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Beste lezer,
Wat leuk dat je mijn e-book hebt gedownload!
Ik zal me eerst even voorstellen: ik ben Merel
van ’t Wout en ben alweer 25 jaar werkzaam
als (kleur)stylist. Op de modevakschool leerde ik kleding maken en vervolgens volgde
ik in Londen de opleiding Fashion Merchandising. Daarna ging ik aan de slag met het
ontwerpen van kleding en het importeren en
produceren van kleding. Toch miste ik daarbij het persoonlijke contact. Daarom maakte
ik er mijn beroep van om vrouwen en mannen
er op hun mooist uit te laten zien door middel
van het geven van advies in (kleur)styling. In
dit e-book leg ik je uit waar jij op kunt letten
om je op je best te presenteren.
Tijdens een studiereis naar Amerika stuitte ik
op een boek over Imagestyling. ‘Dit is het!’
dacht ik. Ik ontwierp dan wel kleding, maar
wat een klant precies mooi stond wist ik niet.
Een kleur kiezen was meer een gok dan een
bewuste keuze. Vanaf dat moment heb ik alle
kennis verzameld die ik kon vinden en ben
ik mijn eigen ervaringen gaan opschrijven en
verwerken in boeken, blogs en video’s. Of
iets wel of niet mooi staat is eigenlijk heel
logisch. Als je dit door hebt kun je kleding
(en alles wat erbij hoort) kiezen die je mooi
staat. Dit is de rode draad in mijn leven geworden. Inmiddels is Imagestyling een (keuze)vak geworden op mbo-scholen en mag
ik de docenten van deze scholen opleiden,
de materialen leveren en heb ik een lesboek
voor mbo-scholieren geschreven.
Er zijn tot nu toe zeven boeken verschenen
van mijn hand en er is een nieuw boek op
komst. In mijn boek ‘Kleding Genoeg Vrouwen’ schreef ik over kleur, figuur en styling.
De afbeeldingen zijn een beetje gedateerd,
de tekst klopt nog steeds. In ‘Stijlfactor5’
portretteerde ik 21 vrouwen en werkte ik hun

DE KEUZE IN KLEDING IS
ENORM, MAAR WAT STAAT JOU NU
EIGENLIJK HET ALLERBESTE ?

vijf belangrijkste kledingtips uit. In mijn
nieuwe boek ‘Moeiteloos Mooi’ geef ik allround advies over kleur- en kledingadvies
met de nadruk op styling. Vragen die ik vaak
hoor zijn ‘hoe combineer ik mijn kleding? En
hoe maak ik leuke sets die ik naar mijn werk,
maar ook in mijn vrije tijd kan dragen?’ De
keuze in kleding is enorm, maar wat staat jou
nu eigenlijk het allerbeste? De juiste styling
is ook afhankelijk van je uiterlijk, persoonlijkheid, leeftijd en beroep. In dit e-book licht ik
alvast een tipje van de sluier op.
Alle boeken zijn online te koop bij histyle.
nl en bij online en offline boekhandels. Ook
zijn mijn boeken te leen bij veel bibliotheken.
Meer weten over mijn boeken? klik hier
Naast persoonlijk kleur- en stylingadvies geef
ik opleidingen tot kleurstylist, personal stylist en herenstyling. Sinds kort er zijn er ook
online kleur- en stylingtrainingen uiteraard
aangevuld met heel veel video’s. Heb je interesse? Kom dan een keer vrijblijvend kennis
maken tijdens de gratis Masterclasses (klik
hier) zodat je een les mee kunt draaien en
ervaart of Hi Style (klik hier) bij je past.

Naast styling ben ik geïnteresseerd in alles
wat met persoonlijke ontwikkeling en bewustwording te maken heeft. Ben je nieuwsgierig wat ik op dat vlak doe? Op de site
Liefdekrachtopstelling.nl lees je meer over
workshops, kristallen en opstellingen. Ik help
je bewust te worden van je mogelijkheden,
je kracht en de liefde die in jou zit en van de
wereld om je heen.
Dank je wel voor je interesse. Veel plezier
met lezen en wellicht tot ziens. Voor vragen
of informatie kun je altijd mailen of
telefonisch contact opnemen.

