat Instagram een negatieve invloed heeft op 

de mentale gezondheid van jonge mensen. Daar schrok ik erg van. Van 

al die bewerkte foto’s worden ze hartstikke onzeker. Toen ben ik gaan 

nadenken over wat ik zelf post. Ik gebruikte hooguit een filtertje, maar 

sindsdien zie je mij in vlogs ook zonder make-up, en heb ik opgeschreven 

dat ik sombere tijden heb gekend, waarin ik te afhankelijk was van 

anderen, omdat ik geen verantwoordelijkheid durfde te nemen.

“En hoe is dat veranderd?”

Ik ben in mijn eentje op reis gegaan, heb acteerlessen genomen, ben een 

bedrijf begonnen. Dat heeft me zelfvertrouwen gegeven.

“Ik ken best veel meiden die echt afhankelijk zijn van social media. 

Voor jou is Instagram alleen ondersteunend.”

Ik word als influencer gezien. Daarmee krijg je ook een soort 

verantwoordelijkheid. Maar ik houd niks achter; in het echt leef ik ook 

zo gezond. Sinds het kleiverhaal ben ik wel voorzichtiger geworden in 

wat ik met mensen deel.

“Het kleiverhaal? Dat heb ik even gemist, geloof ik.”

Ik drink mijn hele leven al één keer per jaar pure klei. Dat ging viral en 

er werd geconcludeerd dat ik iets promootte dat giftig is. Maar ik heb 

nooit gezegd dat anderen dit ook móésten doen. Laatst heb ik een heel 

voedzame alg ontdekt, en eigenlijk zou ik dat met mijn volgers willen 

delen, maar ik aarzel nog. Ik heb destijds echt onderschat hoeveel impact 

het heeft wat ik online zeg.

“Toen wij begonnen als huisband van De Wereld Draait Door, las ik op 

Twitter dat ik zing als een kraai, dat mijn kop te dik is en mijn haar te 

lang. Ik trek me er weinig van aan.”

Ik post natuurlijk vooral over voeding, maar bij een foto met mijn gezicht 

krijg ik meer likes.

“Dat vind ik logisch.”

Ik weet ook hoe het werkt; ik zie bij anderen hoeveel extra likes ze krijgen 

als ze foto’s van hun billen posten. Alleen past dat niet echt bij mij.

“Heb jij weleens zin in McDonald’s?”

Nee.

“In patat dan?”

Jawel, maar ik vind het ook leuk om er een gezonder alternatief voor te 

bedenken.

“Hoe doe je dat dan als je superdronken bent en honger hebt?”

Dat ben ik nooit meer. Maar vijf jaar geleden was ik dat nog weleens, en 

ja, dan at ik daarna een patatje oorlog.

“Heb jij het gevoel dat mensen van jou extra mooie foto’s verwachten 

omdat je de zus van Doutzen bent?”

Ik zie mijn zus echt los van mij. Ik weet dat mensen denken dat ik ook 

heel slank ben, maar dat is gewoon niet zo. Zeker vroeger was ik echt vol. 

Heb jij een broer of zus?

“Een broer, hij is tien jaar ouder. Hij heeft een goedlopend bedrijf, voor 

mij is-ie een soort goeroe. Ons gezin is heel hecht. Mijn ouders gaan 

mee naar alle optredens, mijn vader beheert mijn financiën.”

Is dat niet irritant?

“Nou, ik heb liever dat mijn vader zegt dat ik te veel geld uitgeef, dan 

een boekhouder die ik verder niet ken.” 

Dat is waar, hem kun je helemaal vertrouwen. Onze gezinssituatie is ook 

altijd heel stabiel geweest, al heeft mijn vader moeilijke tijden gekend.

“Hij heeft problemen met drankverslaving gehad, toch?” 

Ja, maar die tijd is voorbij en hij wil liever niet dat we er nog over praten 

in interviews.

“Oké, dat snap ik. Zijn jouw ouders nog wel samen?”

LUCAS 

‘ik las op twitter 
dat ik zing als 

een kraai en dat 
m’n kop te dik is’
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LUCAS 

‘ik wil ooit 
in mijn leven 
een sixpack 

rocken. Alleen 
nu niet’

LUCAS shirt ASOS 
broek ACNE bij DE 
BIJENKORF RENS 

jasje WON HUNDRED 
body LA PERLA
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bril BERSHKA 
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Nee, helaas niet. Maar door onze opvoeding hebben mijn zus en ik wel 

allebei een sterk zelfbewustzijn meegekregen. We weten heel goed wie we 

zijn en wat we willen. Ik ben heel close met haar, maar we zijn ook heel 

anders. We zien er anders uit, we leiden andere levens. Vroeger hadden 

we wel echt vaak ruzie, zoals veel kinderen. Schoppen, slaan, schelden.

“Hoe oud was jij toen Doutzen doorbrak?”

Een jaar of zestien.

“Dat is wel een leeftijd waarop je jaloers zou kunnen zijn.”

