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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 leer-
de ik kleding maken en vervolgens volgde 
ik in Londen de opleiding Fashion Merchan-
dising. Daarna ging ik aan de slag met het 
ontwerpen van kleding en het importeren en 
produceren van kleding. Toch miste ik daar-
bij het persoonli jke 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 j i j 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 eigenli jk 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 ge-
worden. Inmiddels is Imagestyling een (keu-
ze)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 Vrou-
wen’ schreef ik over kleur, figuur en styling. 
De afbeeldingen zijn een beetje gedateerd, 
de tekst klopt nog steeds. In ‘Stij lfactor5’ 
portretteerde ik 21 vrouwen en werkte ik hun

vijf belangrijkste kledingtips uit. In mijn 
nieuwe boek ‘Moeiteloos Mooi’ geef ik all-
round 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 vri je ti jd kan dragen?’ De 
keuze in kleding is enorm, maar wat staat jou 
nu eigenli jk het allerbeste? De juiste styling 
is ook afhankeli jk van je uiterl i jk, persoonli jk-
heid, leefti jd 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 offl ine boekhandels. Ook 
zijn mijn boeken te leen bij veel bibliotheken. 
Meer weten over mijn boeken?  klik hier

Naast persoonli jk kleur- en stylingadvies geef 
ik opleidingen tot kleurstylist, personal sty-
list en herenstyling. Sinds kort er zijn er ook 
online kleur- en stylingtrainingen uiteraard 
aangevuld met heel veel video’s. Heb je inte-
resse? Kom dan een keer vri jbli jvend kennis 
maken ti jdens 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 persoonli jke ontwikkeling en be-
wustwording te maken heeft. Ben je nieuws-
gierig wat ik op dat vlak doe? Op de site 
Liefdekrachtopstell ing.nl lees je meer over 
workshops, kristallen en opstell ingen. Ik help 
je bewust te worden van je mogeli jkheden, 
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 well icht tot ziens. Voor vragen 
of informatie kun je alti jd mailen of 
telefonisch contact opnemen. 

Harteli jke groet, 

DE  KEUZE  IN  KLEDING  IS  
ENORM,  MAAR  WAT  STAAT  JOU  NU

EIGENLIJK  HET  ALLERBESTE ?  

Beste lezer, 

https://www.histyle.nl/boeken/
https://www.histyle.nl/gratismasterclass/
https://www.histyle.nl/gratismasterclass/
https://www.histyle.nl
https://Liefdekrachtopstelling.nl
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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.‘‘

Een volle kast en toch
niets om aan te trekken? 



5

Een volle kast en toch
niets om aan te trekken? We leven in een ti jd met heel veel mogeli jk-

heden en dat is natuurli jk erg fi jn. Iedereen 
wil toch vooral zichzelf zi jn maar natuurli jk 
wel de mooiste, leukste versie van zichzelf. 
Ik houd ervan, geen eenheidsworst maar 
persoonli jk en eigen. Ook professioneel ge-
zien is het handig om jezelf duideli jk te profi-
leren. We zijn steeds zichtbaarder geworden 
vanwege de digitale wereld en sociale media. 
Dan is het wel zo fi jn als je presentatie een 
positieve bijdrage levert.

De keuze is gigantisch. Natuurli jk zijn er nog 
steeds wel trends, maar het zijn trends met 
veel sub-stij len. 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 mode-
shows bezoeken in Parijs, Londen en New 
York worden evengoed als inspiratiebron be-
schouwd als de ontwerpers. Sociale media 
maakt dat een nieuwe sti j l heel snel kan wor-
den 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 gemakkeli jk laat combineren. Als 
er geen li jn in je garderobe zit, mis je over-
zicht 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 persoonli jke sti j l. Als 
je een duideli jke sti j l voor ogen hebt, laat je je 
minder verleiden en zorg je voor een stabiele 
factor die alle trends overleeft. Natuurli jk zal 
je die regelmatig kunnen updaten want mode 
verandert en j i j verandert. Je verandert van 
baan, je l ichaam verandert, je wordt moeder 
of well icht oma. Telkens als je ‘het’ doorhebt, 
zijn er weer mutaties. Well icht heb je dat zelf 
al weleens ervaren: je favoriete jurkje of jas-
je 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 l i j f veranderd of je smaak? 
Heb je ergens gewoon geen zin meer in? Als 
je hiervan bewust bent, koop je kleding die je 
graag draagt. 