Hartelijke groet,
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Een volle kast en toch
niets om aan te trekken?
Secret tips van een ervaren stylist | Intro

‘‘ Kleding is heel persoonlijk. Toch zijn er
bepaalde dingen die voor elke vrouw
opgaan. Met deze 12 tips help ik je betere
keuzes te laten maken zodat je moeiteloos
een leuke garderobe opbouwt die met je
meegroeit.‘‘
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‘‘ Is je lijf veranderd of je smaak? Heb
je ergens gewoon geen zin meer in? Als je
hiervan bewust bent, koop je kleding die je
graag draagt. ‘‘

We leven in een tijd met heel veel mogelijkheden en dat is natuurlijk erg fijn. Iedereen
wil toch vooral zichzelf zijn maar natuurlijk
wel de mooiste, leukste versie van zichzelf.
Ik houd ervan, geen eenheidsworst maar
persoonlijk en eigen. Ook professioneel gezien is het handig om jezelf duidelijk te profileren. We zijn steeds zichtbaarder geworden
vanwege de digitale wereld en sociale media.
Dan is het wel zo fijn als je presentatie een
positieve bijdrage levert.
De keuze is gigantisch. Natuurlijk zijn er nog
steeds wel trends, maar het zijn trends met
veel sub-stijlen. Gelukkig wordt de mode niet
alleen gedicteerd door de grote modehuizen.
Hun invloed is nog steeds groot, maar de
impact van streetstyle is net zo omvangrijk.
Mode ontstaat steeds vaker op straat. Een
paar inspirerende mensen beginnen ergens
mee en dit wordt vervolgens opgepikt door
de massa. De modemeisjes die de modeshows bezoeken in Parijs, Londen en New
York worden evengoed als inspiratiebron beschouwd als de ontwerpers. Sociale media
maakt dat een nieuwe stijl heel snel kan worden opgepikt. Dat is leuk maar kan soms ook
vermoeiend zijn. Lukraak kopen wat je mooi

en leuk vindt, geeft een rommelig geheel dat
zich minder gemakkelijk laat combineren. Als
er geen lijn in je garderobe zit, mis je overzicht en doe je regelmatig miskopen omdat
het nergens bij past. Zo kan het gebeuren
dat je ondanks een volle kast het gevoel hebt
dat je ‘niets hebt om aan te trekken’. Dit kun
je voorkomen met een persoonlijke stijl. Als
je een duidelijke stijl voor ogen hebt, laat je je
minder verleiden en zorg je voor een stabiele
factor die alle trends overleeft. Natuurlijk zal
je die regelmatig kunnen updaten want mode
verandert en jij verandert. Je verandert van
baan, je lichaam verandert, je wordt moeder
of wellicht oma. Telkens als je ‘het’ doorhebt,
zijn er weer mutaties. Wellicht heb je dat zelf
al weleens ervaren: je favoriete jurkje of jasje dat een volgend seizoen ineens niet meer
favoriet is. Leuk om te achterhalen waar dit
aan ligt. Zo ontdek je wat je nu van kleding
verwacht. Is je lijf veranderd of je smaak?
Heb je ergens gewoon geen zin meer in? Als
je hiervan bewust bent, koop je kleding die je
graag draagt.
Tijdens het winkelen met klanten werk ik bewust ergens naar toe. Ik wil van alles van je
weten zodat ik leuke dingen voor je vind die

je met veel plezier zult gaan dragen. Een
goed kleur- en stylingadvies geeft richting en
zekerheid. Dat begint tijdens het aanschaffen
van je kleding, daar ligt de basis. Als je goede dingen koopt wordt combineren een stuk
eenvoudiger maar het wordt er ook een stuk
leuker door. Je hebt dan een kast vol items
die bij elkaar passen zonder dat je dit vooraf
had bedacht.
Kleding is heel persoonlijk. Toch zijn er bepaalde dingen die voor elke vrouw opgaan.
Met deze 12 tips help ik je betere keuzes te
laten maken zodat je moeiteloos een leuke
garderobe opbouwt die met je meegroeit.

Ontwikkel je eigen smaak. Als je duidelijk
weet wat je wilt, en je een bepaalde look
voor ogen hebt waar jij je prettig in voelt,
zal je vanzelf een garderobe opbouwen waar
je blij mee bent. Een garderobe die met je
meegroeit en waar je elke keer van denkt:
‘Yes, dit ben ik!’

ONTWIKKEL
JE EIGEN
SMAAK
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TIP 1
ONDERGA EEN KLEUR EN KLEDINGADVIES
Het klinkt misschien als een promotiepraatje, maar als je lang met je kleding wilt doen
en een werkende garderobe wilt hebben, is
het handig om een kleur- en kledingadvies te
ondergaan. Dan verandert ‘ik heb niets om
aan te trekken’ in ‘wat heb ik veel om aan
te trekken!’ Natuurlijk heb je zelf al een idee
van wat je goed staat. Maar er is vaak zo veel
meer te ontdekken met leuke tips die jou jou
maken.
Kleding die goed staat is geen toevalligheid.
Als je je figuur en kleurtype kent en bekend
bent met de optische effecten, kun je sneller en beter keuzes maken. Daarbij helpt het
om eens goed uit te zoeken wat jij van kleding verlangt. Moet het vooral praktisch zijn?
Wil je dat het lekker zit, ligt jouw focus op
er slank(er) uitzien of vind je het vooral belangrijk dat je er niet te tuttig uitziet? Al je
wensen kun je in je kleding verwerken, naar
gelang jouw prioriteit.
Mode verandert continue. Tegen de tijd dat
je het doorhebt, is er weer een nieuwe look
in de mode. Als je weet wat je goed staat,
welke kleuren jou flatteren, welke pasvorm
je moet hebben en welke stylingtrucs altijd
voor jou werken, kun je gericht winkelen. Je
voorkomt miskopen, kunt sneller beslissen
en pikt er zo de leuke dingetjes uit. Online
en offline.

