
Rens Kroes (28) gaat als een speer. Met haar eigen health 
coach-praktijk, een succesvol blog en haar tweede boek stapt 
ze uit de schaduw van haar zus. ‘Wat Jamie Oliver doet, dat 
zou ik ook willen.’
Interview FlOOR BaKhuys ROOzeBOOM Fotografie Klaas Jan Kliphuis
Styling ROel schagen
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Zijden jurk met zwarte top 
(Christian Dior), sportbeha 

(Björn Borg). Polsbandje en 
sneakers (beide Nike).
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‘Ik wIl geen  
Ideaalbeeld  

zIjn’

Van Friesland naar New  York: 
Rens met fotograaf Anne in de 

groen weide,  en met haar uitgever 
Jantine in Little Italy.

één jaar tot succesvol blogger en 
health coach schopte. Die bijna 
150.000 exemplaren van haar boek 
verkocht en een schare van ruim 
190.000 volgers aan zich wist te 
binden op Instagram. Rens Kroes 
is zo’n vrouw om tegenop te kijken 
en – ja, geef het maar toe – heime-
lijk een beetje jaloers op te zijn. 

Uit de krUidentUin
Massa’s vrouwen vergapen zich 
afgunstig aan haar blogfoto’s: 
Rens met een perfect opgemaakt 
bordje quinoasalade. Rens die met 
haar strakke buik en slanke benen 
door de kamer danst. Maar dat 
velen haar als een voorbeeld zien? 
Daar wil ze niets van weten: “Ik wil 
geen ideaalbeeld zijn. Niemand 
is perfect, dus ik ook niet. Na-
tuurlijk werk ik op mijn blog en in 

Rens Kroes oogt fris als ze het 
kantoortje van haar agent-
schap binnenstapt. Een 

simpele broek, zwarte trui, haren 
achterover in een staartje. Haar 
vrijwel make-uploze gezicht glanst 
een beetje in de vroege middagzon 
die door de ramen naar binnen 
danst. Niet zo glamourous als op 
haar blogfoto’s, maar relaxed, 
gezond en stralend in al haar 
naturelle schoonheid. Maar wat 
verwacht je anders van een vrouw 
die de happy & healthy lifestyle 
tot een ware kunst heeft verhe-
ven? Een vrouw die het binnen 

mijn boek met prachtige, perfect 
gestylede foto’s. Omdat mooi 
beeld nu eenmaal inspirerend is. 
Maar die foto’s weerspiegelen niet 
de realiteit. Ze zijn bedoeld om 
mensen een enthousiast gevoel te 
bezorgen. Om dat laatste zetje te 
geven dat ze nodig hebben om zelf 
ook aan de slag te gaan.”  
Want daar draait het bij Rens 
allemaal om: het stimuleren van 
een gezonde levensstijl. Ze groeide 
op in een Fries dorpje in een familie 
van health lovers van het eerste 
uur. Dus gezond leven is voor Rens 
ongeveer zo vanzelfsprekend als 
ademhalen. “Mijn grootmoeder 
had een grote kruidentuin, mijn 
grootvader was een biologische 
boer en mijn moeder is voedings-
deskundige. Alles wat nu hip is, 
stond bij ons twintig jaar geleden >>
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‘Ik moet mezelf 
leren beschermen. 

nIet meer
ImpulsIef overal

In sprIngen’

T-shirt (Loïs), rok met bloemen 
van pailletten (Michael Kors). 

Polsbandje (Nike).
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‘toen Ik sIdIck 
ontmoette, wIst Ik 

meteen: dIt Is 
nIet zomaar een 

verlIefdheId’

Oversized trui (Christian Dior), 
sportbroek en gympen  
(beide Nike). 



al op tafel: bijenpollen, spirulina, 
tahin, noem maar op. Mijn ouders 
vertelden ons altijd welke voedings-
stoffen in een maaltijd zaten. En 
waarom die goed voor ons waren. 
Van jongs af aan wist ik dus al niet 
beter.” 

ZeUlen met bakjes
Toch vindt niet iedereen haar 
gezonde levensstijl even vanzelf-
sprekend. Vice-redacteur Abel 
van Gijlswijk probeerde een paar 
dagen te leven zoals Rens, maar 
vond het vooral duur en tijdrovend. 
Ook zou al het zeulen met bakjes 
met eigengemaakte maaltijden te 
veel gedoe zijn. Rens haalt haar 
schouders op. “Het is maar wat je 
gewend bent. Chemisch eten uit 
een pakje is normaal en zelf koken 
met verse ingrediënten is extreem? 
Dat is toch de omgekeerde wereld? 
Tuurlijk heb ik geluk. Ik kan full-
time met gezond leven bezig zijn. 
Het is tenslotte mijn baan. Vrien-
dinnen zijn daar weleens jaloers 
op.” Voelt ze dan niet de druk om 
er altijd superfit en gezond uit te 
zien? “Jawel, maar ik vind dat beet-
je extra motivatie juist fijn.”  
Toch ziet ze zichzelf niet als 
streng: “Ik leef heus niet alleen 
op zaden en gojibessen. Mijn 
boek staat juist vol met snacks, 
zoetigheid en taarten. Maar ik hou 
van recepten die lekker én healthy 
zijn. Ik eet ook heus weleens chips 
of patat. Ik ontzeg mezelf niets. 
Ik geniet juist heel erg van eten. 
Misschien wel meer dan iemand 
die elke dag gedachteloos een 
kant-en-klaarmaaltijd wegwerkt.” 