T ijdens het winkelen met klanten werk ik be-
wust 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 ti jdens het aanschaffen 
van je kleding, daar l igt de basis. Als je goe-
de 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 persoonli jk. Toch zijn er be-
paalde 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.  

JE  EIGEN
ONTWIKKEL

SMAAK 

‘‘  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. ‘‘

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

https://www.stylingonline.nl/
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Het klinkt misschien als een promotiepraat-
je, 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!’ Natuurli jk 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 toevall igheid. 
Als je je figuur en kleurtype kent en bekend 
bent met de optische effecten, kun je snel-
ler en beter keuzes maken. Daarbij helpt het 
om eens goed uit te zoeken wat j i j van kle-
ding verlangt. Moet het vooral praktisch zijn? 
Wil je dat het lekker zit, l igt jouw focus op 
er slank(er) uitzien of vind je het vooral be-
langrijk 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 ti jd 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 alti jd 
voor jou werken, kun je gericht winkelen. Je 
voorkomt miskopen, kunt sneller beslissen 
en pikt er zo de leuke dingetjes uit. Online 
en offl ine.

Tijdens een kleuradvies wordt er gekeken 
naar je huid, haar- en oogkleur en de kleuren 
die hier het beste bij passen. Met de bijge-
leverde colorcard zorg je dat je precies weet 
welke kleuren dit zijn. T ijdens een stylingad-
vies komt alles voorbij wat met kleding te 
maken heeft: vorm, materiaal, sti j len, maar 
ook lengtes en pasvorm. En verder alles wat 
j i j wilt weten, zoals professionele kledingtips, 
kleding voor een bijzondere gelegenheid en 
het maken van leuke sets. Uiteraard ontvang 
je persoonli jke sti j lkaarten 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 sti j l die bij 
je past en die jou gelukkig maakt. 

TIP  1 
ONDERGA  EEN  KLEUR  -

EN  KLEDINGADVIES
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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 vergeli jken. Je hebt een duideli jk 
beeld waar ‘jouw’ kleuren te vinden zijn in 
de juiste pasvorm. Maar vooral waar je hart 
een sprongetje maakt. Daarnaast kun je be-
ter vergeli jken. Zo zal je zien dat veel merken 
overeenkomstige sti j len aanbieden. Als je ziet 
dat een mooie top met bijzondere print exact 
en met duizenden tegeli jk 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 hoog-
te, kan ik sneller beslissen en ben ik minder 
ti jd kwijt ti jdens het winkelen. Ik ben scher-
per 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 onhan-
dige 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 gemakkeli jk terug 
kunt vinden. Wat je ook kunt doen is kleding 
alvast in je winkelmandje opslaan en de be-
stell ing 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 selec-
tiever.

Laat je inspireren door magazines, websites, 
Instagram, Pinterest en andere leuke plat-
forms. Maar wees eerli jk, staat het jou net zo 
goed als de dame op de foto? Vaak laten we 
ons misleiden door een sfeerfoto, een prach-
tig plaatje of te gekke schoenen (waar niet 
op te lopen valt) die de outfit bijzonder ma-
ken. 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 aantrekkeli jk 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 of-
fl ine. Winkels als H&M verkopen de luxere 
items zoals feestkleding, een suède broek of 
zijden blouse alleen in de webshop. Waar-
schijnli jk door schade en schande wijs ge-
worden 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 gemakkeli jke maat hebt en precies weet 
wat je wilt is online shoppen een fi jne manier. 
Maar passen in de winkel en vooral voelen en 
vergeli jken, vergroot de kans op succes (zie 
tip: nummer 9: Pas kleding op jouw lichaam 
aan). 

TIP  2 
LAAT  JE  INSPIREREN
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Denk in sets, maar koop geen hele sets. Kant 
en klare sets die op de paspop worden ge-
presenteerd kunnen inspireren. Maar hele af-
gepaste 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 gemakkeli jk 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 verschil lende broeken 
of rokken. 

