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GERARD BUTLER’S CHOICE

THE SHIRT YOU CAN WEAR
LIKE NO OTHER.

OLYMP.COM/SIGNATURE

PITTI IMMAGINE UOMO FLORENCE · 11–14 JUNE 2019
COSTRUZIONI LORENESI PAVILION · FIRST FLOOR · STAND 2

PREMIUM BERLIN · 2–4 JULY 2019
HALL 4 · STAND NUMBER: H4-D 08

SHOWROOM BELGIUM
DUE SELECT BVBA · CALEVOETSTRAAT 84 · 1180 UKKEL
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DISCOVER OUR NEW 
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C O N TA C T:

M E N S W E A R :  V G  FA S H I O N  B V B A  |  B A R T  VA N  G R I N S V E N
M A I L @ V G FA S H I O N . B E

W O M E N S W E A R :  E L L E N  S M I T  |  E . S M I T @ B U E LT E L . C O M

CMLC_SS20_TRADE_AD_MODE_INC_195x275_v2_iso300.indd   1 18.06.19   10:51



F i n e s t  K n i t w e a r
s i n c e  192 0

m
ae

rz
.d

e 
  

 
@

m
ae

rz
m

u
en

ch
en

maerz_310_ModeInc_120719_195x275_MAERZ_SS20_M1920005_F39.indd   1 06.06.19   18:20

COLOFON

Jaargang 3
N° 05, juli 2019

SS20

MODE INC.
Onafhankelijk (mode)vakblad

Hoofdredacteur
Brigitte Midavaine

Eindredactie
Stephanie Reedijk

Redactie
Byrthe Biesemans, Natasje Bijl, Adriana Boerland, Jonathan Breugelmans,  

Helen van Hogerhuis, MOJO Antwerp

Concept & content
Esmée Berkelaar

Vertalingen
Easy Translate

Advertenties
Brigitte Midavaine
info@mode-inc.be

Mobile: +31(0) 6 22 460 106

Oplage
5.500 exemplaren

Uitgever
Midavaine Business Holding BV

Professor Bronkhorstlaan 10, gebouw 110
3723 MB Bilthoven

Nederland
info@mode-inc.be
www.mode-inc.be

Ontwerp & vormgeving
Barnyard Creative Powerhouse

Coverfoto
Club of Gents

Teksten en aankondigingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en uitgeverij.  

Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaand akkoord van de uitgever.

MODE INC. est aussi edité en français



SPRING  
SUMMER  

2020

CARLGROSS.COM
phone +32 (0) 4 75 57 65 96 

e-mail E.LEFEVRE@CARLGROSS.COM

NEW SHOROOM:

FASHION PARK
BOECHOUTLAAN 107
1853 STROMBEEK-BEVER

CarlGross_ModeINC_275x195mm.indd   1 25.06.19   16:08

liefs,
Brigitte

HAPPY NEW SEASON!



76 78

60

3118

MENSWEAR

48    Kleuren en trends SS20

50   Newsreport: A Fish Named Fred, Alberto

51   Newsreport: Bäumler, Bugatti

52   Newsreport: Club of Gents

53   Newsreport: Carl Gross, Eterna

54   Newsreport: Digel, Digel MOVE

55   Newsreport: Haupt

56   Newsreport: Maerz, Monte Carlo

57   Newsreport: Olymp Signature

58   Newsreport: Olymp, Redpoint

59   Newsreport: Stenströms, S4 Jackets

60   Evolutie van het mannelijk pak

WOMENSWEAR

64    Kleuren en trends SS20

66   Newsreport: Bugatti, Eterna

67   Newsreport: Faber

68   Newsreport: Lucia, LeComte

69   Newsreport: Maerz

70   Newsreport: Mey, More & More

71   Newsreport: Re.draft

72   Newsreport: Rabe, Seidensticker

73   Newsreport: Zerres

74   Newsreport: Watercult, Maryan Mehlhorn

75   Newsreport: Lidea, Charmline

76   Evolutie van het vrouwelijk pak

78   Ted Baker, een wereldwijd succesverhaal

80   Interview met ontwerpster Laurentine van Landeghem

ALGEMEEN

16   Beursagenda 

18   Iconische prints

22   Merken die een succesvolle doorstart maakten

26  News flash

28    Het verhaal achter Lacoste

31    Mooi eten, goede wijn en Tod’s

34    News flash

36    Pitti Uomo #96

38   Fast fashion out, slow fashion in

41   News flash

42    Trend Forecast: accessoires 2020

44    BoHa Agency

46    Trend Forecast: fashion 2020

INHOUD

28



16    17    MODE INC. | SPRING SUMMER 2020

Door: ADRIANA BOERLAND

BEURSAGENDA 2019
MANNEN/VROUWEN

FFANY 
Locatie: New York
Datum: 5 augustus 2019 – 9 augustus 2019 
Of je nu een schoenenkoper of verkoper bent, NYC 
is dé plek om te zien en gezien te worden. Vier keer 
per jaar organiseert de Fashion Footwear Association 
of New York FFANY Market Week. 