Tijdens een kleuradvies wordt er gekeken
naar je huid, haar- en oogkleur en de kleuren
die hier het beste bij passen. Met de bijgeleverde colorcard zorg je dat je precies weet
welke kleuren dit zijn. Tijdens een stylingadvies komt alles voorbij wat met kleding te
maken heeft: vorm, materiaal, stijlen, maar
ook lengtes en pasvorm. En verder alles wat
jij wilt weten, zoals professionele kledingtips,
kleding voor een bijzondere gelegenheid en
het maken van leuke sets. Uiteraard ontvang
je persoonlijke stijlkaarten waarop al jouw
tips staan verwerkt.
Laat kleding voor je werken. Als je niet graag
op hakken loopt, doe je het toch niet? Zoek
dan iets anders wat je outfit leuk maakt. Doe
het op jouw unieke manier in een stijl die bij
je past en die jou gelukkig maakt.
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TIP 2
LAAT JE INSPIREREN
Voordat je gaat winkelen, is het handig om
eerst online inspiratie op te doen. Zo krijg
je een gevoel welke richting je in wilt en kun
je goed vergelijken. Je hebt een duidelijk
beeld waar ‘jouw’ kleuren te vinden zijn in
de juiste pasvorm. Maar vooral waar je hart
een sprongetje maakt. Daarnaast kun je beter vergelijken. Zo zal je zien dat veel merken
overeenkomstige stijlen aanbieden. Als je ziet
dat een mooie top met bijzondere print exact
en met duizenden tegelijk is nagemaakt door
de goedkopere ketens, zal het sneller gaan
vervelen.
Voordat ik ga winkelen met klanten, kijk ik
ook eerst online. Zo ben ik beter op de hoogte, kan ik sneller beslissen en ben ik minder
tijd kwijt tijdens het winkelen. Ik ben scherper en winkel gefocust. Dit leidt tot leukere
aankopen en minder miskopen. De leukste
items mail ik door naar mijn klant zodat ook
zij voorbereid is. Dit doe ik ook als je een
kledingadvies ondergaat. Dan mail ik leuke
kleding en schoenen die nú te koop zijn. Zo
kun je na een advies meteen gaan winkelen.
Een voorbereide shopper koopt winners.
Gaat voorbij aan (te) snelle rages en onhandige of ondraagbare kledingstukken. Ook als
je online winkelt, is dit een handig proces.
Je kunt het als favoriet aanvinken zodat je
het op een later moment gemakkelijk terug
kunt vinden. Wat je ook kunt doen is kleding
alvast in je winkelmandje opslaan en de bestelling plaatsen zonder dat je afrekent. Ga
pas aan het eind van de rit kijken wat je echt
de moeite waard vind. Meestal ben je na een

uurtje niet over alles even enthousiast en kun
je betere keuzes maken. Je bent dan selectiever.
Laat je inspireren door magazines, websites,
Instagram, Pinterest en andere leuke platforms. Maar wees eerlijk, staat het jou net zo
goed als de dame op de foto? Vaak laten we
ons misleiden door een sfeerfoto, een prachtig plaatje of te gekke schoenen (waar niet
op te lopen valt) die de outfit bijzonder maken. Bekijk de foto of afbeelding eens goed.
Zijn het de spannende schoenen? Denk deze
eens weg. Is de outfit dan nog steeds leuk?
Zou de set nog steeds heel leuk zijn zonder
de leuke bistrostoeltjes? Ga voor je zelf eens
na wat je zo aantrekkelijk vind aan de set op
de foto en of je deze look ook voor jezelf kunt
creëren.
Online zijn er andere dingen te koop dan offline. Winkels als H&M verkopen de luxere
items zoals feestkleding, een suède broek of
zijden blouse alleen in de webshop. Waarschijnlijk door schade en schande wijs geworden zoals kopen, aantrekken naar een
feestje en weer terugbrengen. Anderzijds is
even passen toch wel handig. Ik weet dat er
heel veel onlineshoppers zijn die voor geen
goud naar de winkel gaan. Het kan. Als je
een gemakkelijke maat hebt en precies weet
wat je wilt is online shoppen een fijne manier.
Maar passen in de winkel en vooral voelen en
vergelijken, vergroot de kans op succes (zie
tip: nummer 9: Pas kleding op jouw lichaam
aan).
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TIP 3
DENK IN SETS
Denk in sets, maar koop geen hele sets. Kant
en klare sets die op de paspop worden gepresenteerd kunnen inspireren. Maar hele afgepaste sets ben je vaak sneller zat. Neem
meteen als je iets koopt in je hoofd door hóe
je het wil gaan dragen. Denk vooruit. Welke
schoenen heb je erbij of heb je nog niets en
was je toch al van plan ze aan te schaffen?
Als je weet wat je goed staat en wat aansluit
bij je smaak, ontstaat er vanzelf een geheel.
Je hoeft dan niet ter plekke meteen sets te
bedenken. Met één of twee nieuwe aankopen
kun je gemakkelijk sets maken. Dit merk je
pas als je thuis voor je garderobekast staat
en ziet dat je die leuke nieuwe blouse goed
kunt combineren met verschillende broeken
of rokken.
Soms worden mijn klanten een beetje tureluurs als ze met een leuk kledingstuk aankomen en ik meteen vraag: ‘Hoe wil je dat
dragen?’ Het klinkt tuttig maar echt, als je
een beetje doordenkt en visualiseert hoe je
iets gaat dragen, zal je merken dat je garderobe echt voor je gaat werken. Als je bijvoorbeeld een jurk in een lichte kleur koopt zoals