Soms worden mijn klanten een beetje ture-
luurs als ze met een leuk kledingstuk aan-
komen 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 garder-
obe echt voor je gaat werken. Als je bijvoor-
beeld een jurk in een lichte kleur koopt zoals 

beige of nude, besef dan dat deze kleur ’s 
winters iets minder gemakkeli jk 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. 
Bli jf jezelf wel verrassen! De ‘denk in sets-
tip’ is niet bedoeld om je creativiteit te on-
dermijnen. Ik wil je juist stimuleren nieuwe 
dingen te proberen, met een grotere kans 
van slagen.

TIP  3
DENK  IN  SETS

‘‘  Laarzen, sneakers of 
pumps erbij ?  ‘‘
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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 kleding-
stuk, 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, bli jven ook vaker in 
de kast hangen. Natuurli jk is dit per persoon 
verschil lend, maar zorg dat j i j 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 no-
dig, maar vooral dingen die goed staan en 
passen. Dát zijn de kledingstukken waar je 
echt bli j 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 trek-
ken. Als je fun hebt in wat je hebt, ontstaan 
de leukste sets vanzelf. En natuurli jk 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 han-
dige 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 gar-
derobe. Je bouwt je sets hier omheen. Het 
zijn de pareltjes die je garderobe laten leven. 
En ja, daar zal je ti jd in moeten investeren. 
Tijd voordat je iets koopt, niet als je het een-
maal 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 mogeli jk aan 
want het is jammer als die leuke kledingstuk-
ken ongedragen in de kast bli jven hangen. 

Daarnaast is er een enorme overproductie 
aan kleding en dat is nergens voor nodig. 
Als fabrikanten beseffen dat we vooral leu-
ke, mooie dingen wil len en niet zozeer veel, 
hoeft er minder te worden geproduceerd en 
wordt het milieu minder belast. Jij als con-
sument kan dan je budget beter spreiden, 
waardoor je well icht 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 fi jn zijn: voor de 
drager, de maker, het milieu en de dieren.  
Gelukkig zijn er hele mooie initiatieven van 
ontwerpers, producenten en detail l isten die 
dit mogeli jk maken. 

TIP  4
KIES  KLEDING
WAAR  JE  BLIJ 
VAN  WORDT

‘‘  Leuke items zijn de katalysators 
van je garderobe. ‘‘
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De grote uitdaging: hoe maak ji j van een ba-
sis-set zoals een shirt met een jeans toch 
een persoonli jk 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 persoonli jke touch aan geeft. Zorg 
voor iets iets unieks en eigens. Accessoi-
res lenen zich hier goed voor, bijvoorbeeld 
die oude ketting van je oma of een sjaal uit 
Florence. Dat zijn de originele stuks waar-
mee je het verschil maakt. Wissel het bijge-
leverde 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 sti j l 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 per-
sonen met standaard kleding die inspireren, 
maar juist vrouwen die een eigen sti j l heb-
ben. Niet voor niets wordt een sti j l icoon als 
Iris Apfel alom gewaardeerd. Zet haar ergens 
neer, of het nu een markt is of een ijzerwin-
kel, zi j vindt alti jd wel iets waarmee ze op een 
smaakvolle manier een gave outfit neerzet. 

Het hebben van een eigen sti j l is onontbeer-
li jk. Weten wat j i j mooi vindt, waar kleding 
voor jou aan moet voldoen, naar welke uit-
straling je op zoek bent zorgen daarbij voor 
een goed fundament. Vind je het lastig om je 
eigen sti j l te ontwikkelen? Een goede stylist 
kan je hierbij helpen. Zelf vind ik de sti j lbe-
paling het leukste onderdeel van een sti j lad-
vies. Het is een combinatie van je uiterl i jk, 
je persoonli jkheid, levensstij l en beroep. Een 
lekkere mix die je het gevoel geeft dat je 
thuis bent bij jezelf. 