Dat de levensstijl die ze represen-
teert, bij sommige mensen irritatie 
oproept, beseft Rens maar al te 
goed. Columnist en documentaire-
maker Tim den Besten doopte 
superfood-fans in zijn blog zelfs tot 
‘quinoakutten’. Rens begrijpt wel 
waar dat vandaan komt: “Super-
foods en andere ontwikkelingen 
in voedingsbewustzijn staan voor 
verandering en daar zetten mensen 
zich graag tegen af. En als je gezond 
leeft, confronteer je anderen met 
het feit dat ze zelf misschien niet zo 
gezond leven als ze zouden willen. 
Daar houden mensen niet van.”  
Haar voedingsfilosofie krijgt ook 
serieuzere kritiek te verduren. Zo 
zouden de gezondheidsclaims van 
sommige producten die ze aanbe-
veelt niet wetenschappelijk worden 
ondersteund. Maar dat deert Rens 
niet: “Kennis is belangrijk, dus ik 
probeer altijd bij te leren via boe-
ken en cursussen. Maar het blijft 
een lastig onderwerp. Er zijn zo veel 
verschillende filosofieën. Ik geloof 
niet in één absolute waarheid. Elk 
lichaam is anders.”  
Negativiteit laat ze dus vrij gemak-
kelijk van zich af glijden. Toch is alle 
aandacht die nu op haar afkomt wel 
even wennen. “Ik leef mijn droom. 
Maar soms vind ik het heftig. 
Ineens run ik mijn eigen bedrijf en 
heb ik bijvoorbeeld een personal 
assistent en een diëtist in dienst. 
Ik moet nu mensen aansturen, be-

Art director Bülent zoekt foto’s uit op het dak in 
Kips Bay voor de cover van Rens’ boek. En danst met 

haar manager Roos door de straten van NY.

slissingen nemen, mediaoptredens 
doen. Veel mensen willen ineens 
iets van mij. Ik ben van nature 
open en geneigd om overal ja op 
te zeggen. Ook op dingen waar ik 
me achteraf dan toch niet goed bij 
voel. Daarom moet ik mezelf leren 
beschermen. Niet meer impulsief 
overal in springen. Ergens vind ik 
dat ook wel jammer. Ik zou graag 
die speelse, onbevangen Rens blij-
ven. Maar ik moet nu meedraaien 
in de grotemensenwereld. Dus kan 
dat niet altijd meer.” 

bekende nederlander
Naast de grotemensenwereld stap-
te Rens ook de wondere wereld van 
de showbizz binnen. Zo werd van 
haar glamoureuze boekpresentatie, 
waar natuurlijk ook zus Doutzen 
acte de présence gaf, verslag ge-
daan door ‘RTL Boulevard’. 

Beautytip
“Wat je op je huid smeert, komt 

ook in je bloedbaan. Dus ik gebruik 
graag natuurlijke beautymerken als 
RMs Beauty, Dr. alkaitis en vooral 

esse Organic skincare. De spulletjes 
van esse zijn zo zuiver dat je ze 

bijna kunt opeten. De maskers zijn 
favoriet, maar ik ben ook fan van de 

cacao-scrub en de toners.”

>>
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ze de fotoshoot voor haar nieuwe 
boek. In New York nog wel, de stad 
waar ze van jongs af aan al over 
droomde en waar ze op haar negen-
tiende een jaar woonde om aan een 
Amerikaanse college te studeren. 
De stad waar ze zo geïnspireerd 
raakte door de hippe health-cultuur 
van biologische eettentjes, juice 
bars en raw food dat ze besloot van 
voeding haar werk te maken. En de 
stad waar ze haar grote liefde tegen 
het lijf liep... 

liefde van mijn leven
“Ik ontmoette Sidick voor het 
eerst op de campus waar ik toen 
woonde. Dit was niet zomaar een 
verliefdheid, dat wist ik meteen. 
Maar ik was jong. Ik moest mezelf 
nog ontdekken.” Dus besloot Rens 
toch terug naar Nederland te 
verhuizen. Sid bleef in New York 
wonen. In Amsterdam studeerde 
Rens vervolgens sociaal pedago-
gische hulpverlening en ging in 
een obesitaskliniek werken. “We 
hebben vijf jaar een langeafstands-
relatie gehad. Het klinkt misschien 
gek, maar ik voelde meteen dat hij 
de liefde van mijn leven was. Toch 
wilden we de tijd nemen om ook 
ons eigen ding te doen. Dat is heel 
belangrijk, denk ik.”  
Inmiddels zijn ze alweer acht jaar 
bij elkaar en wonen ze samen in 
Amsterdam. Is Rens dan degene die 
elke dag voor het eten zorgt? 
Of staat hij ook weleens in de 
keuken? “Ja joh! Hij is Ivoriaans, dus 
hij verwent me vaak genoeg met 
heerlijke gerechten uit Ivoorkust. 
Zoals gegrilde vis met groenten en 