beige of nude, besef dan dat deze kleur ’s
winters iets minder gemakkelijk is. Bedenk
welke (kleur) schoenen je erbij gaat dragen
en hoe je je benen warm houdt. Laarzen,
sneakers of pumps erbij? Bij een lichte kleur
jurk zal je misschien op een huidkleurige
panty uitkomen. Dat maakt je outfit meteen
tuttiger. Als dit je bedoeling is, prima. Maar
de sneakers kun je dan beter inruilen voor
pumps of laarzen. Of een donkere kous erbij
combineren met laarsjes in dezelfde kleur.
Koop je iets, bedenk dan ook of je schoenen
en een jas hebt die erbij passen. Of bedenk
of je zin en budget hebt om deze te kopen.
Blijf jezelf wel verrassen! De ‘denk in setstip’ is niet bedoeld om je creativiteit te ondermijnen. Ik wil je juist stimuleren nieuwe
dingen te proberen, met een grotere kans
van slagen.

‘‘ Laarzen, sneakers of
pumps erbij ? ‘‘
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TIP 4
KIES KLEDING
WAAR JE BLIJ
VAN WORDT
Koop alleen maar dingen die je echt leuk
vindt of die je nodig hebt. Hoe leuk ik een
kledingstuk ook voor een klant vind, als er
geen klik is tussen de klant en het kledingstuk, gaat de koop niet door (zeg ik streng).
Nee hoor, zo erg is het ook niet. Maar ik weet
uit ervaring dat hele onpraktische dingen
niet veel zullen worden gedragen. Net als
kleding waar je de hele dag je buik in moet
inhouden. Hele delicate stoffen waarop elk
spettertje zichtbaar is, blijven ook vaker in
de kast hangen. Natuurlijk is dit per persoon
verschillend, maar zorg dat jij voor weet waar
je kleding aan moet voldoen.
Alleen maar saaie dingen dus? Nee, zeker
niet! De ervaring leert dat vrouwen kasten
vol hebben zonder écht iets te hebben om
aan te trekken. Een beetje streng zijn tegen
jezelf helpt. Je hebt niet heel veel kleding nodig, maar vooral dingen die goed staan en
passen. Dát zijn de kledingstukken waar je
echt blij van wordt. Ik denk ’s avonds wel
eens als ik voor mijn kast sta: ik heb echt
zin om dát jurkje morgen eens aan te trekken. Als je fun hebt in wat je hebt, ontstaan
de leukste sets vanzelf. En natuurlijk straal je
dat dan ook uit!

‘Is het mooi of is het handig?’ In geval van
twijfel stel ik deze vraag. Niet alles is even
mooi en leuk. Je hebt nu eenmaal ook handige dingen nodig zoals een basisbroek waar
je je leuke vest op kunt dragen of die handig
is voor naar kantoor. Als je twijfelt of je het
nu echt moet kopen, kun je jezelf deze korte
vraag stellen. Vaak weet je dan in een paar
seconden of je het moet nemen.
Leuke items zijn de katalysators van je garderobe. Je bouwt je sets hier omheen. Het
zijn de pareltjes die je garderobe laten leven.
En ja, daar zal je tijd in moeten investeren.
Tijd voordat je iets koopt, niet als je het eenmaal hebt hangen. Zo heb je minder nodig en
kun je je budget beter spreiden. Vraag jezelf
ook regelmatig af of je je leuke dingen wel
vaak genoeg draagt. Is het antwoord nee,
dan kun je onderzoeken waarom. Mis je een
goed basisstuk of schoenen die je erbij kunt
dragen? Schaf die dan zo snel mogelijk aan
want het is jammer als die leuke kledingstukken ongedragen in de kast blijven hangen.
Daarnaast is er een enorme overproductie
aan kleding en dat is nergens voor nodig.
Als fabrikanten beseffen dat we vooral leuke, mooie dingen willen en niet zozeer veel,
hoeft er minder te worden geproduceerd en
wordt het milieu minder belast. Jij als consument kan dan je budget beter spreiden,
waardoor je wellicht bereid bent een paar
euro meer te betalen zodat je niet meewerkt
aan kinderarbeid, (zware) belasting van het
milieu en dierenleed.
Kleding moet voor iedereen fijn zijn: voor de
drager, de maker, het milieu en de dieren.
Gelukkig zijn er hele mooie initiatieven van
ontwerpers, producenten en detaillisten die
dit mogelijk maken.