Ik vond het vooral verdrietig dat ik haar ineens minder zag. Aan de 

andere kant: ik had het hele huis voor mezelf alleen, alle aandacht van 

mijn ouders. Dat was wel chill. En Doutzen nam geweldige cadeaus 

mee. Ik was de enige in Leeuwarden met een iPod.

“Wilde jij zelf geen model worden?”

Nee, joh. Ik heb geen modellenlichaam. En ik deed een opleiding sociaal 

pedagogische hulpverlening, dat paste meer bij mij.

“Doutzen is wereldwijd een van de bekendste Nederlanders, dat lijkt me 

best lastig voor jou.”

Ik heb ook de keerzijde van zo beroemd zijn gezien. Van mij hoeft het 

niet. Ik vind Solange Knowles echt tha bomb, zij maakt zulke te gekke 

muziek. De buitenwereld vergelijkt haar altijd met haar zus Beyoncé, 

dan denk ik: thank God, dat ik geen model ben geworden. Al lees ik nog 

vaak genoeg dat ik mijn succes aan Doutzen te danken heb. Terwijl wat 

ik doe keihard werken is, met best veel stress.

“Het zal in het begin wel hebben geholpen dat zij jouw zus is, maar je 

blijft niet zo veel boeken verkopen als het alleen daarom ging. Jouw 

boeken komen ook in het buitenland uit, las ik.”

Ze liggen in Amerika, Engeland en Australië. In september verhuis ik 

naar New York. Dáár gebeurt het, en ik wil het daar ook gaan maken.

“Dat is best wel rock-’n-roll. Zelf zeg ik altijd hardop dat ik de grootste 

wil worden. Alex Turner van de Arctic Monkeys en Steve Jobs zijn mijn 

voorbeelden. Je moet groot denken. Al lukt het maar half; dan heb je 

toch nog de helft van de wereld.”

Mooi dat je dat zo uitspreekt. I love it. Mijn voorbeelden zijn Jessica 

Alba en Martha Stewart, allebei succesvolle zakenvrouwen. Ik wil 

‘Powerfood’ op nummer 1 in Amerika hebben en daar iets creëren wat 

me in Nederland ook is gelukt. Ik ben in hart en nieren een hulpverlener. 

Vroeger in een obesitaskliniek, nu op een groter en zichtbaarder podium. 

Maar de intentie is nog dezelfde; mensen op een duurzame manier 

inspireren tot een gezonde levensstijl.

“Jij bent eigenlijk ook een artiest die internationaal gaat. We runnen 

allebei een onderneming.” 

Ik heb inmiddels zes medewerkers en twee bedrijven. Dat wil ik gaan 

uitbreiden, in New York komt er nog een bedrijf bij. Mijn vriend en ik 

doen het samen, dat is heel fijn.

“Waarom is hij niet op jouw social media te zien?”

Sid heeft zelf niet de behoefte om bekend te worden.

“Maar als je heel gek bent op iemand, wil je dat toch delen? Al vind ik 

het ook best stom dat het tegenwoordig altijd over ‘delen’ gaat.”

Wat ik deel, gaat vooral over mijn lifestyle. Dus ik voel zelf ook niet 

enorm de behoefte om foto’s van ons samen te posten. Al staat hij wel 

in mijn boek ‘Powerfood – The Party Edition’. Dat gaat zo over eten met 

vrienden en familie, ik vond dat hij daar in móést.

“Hoe kennen jullie elkaar?”

Ik heb een jaar in New York gestudeerd, ik zat met zijn toenmalige 

vriendin in de klas. Sid komt uit Ivoorkust, maar is opgegroeid in New 

York. Een jaar later kwam ik terug en was zijn relatie uit. Inmiddels zijn 

we al negen jaar samen.

“Dat is echt láng.”

Het is tussendoor wel drie keer uit geweest, al was dat hooguit voor een 

maand. Maar een langeafstandsrelatie is gewoon heel lastig. Er zijn 

tijden geweest dat ik dacht: als ik nu in Nederland een leuke jongen 

voorbij zie komen, ga ik daar misschien voor. Dat was zoveel makkelijker 

geweest. Maar het is niet gebeurd, omdat Sid gewoon echt de leukste is.

“Was hij je eerste relatie?”

Wel de eerste lange relatie. Vóór hem ben ik helemaal losgegaan, hoor.

“Oh ja?”

Natuurlijk. Ik was een jaar alleen in New York! Ik had echt geen plannen 

om me al te settelen op mijn 21ste. Maar ja, dat gebeurt dus gewoon, je 

denkt er niet over na.

RENS 

‘thank god 
dat ik geen model 

ben geworden 
net als doutzen’
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“Ik denk daar juist wel heel erg over na. Mijn broer is 33, al sinds zijn 

achttiende met dezelfde vrouw en ze hebben twee kinderen. Dat heb 

ik altijd als voorbeeld gezien. Nu ik weer single ben, kijk ik ook op die 

manier naar vrouwen. Of ze ‘het’ kan zijn.”