TIP  5
GOOI  ER 
JE  EIGEN  
SAUSJE  OVER
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Al jaren probeer ik mensen ervan te overtui-
gen dat je niet elk seizoen een nieuwe gar-
derobe nodig hebt. Integendeel: het is veel 
leuker om lang met je kleding te doen. Be-
ter voor mens en milieu maar ook veel leuker 
voor jezelf. Zo kun je je budget beter sprei-
den 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 persoonli jke sti j l. Kijk eens bij vin-
tagewinkels 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 ti jd 
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 ti jd niet neem. Voor Ire-
ne, 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 kinderli jke 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 din-
gen die nu niet meer zo leuk zijn en gebruik 
ze voor sti j ltrainingen. 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 schoudervull ingen. 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 behoorli jk prijzig. Maar als je 
uitrekent wat het je uiteindeli jk kost naar ge-
lang het aantal draagbeurten, valt het reuze 
mee. 

TIP  6
COMBINEER  OUD  EN  NIEUW
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Combineer bij een simpele jeans of wollen 
truitje dure schoenen, tas of mantel. Het bij-
zondere stuk maakt je outfit in één klap aan-
trekkeli jker. 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 fi jnere vall ing en een 
ri jkere 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 heerli jke stof die je niet hoeft te stri jken 
of met een perfecte pasvorm. Anderzijds 
gebruiken duurdere merken vaak mooiere 
stoffen en is er meer in de pasvorm geïn-
vesteerd. Het hangt ook van je figuur af. Het 
kan zijn dat er bij jouw figuur een duurdere 
jeans mooier staat terwij l een ander prima 
kan wegkomen met een jeans van Only. 

Gun jezelf een keer per seizoen een mooi 
item (meer mag ook natuurli jk!). 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 schoe-
nen. Combineer het bij een jeans of eenvou-
dige top en het ziet er meteen gaaf uit!
Spaar er eventueel voor. Ik merk dat die bij-
zondere stuks vaak lang meegaan en met 
heel veel plezier worden gedragen. 

TIP  7
MIX  DUUR 

EN  GOEDKOOP
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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 
verschil lende dessingroottes. Of ga voor 
sterk contrasterende kleuren zoals rood met 
zwart. Bij een romantisch jurkje van fragiele 
stof staan elegante sandalen beter dan zwa-
re of donkere pumps. Of draag er juist stoere 
laarsjes bij voor een stoer contrast, dat noe-
men we ‘anti-stylen’. 

Heel veel dingen kun je naar je hand zetten 
maar de basis moet kloppen. Een jurk in Ibi-
zastij l doet het alleen leuk in de zomer met 
een schelpenketting erbij of een gehaakt tas-
je. Bij zo’n luchtige stof passen blote benen, 
korte laarsjes of espadril les. 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.

Om ervoor te zorgen dat een outfit minder 
tuttig is kun je anti-stylen. Dat wil zeggen: 
kleding bij elkaar combineren die eigenli jk 
niet zo goed bij elkaar past. Het is wel iets 
lastiger want je moet wel de juiste toon zet-
ten. 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 l igt er dan na-
tuurli jk wel aan waar je naar toegaat. Stem je 
outfit af op de gelegenheid.

Een element uit de sportkleding zoals bie-
zen of strepen, hoodies of een bomberjackje 
zorgen voor een instant stoere look. Grove 
breisels of een grote sjaal kunnen ervoor zor-
gen 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.

TIP  8
CLASH  OF  

MATCH  ?
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Een kledingstuk moet zich aan jou aanpas-
sen, niet andersom. Een maat zegt niet zo 
veel, als ik aan het winkelen ben met een 
klant kan ik zomaar met items in drie ver-
schil lende 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 klei-
ne 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. 

Een andere tip is vermaken. Als de mouwen 
te lang zijn of de rok scheef hangt: op naar 
een coupeuse of l ieve buurvrouw die handig 
is met de naaimachine. Een kleine aanpas-
sing kan al een groot verschil maken. De 
schoudervull ingen uit een jasje halen, een te 
korte mouw uitleggen of de tail le iets meer 
innemen, het kan er allemaal voor zorgen dat 
een kledingstuk mooier zit en vooral f i jner 
draagt. 