‘‘ Leuke items zijn de katalysators
van je garderobe. ‘‘
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TIP 5
GOOI ER
JE EIGEN
SAUSJE OVER
De grote uitdaging: hoe maak jij van een basis-set zoals een shirt met een jeans toch
een persoonlijk geheel? Simpel, door het af
te stylen op een manier die bij jou past. Een
simpel zwart jurkje wordt pas echt leuk als
je er een persoonlijke touch aan geeft. Zorg
voor iets iets unieks en eigens. Accessoires lenen zich hier goed voor, bijvoorbeeld
die oude ketting van je oma of een sjaal uit
Florence. Dat zijn de originele stuks waarmee je het verschil maakt. Wissel het bijgeleverde standaard ceintuurtje van een jurk of
broek om voor een origineel stuk. Vervang
standaard plastic knopen, kort een rok in of
draag er een bijzondere top bij. Zo creëer je
een eigen look. Een eigen stijl die past bij jou
en je boodschap.

Ook professioneel gezien is het handig om
een ‘signature look’ te hebben. Konden we
jarenlang wegkomen met een standaard
mantelpakje. Het werkt niet meer. We willen
zien waar je voor kiest! Er is zo veel keuze
en dat wat je kiest zegt iets over jou. En dat
mag best een beetje schuren. Kijk maar eens
om je heen; het zijn doorgaans niet de personen met standaard kleding die inspireren,
maar juist vrouwen die een eigen stijl hebben. Niet voor niets wordt een stijlicoon als
Iris Apfel alom gewaardeerd. Zet haar ergens
neer, of het nu een markt is of een ijzerwinkel, zij vindt altijd wel iets waarmee ze op een
smaakvolle manier een gave outfit neerzet.
Het hebben van een eigen stijl is onontbeerlijk. Weten wat jij mooi vindt, waar kleding
voor jou aan moet voldoen, naar welke uitstraling je op zoek bent zorgen daarbij voor
een goed fundament. Vind je het lastig om je
eigen stijl te ontwikkelen? Een goede stylist
kan je hierbij helpen. Zelf vind ik de stijlbepaling het leukste onderdeel van een stijladvies. Het is een combinatie van je uiterlijk,
je persoonlijkheid, levensstijl en beroep. Een
lekkere mix die je het gevoel geeft dat je
thuis bent bij jezelf.
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TIP 6
COMBINEER OUD EN NIEUW
Al jaren probeer ik mensen ervan te overtuigen dat je niet elk seizoen een nieuwe garderobe nodig hebt. Integendeel: het is veel
leuker om lang met je kleding te doen. Beter voor mens en milieu maar ook veel leuker
voor jezelf. Zo kun je je budget beter spreiden en zijn leuke combinaties zo gemaakt.
Combineer bijvoorbeeld je favoriete rokje van
een paar jaar geleden met een nieuwe top of
een nieuw vest. Zo creëer je leuke outfits met
weinig moeite.
Door oud met nieuw te mixen ontstaat een
unieke en persoonlijke stijl. Kijk eens bij vintagewinkels waar je met een beetje geluk
prachtige, originele exemplaren kunt vinden.
Zeker de kleding en accessoires uit de jaren
‘60 en ‘70 zijn de moeite waard. In die tijd
was er veel aandacht voor vakmanschap en
detail, iets wat nu onbetaalbaar zou zijn.
Zelf ben ik er te ongeduldig voor om uren te
struinen maar als ik zie wat klanten weleens
bij beurzen of vintagewinkels vinden, vind ik
het jammer dat ik de tijd niet neem. Voor Irene, een van mijn klanten, is het een sport
geworden. Regelmatig vindt ze bijzondere
stuks op een kledingbeurs. Onlangs vond ze
voor een prikkie zelfs een jurk van Thierry
Mugler uit de jaren tachtig. Een andere keer
scoorde ze op een beurs een Mui Mui-tas
en een broche van Dior maar ook een aantal
leuke items van onbekende merken. Wel is
het zo dat kleding uit de vorige eeuw vaak
kleiner valt. Bloesjes uit de jaren ‘60 hebben
soms kinderlijke krappe mouwtjes of zijn heel
kort. Houd goed in de gaten of de fit goed is!