Ook mocht  Rens bij ‘RTL Late 
night’ aanschuiven en gaf ze 
talloze interviews aan kranten en 
tijdschriften. Zelf relativeert Rens 
haar ontluikende BN’erschap: “Al 
die aandacht is natuurlijk leuk, 
maar bekend zijn is nooit een doel 
op zich geweest. Ik droom liever van 
wat ik met mijn eigen bedrijf kan 
bereiken. Mijn boek en blog ook 
in het buitenland uitrollen, bijvoor-
beeld. Of op mijn website meer met 
kookvideo’s doen. Dat is echt zo’n 
vak apart: koken en tegelijkertijd 
die interactie met de camera. Jamie 
Oliver doet dat heel natuurlijk. 
Omdat het uit zijn hart komt. Dat 
zou ik ook wel willen kunnen.” 

sapkUUr
Rens rommelt in haar tas. “Vind 
je het goed als ik even een juice 
neem?” vraagt ze. “Zelfgemaakte 
melk van cashewnoten, superlek-
ker. Wil je ook wat?” zegt ze, terwijl 
ze een roomwitte substantie in een 
koffiekopje schenkt. “Eigenlijk mag 
dit niet, want er zitten ook dadels 
in en ik ben met een sapkuur bezig. 
Dus sorry als ik een beetje wazig 
ben.” Dan rolt ze met haar ogen. “O 
jee, tijdens een ander interview zat 
ik ook al aan een sapkuur. Nu lijk ik 
net een extremist,” zucht ze. Dat 
Rens even extra haar best doet om 
in perfect shape te komen, is niet 
zo gek, want over twee dagen heeft 

Fit blijven in the big 
apple? Hang eens aan een 

lantaarnpaal!

kruiden op z’n Ivoriaans. Die eet je 
dan met je handen. Zó lekker.”

Geen jaloeZie
Dan slaat Rens haar ogen neer. 
Friemelt wat aan het goudkleurige 
kettinkje om haar hals. “Dus,” zegt 
ze en laat een stilte vallen. “Ander 
onderwerp?” “Ja sorry, ik vind het 
altijd moeilijk om over mijn privé-
leven te praten. Niet voor mezelf, 
maar voor de mensen om mij heen.” 
Niet onbegrijpelijk, want door het 
immense succes van topmodellen-
zus Doutzen werd Rens al vroeg ge-
confronteerd met de gevolgen van 
roem. Waar Doutzens schoonheid 
vrijwel iedere vrouw groen doet zien 
van afgunst, heeft Rens nooit last 
gehad van jaloezie. “Altijd vergele-
ken worden was soms vermoeiend. 
Maar die tijd is voorbij. Ik ben niet 
langer het zusje van Doutzen, maar 
gewoon Rens,” zegt ze beslist. 
“En zo hoort het ook. Iedereen 
heeft een eigen missie in het leven. 
Doutzen is nu eenmaal bloedmooi. 
Ik heb mijn eigen pad te bewande-
len. En mensen denken misschien 
dat we heel andere levens leiden, 
maar ik weet dat dat niet zo is. De 
oppervlakkigheden zijn misschien 
anders, maar de essentie is gelijk. 
Uiteindelijk draait het leven toch bij 
iedereen om hetzelfde? Om liefde, 
voor elkaar zorgen, goed eten en 
gelukkig zijn.” 

Het nieuwe boek van Rens ‘Powerfood – 
van Friesland naar New York’, ligt vanaf 
11 juni in de winkel. Gratis exemplaar 
ontvangen? Neem een abonnement op 
Glamour! Check voor meer info pag. 88.

Bijna de hele crew van 
Rens’ boek in New York. 
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‘de druk om er
altIJd fIt uIt te

zIen, geeft extra
motIvatIe’ 

Typisch Rens 
Assistent en goede

vriendin Sophie: “Rens 
vraagt mij vaak: wat is je 
doel? Wat kun je doen 

om dat te bereiken? Dat 
is typisch Rens. ze daagt 
zichzelf constant uit, maar 
stimuleert ook anderen om 
alles uit het leven te halen.” 

Moeder Gearte vertelde 
ons: “Rens zegt wat ze 

vindt en gaat voor wat ze 
wil. Dat is haar kracht.

als Rens eenmaal iets in 
haar hoofd heeft, gebeurt 

het ook.”  
Zus Doutzen: “ik leer heel 
veel van Rens. Over wat 

ik wel en wat ik beter niet 
kan eten. en ik ben heel 
erg trots dat Rens alles 
wat onze moeder ons 

heeft meegegeven, met de 
wereld kan delen.”

Geperforeerd T-shirt (T by 
Alexander Wang via de 
Bijenkorf). Zonneklep (Perry 
Sport), oordoppen (Hema).
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