TIP  9
PAS  KLEDING 
OP  JOUW   
LICHAAM  AAN

Elk merk hanteert ver-
schil lende maten en 
pasvormen. Het ene 
merk richt zich op 
vrouwen met ronde 
heupen, het andere 
op een H-vormig fi-
guur. Over het alge-
meen valt kleding uit 
Scandinavische lan-
den ruim. Franse en 
Italiaanse merken val-
len kleiner. 
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Schoenen en accessoires zijn de smaakma-
kers 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 uitzon-
dering 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 bli jft. Als je 
weet dat het je goed staat en past bij je sti j l, 
is dit het zeker waard.

Schoenen dateren helaas sneller. En schoe-
nen 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. Schoe-
nen 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 klas-
sieke 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 bepa-
len. Kies je voor sneakers of pumps bij een 
jurkje of juist voor stoere cowboylaarsjes? Zo 
krijg je drie verschil lende looks met één kle-
dingstuk. 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. 

TIP  10
INVERSTEER  IN
ACCESSOIRES
EN  SCHOENEN
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Als je soll iciteert of je bedrijf pitcht trek je ui-
teraard 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 underdres-
sed. Ook verhoog je de kans op succes als 
je uiterl i jk klopt met je boodschap. ‘Practice 
what you preach’. Een modestylist in geda-
teerde 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 de-
tails. Uiteraard is het afhankeli jk van je be-
roep, maar hoog modisch of super trendy 
hoeft meestal niet. Een frisse kleur, een bij-
zonder maar niet te ingewikkelde accessoire 
of een sti j lvol detail doet de trick. Dat is wat 
bij je publiek bli jft hangen. En uiteraard de 
energie waarmee je jezelf presenteert. 

Een fi jne balans tussen mooi en verzorgd 
met hier en daar een verrassend detail is de

truc. Juist met de bijzondere details laat je 
je persoonli jkheid zien. ‘Moet’ je een man-
telpak aan als je bijvoorbeeld in de hospita-
lity business wilt gaan werken, trek dan een 
mantelpak aan dat jou heel mooi staat. Bij-
voorbeeld 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 (l icht) 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 gewaag-
dere strakke of leren broek een net jasje of 
geklede top. Pimp een basis jasje op met 
een mooie sjaal of top in een leuke, uitge-
sproken 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, verzorg-
de handen: het maakt je presentatie com-
pleet.  Sterker nog, een sobere outfit kri jgt 
zo vanzelf meer glans. Als je uiterl i jk ‘klopt’ 
zal je met meer zelfvertrouwen gaan soll icite-
ren, pitchen of daten. Je uiterl i jk is niet alles, 
maar het speelt wel een rol. 

TIP  11
WERK  AAN 
JOUW  WINKEL
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Elke leefti jd heeft zijn charme. Als je verzorgd 
bent en het met verve draagt, kan er heel 
veel. Al vallen er natuurli jk 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 l i jkt. 
Laat hele jeugdige kleding zoals croptops, 
tuinbroeken of kinderli jke prints over aan de 
jongere generatie. 

Er valt genoeg te kiezen waarmee je je naar 
je leefti jd kunt kleden. Als je het al eens ge-
dragen hebt toen je jong was, kun je het be-
ter 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. Heerli jk als je l i j f je nog fris en 
fruitig is. Verwarrend als je twee of meer de-
cennia 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’, kri jg 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 bli j met hun feedback. Een ander 
ziet je toch anders dan ji j dat doet. Neem 
advies ter harte en bekijk hoe jezelf telkens 
weer een update kunt geven. Afgestemd op 
jouw wensen, je figuur, je levensstij l en de 
mode.

TIP  12
DRESS  YOUR  
AGE
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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,

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

www.histyle.nl

https://www.youtube.com/channel/UCdDizpw1buu5b7sA0yqQDDQ
https://www.facebook.com/HiStyleNL/
https://www.instagram.com/merelvantwout/
https://www.linkedin.com/company/harmony-in-style/?trk=pprofile_company&originalSubdomain=nl
http://www.histyle.nl
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