Mijn opslag hangt vol met oude kleding.
Sommige stuks zijn meer dan 10 jaar oud
maar nog steeds actueel. Ook bewaar ik dingen die nu niet meer zo leuk zijn en gebruik
ze voor stijltrainingen. Sommige items zijn
echt gedateerd maar andere items kunnen
nog prima mee, eventueel met een kleine
aanpassing zoals een stukje eraf of door het
verwijderen van de schoudervullingen. Ik laat
mijn cursisten graag aan alles proeven zodat
ze leren iets niet zo gauw af te keuren als het
nu geen mode is. Mode is zo vluchtig. Wat
we nu niet mooi vinden, kan volgend seizoen
een hit zijn.
Bijzondere stuks en klassieke items gaan
doorgaans heel lang mee. Denk aan een met
de hand geborduurd jasje, een wollen vest,
een leren kokerrok of een klassieke mantel.
Zo’n jas is vaak behoorlijk prijzig. Maar als je
uitrekent wat het je uiteindelijk kost naar gelang het aantal draagbeurten, valt het reuze
mee.
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TIP 7
MIX DUUR
EN GOEDKOOP
Combineer bij een simpele jeans of wollen
truitje dure schoenen, tas of mantel. Het bijzondere stuk maakt je outfit in één klap aantrekkelijker. Het is belangrijk om bepaalde
items van goede, duurdere kwaliteit te kopen.
Een voorbeeld hiervan is wol. Wol is een dure
grondstof, het heeft een fijnere valling en een
rijkere uitstraling dan synthetische stoffen.
Het loont om hier een goede kwaliteit van te
kopen. Een jeans is een kledingstuk waarbij
je zowel bij de goedkopere ketens als bij de
designermerken kunt slagen. Het is maar net
wat je goed staat en wat je leuk vindt.
Goedkopere merken durven vaak wat meer
te experimenteren. Zij proberen eens een
gek kleurtje of een onverwachte combinatie
van materialen. Dit maakt dat je hier nog wel
eens een leuk, verrassend item kunt vinden.
Regelmatig hoor ik vrouwen zeggen dat het
juist het goedkope item waar ze niet zo veel
hadden verwacht, favoriet is. Gemaakt van
een heerlijke stof die je niet hoeft te strijken
of met een perfecte pasvorm. Anderzijds
gebruiken duurdere merken vaak mooiere
stoffen en is er meer in de pasvorm geïnvesteerd. Het hangt ook van je figuur af. Het
kan zijn dat er bij jouw figuur een duurdere
jeans mooier staat terwijl een ander prima
kan wegkomen met een jeans van Only.

Gun jezelf een keer per seizoen een mooi
item (meer mag ook natuurlijk!). Iets wat je
geweldig vindt en wat van mooie kwaliteit is.
Dit zijn de juweeltjes van je garderobe. Een
mooi jas of tas, geweldige laarzen of schoenen. Combineer het bij een jeans of eenvoudige top en het ziet er meteen gaaf uit!
Spaar er eventueel voor. Ik merk dat die bijzondere stuks vaak lang meegaan en met
heel veel plezier worden gedragen.
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Zorg er bij het samenstellen van een outfit
voor dat er een geheel ontstaat. Het mag
best een beetje bijten, het hoeft niet perfect.
Toch moet er ergens een verband zijn. Je
kunt gerust twee prints bij elkaar combineren
zoals een polkadot en een streepdessin maar
kies ze dan beide in dezelfde kleur maar met
verschillende dessingroottes. Of ga voor
sterk contrasterende kleuren zoals rood met
zwart. Bij een romantisch jurkje van fragiele
stof staan elegante sandalen beter dan zware of donkere pumps. Of draag er juist stoere
laarsjes bij voor een stoer contrast, dat noemen we ‘anti-stylen’.
Heel veel dingen kun je naar je hand zetten
maar de basis moet kloppen. Een jurk in Ibizastijl doet het alleen leuk in de zomer met
een schelpenketting erbij of een gehaakt tasje. Bij zo’n luchtige stof passen blote benen,
korte laarsjes of espadrilles. In de winter met
een panty of donkere laarzen is het een te
grote clash. Een t-shirt met lange mouwen
eronder of een legging (!) werkt meestal ook
niet zo lekker.

