10 HOT
STORIES

STORM & WOLF

Lisa: “We waren op een feestje met Christina
Curry en daar gingen mensen elkaar tatoeëren.
Toen wilden Anne en ik dat ook bij elkaar doen.”
Anne: “Dus op mijn moeders verjaardag gingen
we naar de V&D om Oost-Indische inkt en naalden
te kopen.”
Lisa: “Toen heb ik bij Anne ‘Wolf’ getatoeëerd.
Dat is haar bijnaam, de mijne is Storm.”
Anne: “Ik heb het nog niet bij Lisa gedaan, want
onze ouders verboden het. Maar binnenkort gaan
we dat nog doen.”
Lisa: “Is veel goedkoper dan naar een tattooshop...”
Noot van de redactie: do not try this at home.
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WIE ZIJN JULLIE EN WAAR KOMEN
JULLIE INEENS VANDAAN?

Lisa: “We zijn geboren in Amsterdam en
opgegroeid in Arnhem. Toen we vijftien
waren gingen we voetballen bij FC Twente
en Jong Oranje.”
Anne: “Ik ben op m’n zeventiende gestopt en
gaan kickboksen. Nu focus ik me op schrijven
en schilderen.”
Lisa: “Ik ben pas ook gestopt met voetballen.
Nu volg ik een opleiding sport- en bewegingseducatie. Ik wil personal trainer worden.”

The new COOL

Lisa ‘doet het’
met Christina
Curry...

TOEN CARA DELEVINGNE ten tonele

verscheen, kwam de wereld superlatieven
te kort. Dit meisje was zó onmenselijk
mooi, zó gigantisch stoer en zó ontzettend
cool, dat haar voornaam een begrip werd.
En dit jaar was er plotseling een nieuwe
vrouw die vergelijkbare emoties los wist
te maken: Ruby Rose. Voor de zesde
aflevering van seizoen drie van Orange
is the new black hadden nog maar weinig
mensen van haar gehoord, daarna was
ze ineens o-ver-al.
Cara en Ruby vallen allebei op vrouwen,
maar dat staat geheel los van hun coolnessfactor. Of vooruit: misschien draagt het
eraan bij, maar de wereld is vooral zo gek
op ze omdat ze zich geen bal aantrekken
van wat anderen vinden en lekker doen
waar ze zin in hebben. Dat inspireert,
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motiveert, en is heerlijk verfrissend naast
types als Kim Kardashian, Taylor Swift
en Beyoncé die – laten we eerlijk zijn –
er altijd zo doordacht uitzien dat het
lastig levelen is.
Maar vrouwen à la Cara en Ruby
spot je alleen in Hollywood, toch? Eh,
nou nee dus. Probeer Arnhem. Want
daar wonen Anne en Lisa Bosveld – een
twintigjarige tweeling die zo übercool
is dat het bijna fysiek pijn doet. Hun
Instagram-accounts @wolfwoodfield
(Anne) en @stormwoodfield (Lisa) wisten
ons zodanig te intrigeren (gehoord op de
redactie: Ik. Ben. Obsessed. Ob-séssed zeg
ik je!) dat we het absoluut noodzakelijk
vinden deze millennials aan je voor te
stellen. Dat Lisa een relatie heeft met
Christina Curry hielp natuurlijk ook.
So here we go…
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EN WAAR KOMEN DIE BRILJANTE
SEMI-PUNKACHTIGE ANDROGYNE
LOOKS VANDAAN?

Lisa: “Uit m’n vaders kledingkast!”
Anne: “Hahaha…”
Lisa: “Ik kleed me gewoon altijd zoals ik me
voel. Dan kunnen andere mensen dat niet leuk
vinden, maar ik moet het dragen.”
Anne: “Ik zal niet zo snel zeggen dat ik een
bepaalde stijl heb.”
Lisa: “Ik weet ook nooit wat in de mode is. ”
Anne: “Lisa en ik hebben altijd ons eigen ding
gedaan. Ook al was dat soms tegenovergesteld
aan wat de rest deed.”
Lisa: “We deden het altijd samen. Misschien
dat we daardoor juist heel sterk uit de hoek
kwamen.”
HEBBEN JULLIE INSPIRATIEBRONNEN?

Lisa: “Mensen zeggen altijd: ‘Anne en Lisa,
jullie leven onder de grond.’”
Anne: “Wij kennen al die beroemde namen
niet. Ik heb ook nooit zoiets gehad van: ik
wil zijn zoals iemand anders. Ik ben gewoon
Anne Bosveld.”
Lisa: “Je moet geen kopie van iemand anders
willen zijn.”

En ook Anne
heeft een
vriendin.

Lisa: “Je
moet geen
kopie van
iemand anders
willen zijn.”

DAT KLINKT HEEL ERG
ZELFVERZEKERD…

Anne: “Als het gaat om je eigen weg volgen,
doen wat je zelf wilt, en dat het je niet zoveel
uitmaakt wat andere mensen van je denken:

Minstens zo
cool als Cara
en Ruby...

ANNE

daar ben ik heel erg zeker in.”
Lisa: “Maar we hebben ook onzekerheden,
hoor.”
Anne: “Als m’n haar niet zit. Dan doe ik een
muts op voor ik de straat op ga.”
Lisa: “Soms word ik wakker en denk ik:
Vandaag wordt het ’m niet.”
JULLIE ZIJN EIGENLIJK EEN BEETJE HET
TEGENOVERGESTELDE VAN BARBIE.
HOE ZOUDEN JULLIE JE EIGEN STIJL
OMSCHRIJVEN?

Anne: “Kakkers! Nee hoor, grapje.”
Lisa: “Anne is uniek, stoer en netjes.”
Anne: “En Lisa is stoer, apart op een mooie
manier, en soms echt een zwerver.”
Lisa: “Dat is wel waar, ja…”
JULLIE HEBBEN ALLEBEI EEN VRIENDIN.
PLAKKEN JULLIE EEN LABEL OP JULLIE
EIGEN SEKSUALITEIT?

Lisa: “Ik weet 99,99 procent zeker dat ik
op vrouwen val. Maar je kunt nooit iets met
zekerheid zeggen, ik kan niet in de toekomst
kijken. Maar 99,99 procent is wel veel.”
Anne: “Ik weet ook 99,99 procent zeker dat ik
op vrouwen val. Maar je kunt niets uitsluiten.
Uiteindelijk gaat het om het gevoel dat je bij
iemand hebt.”
HOE DEALEN JULLIE MET
HOKJESDENKEN?

Anne: “Ik vind het jammer dat mensen elkaar
in een hokje plaatsen en een afkeer hebben van
bepaalde hokjes. Iedereen is een mens, het
maakt niet uit of je lesbisch, homo, blank,
donker of wat dan ook bent.”
Lisa: “Het heeft ons nooit beïnvloed om anders
te willen zijn. Ik vind het jammer dat mensen
het doen.”
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Standaard zijn en
volgens de regels
leven is uit, super
bijzonder zijn door
gewoon lekker jezelf
te blijven is in. En niet
alleen in Hollywood.

LISA