Toen ik Sid voor het eerst zag, dacht ik meteen: met hém ga ik trouwen.

“Dat dacht ik ook altijd, maar het lukte nooit. Ik word steeds gedumpt. 

Nou ja, behalve de laatste keer dan.”

Hoelang duurde die relatie?

“Ruim twee jaar. We hebben ook samengewoond, maar we kregen 

ruzie over opruimen en zo.”

Dat moet je zien te vermijden. Ik vind: degene die zich aan rommel 

ergert, moet het opruimen. Makkelijk, toch? Vrouwen verwachten vaak 

te veel van een man. Als ik vroeger aankwam in New York, wilde ik Sid 

op het vliegveld al enorm knuffelen. Maar hij houdt er niet van, in het 

openbaar. Dus dat verwacht ik nu niet meer van hem, waardoor ik ook 

niet teleurgesteld raak. Het leven is veel makkelijker als je niet te veel 

verwachtingen hebt. Vertel eens, op welk type vrouw val jij eigenlijk?

“Ik vind het belangrijk dat een vrouw ambitieus is. Het maakt niet uit 

waarin, maar ze moet er wel echt voor gaan. Als een vrouw geen drive 

heeft, haak ik af.”

Ik vind het aantrekkelijk als een man de drive heeft om voor zijn gezin 

te zorgen. Dat klinkt wat ouderwets, maar ik voel dat echt zo. Zoek jij in 

een vrouw ook naar de potentiële moeder van je kinderen?

“Ja. Ik wil heel graag een gezin. En ik wil ook graag trouwen.”

Wat romantisch!

“Wat jij hebt, vanaf je 21ste met iemand samen zijn, lijkt mij ook echt 

te gek. Ik zie bij mijn broer trouwens wel hoe zwaar het is, met twee 

jonge kinderen.” 

Ik kan eigenlijk al vanaf mijn twintigste niet wachten om moeder te 

worden, maar ik ben het wel aan het uitstellen. Omdat Sid en ik het 

samen nog gezellig hebben, en ook vanwege mijn carrière. Maar goed, 

als het gebeurt, gebeurt het, zoiets komt nooit écht uit.

“Ik sta op het punt in mijn carrière dat ik nog veel kan groeien. Als ik 

dertig ben, moet het wel min of meer gebeurd zijn. Dus is het voor mijn 

werk beter om nu geen relatie te hebben. Een vrouw moet er trouwens 

ook wel mee kunnen omgaan dat ik veel aandacht van andere vrouwen 

krijg.”

Doe je iets met al die aandacht?

“Niet als ik een relatie heb. Durven mannen jou te benaderen?”

Ik krijg via social media veel private messages. Oh my God. Maar ik sta er 

niet voor open. Al lijkt dat soms misschien zo, want ik flirt met iedereen. 

Flirten maakt het leven leuk. Maar uiteindelijk sla ik ze allemaal van me 

af, hoor. Hoe ziet jouw ideale vrouw eruit?

“Het type Dua Lipa. Ik vind lang bruin haar mooi. En ik val op kleine 

borsten.”

Hè?! Mijn vriend ook, maar ik verdenk hem ervan dat-ie dat alleen zegt 

omdat ik geen borsten heb.

“Nou, Rens, ik heb dus tegen jouw borsten aan gestaan. En eigenlijk 

vind ik kleiner dan die van jou nóg mooier.”

Zó ... dat hoor je een man niet vaak zeggen. Hiermee krijg je er vast veel 

nieuwe vrouwelijke fans bij.

“Ik kan niet wachten!” P

RENS KROES geboren Giekerk, 30 april 1987 opleiding vmbo, jaar 

highschool in New York en sociaal pedagogische hulpverlening is health 

coach, foodblogger bracht in 2011 nummer Complete uit, met band 

Kroes Control begon daarna een blog met gezonde recepten bestseller 

Powerfood verschijnt in 2014 en komt op nummer 1 in de top 60 van 

bestverkochte boeken schrijft ook de boeken Powerfood van Friesland 

naar New York, On the Go, Powerfood – The Party Edition woont in New 

York relatie met Sid.  

LUCAS HAMMING geboren Huizen, 13 november 1993 is fulltime rockster 

opleiding havo, conservatorium Amsterdam speelt als vijftienjarige in 

jeugdfilm Lover of loser, zingt ook mee op titelsong Eva van Acda & 

De Munnik finalist van De beste singer-songwriter van Nederland 2013 

huisband van De Wereld Draait Door tijdens het elfde seizoen nieuw 

album Luck Is For Suckers tourt dit najaar door het land, en treedt op 13 

december op in Paradiso woont in Amsterdam is single. TE
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RENS

‘ik flirt met 
iedereen. 

flirten maakt 
het leven leuker’
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RENS jurk en  
zilverkleurige ketting 
BERSHKA pumps 
UNISA LUCAS shirt 
en pak SANDRO bij 
ZALANDO schoenen 
G.H. BASS & CO.
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