TIP 8
CLASH OF
MATCH ?
Om ervoor te zorgen dat een outfit minder
tuttig is kun je anti-stylen. Dat wil zeggen:
kleding bij elkaar combineren die eigenlijk
niet zo goed bij elkaar past. Het is wel iets
lastiger want je moet wel de juiste toon zetten. Laarsjes bij een klassiek jurkje kunnen
heel verrassend staan. Een leren broek met
een hooggesloten of kanten blouse zorgen
samen ook voor een spannend contrast. Of
combineer een joggingbroek of pyjamamodel
broek met een colbertje. Het ligt er dan natuurlijk wel aan waar je naar toegaat. Stem je
outfit af op de gelegenheid.
Een element uit de sportkleding zoals biezen of strepen, hoodies of een bomberjackje
zorgen voor een instant stoere look. Grove
breisels of een grote sjaal kunnen ervoor zorgen dat een combinatie minder tuttig wordt.
Kijk bij anti-stylen wel goed of er een geheel
ontstaat: het werkt vaak het beste als er één
of maximaal twee items ‘uit de toon vallen’.
Gebruik je er meer dan is de kans groot dat
het een onsamenhangend geheel wordt.
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TIP 9
PAS KLEDING
OP JOUW
LICHAAM AAN
Een kledingstuk moet zich aan jou aanpassen, niet andersom. Een maat zegt niet zo
veel, als ik aan het winkelen ben met een
klant kan ik zomaar met items in drie verschillende maten aankomen. M voor de tops
van het ene merk, S van het andere, maat 36
voor broeken, maat 40 voor strakke jasjes.
Zelf koop ik mijn tops en jasjes aan de kleine kant. Slank vallende jasjes draag ik graag
open met een topje eronder.
Je hoeft iets niet precies zo te dragen zoals
de ontwerper voor ogen heeft. Een double
breasted jas kan als je grote boezem hebt
prima staan. Koop hem in een kleinere maat
en draag hem open. De royaal gesneden stof
aan de voorkant zorgt ervoor dat je boezem
er mooi in past.

Elk merk hanteert verschillende maten en
pasvormen. Het ene
merk richt zich op
vrouwen met ronde
heupen, het andere
op een H-vormig figuur. Over het algemeen valt kleding uit
Scandinavische
landen ruim. Franse en
Italiaanse merken vallen kleiner.
Een andere tip is vermaken. Als de mouwen
te lang zijn of de rok scheef hangt: op naar
een coupeuse of lieve buurvrouw die handig
is met de naaimachine. Een kleine aanpassing kan al een groot verschil maken. De
schoudervullingen uit een jasje halen, een te
korte mouw uitleggen of de taille iets meer
innemen, het kan er allemaal voor zorgen dat
een kledingstuk mooier zit en vooral fijner
draagt.
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TIP 10
INVERSTEER IN
ACCESSOIRES
EN SCHOENEN
Schoenen en accessoires zijn de smaakmakers van je garderobe. Een eenvoudig jurkje
kun je in een handomdraai leuk maken met
spannende schoenen of een mooie sjaal of
ketting. Accessoires zoals tassen, sjaals,
kettingen, bijous zijn vaak prijziger. Het loont
om te investeren in de beste kwaliteit die je je
kunt veroorloven. Mooie materialen maar ook
goed handwerk zorgt dat het jaren mee kan.
Accessoires dateren niet zo snel, met uitzondering van rage-artikelen. Het is zo leuk om
hier jaren mee vooruit te kunnen en items te
kiezen waar je echt op valt en die ook nog
eens passen bij je kleur- en figuurtype.
Goedkope oorringen gaan minder lang mee.
Na een paar keer dragen gaat de gouden of
zilveren kleur er al af en ziet het er minder
fraai uit. Als je er iets meer voor betaalt, heb
je een product dat langer mooi blijft. Als je
weet dat het je goed staat en past bij je stijl,
is dit het zeker waard.

Schoenen dateren helaas sneller. En schoenen kunnen je outfit ook een knauw geven.
Gedateerde neuzen, hakken die niet meer op
te lappen zijn of schoenen met een knik van
het dragen halen een outfit omlaag. Schoenen hebben nu eenmaal veel te verduren.
Een populaire sneaker van een seizoen of 2,
3 geleden pik je er meestal zo uit. Niet dat
het heel belangrijk is, maar schoenen zijn nu
eenmaal sneller aan trends onderhevig. Dit
geldt minder voor pumps, sandalen of klassieke laarzen.
Heb je een goedgevulde schoenenkast met
een brede variatie aan schoenen dan kun je
je kleding veel vaker met plezier dragen. Het
zijn namelijk de schoenen die de look bepalen. Kies je voor sneakers of pumps bij een
jurkje of juist voor stoere cowboylaarsjes? Zo
krijg je drie verschillende looks met één kledingstuk. Merk je dat het te tuttig wordt, hup
een stoere laars erbij. Is het juist andersom:
pakt je blote strakke jurkje een beetje te sexy
uit, trek er een paar ballerina’s bij aan en je
outfit is weer in balans.

16

TIP 11
WERK AAN
JOUW WINKEL
Als je solliciteert of je bedrijf pitcht trek je uiteraard een passende outfit aan. Een look die
past bij jou, je functie en het bedrijf waar je
voor werkt of wilt gaan werken. Nog steeds
kun je beter overdressed zijn dan underdressed. Ook verhoog je de kans op succes als
je uiterlijk klopt met je boodschap. ‘Practice
what you preach’. Een modestylist in gedateerde kleding of een kapper met uitgroei is
niet representatief.
Wat je ook aantrekt, zorg dat het er verzorgd
uitziet. Hiermee communiceer je dat je werk
ook verzorgd is en dat je oog hebt voor details. Uiteraard is het afhankelijk van je beroep, maar hoog modisch of super trendy
hoeft meestal niet. Een frisse kleur, een bijzonder maar niet te ingewikkelde accessoire
of een stijlvol detail doet de trick. Dat is wat
bij je publiek blijft hangen. En uiteraard de
energie waarmee je jezelf presenteert.
Een fijne balans tussen mooi en verzorgd
met hier en daar een verrassend detail is de

truc. Juist met de bijzondere details laat je
je persoonlijkheid zien. ‘Moet’ je een mantelpak aan als je bijvoorbeeld in de hospitality business wilt gaan werken, trek dan een
mantelpak aan dat jou heel mooi staat. Bijvoorbeeld donkerblauw als je een zomertype
bent of een spannendere kleur als het gepast
is. Maak je outfit af met een mooie blouse
met bijvoorbeeld een strik en niet met een
standaard bloesje. Of combineer er een paar
prachtige schoenen bij of een bijzondere
accessoire. Maar let op: ga niet overboard.
Houd je aan de kledingetiquette maar gooi er
een (licht) eigen sausje over.
Als je in de creatieve sector werkt of als er
geen eisen bekend zijn, pak dan uit met een
mooie set die zowel klassieke als creatieve
elementen bevat. Draag bij een wat gewaagdere strakke of leren broek een net jasje of
geklede top. Pimp een basis jasje op met
een mooie sjaal of top in een leuke, uitgesproken kleur. Styling is een spel, net zoals
pitchen een spel is. Zoek naar een balans
tussen een inspirerende presentatie van je
kwaliteiten en een inspirerende presentatie
van je buitenkant door middel van een outfit
die bij je past.
Een fris kapsel, een fraaie make-up, verzorgde handen: het maakt je presentatie compleet. Sterker nog, een sobere outfit krijgt
zo vanzelf meer glans. Als je uiterlijk ‘klopt’
zal je met meer zelfvertrouwen gaan solliciteren, pitchen of daten. Je uiterlijk is niet alles,
maar het speelt wel een rol.
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TIP 12
DRESS YOUR
AGE
Elke leeftijd heeft zijn charme. Als je verzorgd
bent en het met verve draagt, kan er heel
veel. Al vallen er natuurlijk wel dingen af als
je ouder wordt. Te kort, te strak of te bloot
staat niet echt sexy als je niet meer piepjong
bent. Het maakt vaak dat je juist ouder lijkt.
Laat hele jeugdige kleding zoals croptops,
tuinbroeken of kinderlijke prints over aan de
jongere generatie.
Er valt genoeg te kiezen waarmee je je naar
je leeftijd kunt kleden. Als je het al eens gedragen hebt toen je jong was, kun je het beter niet nog een keer gaan dragen. In ieder
geval niet op dezelfde manier. Denk aan een
minirokje, hoge Allstars gympen of staartjes
in je haren. Heerlijk als je lijfje nog fris en
fruitig is. Verwarrend als je twee of meer decennia verder bent.
Als je ouder wordt merk je dat een goede
pasvorm, mooie stoffen en goede verzorging
steeds belangrijker worden. Anderzijds kan
hele luxe of designerkleding bij jonge meiden
verwarrend staan. Jammer ook. Hun frisheid
heeft dat helemaal niet nodig.

‘Watch your age’, krijg ik weleens te horen
van mijn dochters. Met andere woorden: daar
ben je te oud voor, dat is voor echte jonkies.
Hoewel ik niet van hokjesdenken houd (je
mag zelf bepalen waar je je prettig bij voelt),
ben ik toch blij met hun feedback. Een ander
ziet je toch anders dan jij dat doet. Neem
advies ter harte en bekijk hoe jezelf telkens
weer een update kunt geven. Afgestemd op
jouw wensen, je figuur, je levensstijl en de
mode.
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Nothing tops a happy face
‘‘ Er is maar weinig wat meer bijdraagt
aan je totale schoonheid dan geluk.
Wees je mooiste en leukste zelf. Geniet van
al het moois in de wereld en presenteer jezelf
met een glimlach. ‘‘
Hartelijke groet,

www.histyle.nl
Op zoek naar meer inspiratie?
Abonneer je op mijn Youtubekanaal (klik hierop)
Volg Hi Style op Facebook, Instagram of Linkedin
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