www.ffany.org

REVOLVER
Locatie: Kopenhagen
Datum: 7 augustus 2019 – 9 augustus 2019 
Revolver presenteert de meest vooruitstrevende hedendaagse Scandinavische 
design-gedreven modemerken. Je ziet hier ook kwaliteitsmerken uit andere 
landen, maar die passen wel binnen de Scandinavische identiteit. Revolver is een 
uniek bestelplatform voor heren- en dameskleding, dat zowel de beste kopers uit 
Scandinavië als internationaal aantrekt om zaken te doen en te netwerken.

www.revolver.dk

CIFF
Locatie: Kopenhagen
Datum: 7 augustus 2019 – 9 augustus 2019 
Twee keer per jaar verwelkomt het CIFF bijna 2000 merken op meer dan 60.000 
vierkante meter. Het is één van de grootste beurzen die tijdens Copenhagen 
Fashion Week plaatsvindt. Het CIFF-platform omvat de showrooms CIFF, 
CIFF YOUTH en CIFF: bijna 20.000 vierkante meter luxe showroomruimte 
waarin permanent meer dan 500 merken worden ondergebracht en de nieuwe 
collecties van mannen- en vrouwenkleding wordt gepresenteerd.

www.ciff.dk

LIBERTY FASHION FAIRS 
Locatie: New York 
Datum: 14 september 2019 – 16 september 2019 
Jaarlijks vindt in New York de editie van Liberty Fashion 
Fairs plaats, een internationale beurs voor mannenmode 
en lifestyle. Zoals de naam al zegt, draait deze beurs om 
vrijheid. Hier komen de meest vooruitstrevende merken 
samen in een inspirerende design omgeving. Door iconische 
evenementen en speciale tentoonstellingen blijft deze beurs 
een mix van commerce en creativiteit. 

www.libertyfairs.com

WHO’S NEXT
Locatie: Parijs
Datum: 6 september 2019 – 9 september 2019 
Meer dan 25 jaar na zijn oprichting is Who’s Next de internationale 
fashionshow voor damesmode in Europa. In september en januari brengt 
het evenement ongeveer 50.000 bezoekers naar het Parc des Expositions 
in de Porte de Versailles in Parijs, om 1200 Franse en internationale 
confectiekledingmerken te bezoeken. Kopers, merken, journalisten 
en trendsetters uit meer dan honderd landen creëren samen de trends 
voor elk seizoen gedurende vier dagen van netwerken, conferenties en 
lifestyle-activiteiten.

www.whosnext.com

SPRING SUMMER 2020| MODE INC.

SCOOP 
Locatie: Londen
Datum: 21 juli 2019 – 23 juli 2019 
Scoop is een eigentijdse damesmodeshow die wordt gehouden 
in de iconische Saatchi Gallery in Chelsea, London. Met een 
indrukwekkende line-up van de beste premiumcollecties staat 
Scoop bekend om zijn unieke esthetiek. De prime-on-premiers en 
warenhuizen uit de hele wereld verwelkomden bezoekers van 
Scoop, waaronder Harrods, Fortnum & Mason, Bergdorf 
Goodman, Galeries Lafayette, Fenwick, Harvey Nichols, La 
Rinascente, Selfridges, Neiman Marcus, Beymen, Penelope, 
Printemps en Le Bon Marche, om er maar een paar te noemen.

www.scoop-international.com

PURE LONDON 
Locatie: Londen
Datum: 21 juli 2019 – 23 juli 2019 
De nummer één leidende modevakbeurs in het Verenigd Koninkrijk die de 
hele modeaanvoerketen bij elkaar brengt, van vezel tot kleding die ready to wear 
is. Geen enkel andere UK-show biedt sourcing en merken samen, waardoor 
Pure London en Pure Origin het enige evenement zijn dat tegemoetkomt 
aan al je mode-inkoopbehoeften onder één centraal dak in London. Maak je 
klaar om het festival te ontdekken. 

www.purelondon.com
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PIED-DE-POULE
Een van de meest iconische prints is zonder twijfel de 
pied-de-poule. Letterlijk vertaald wil dit zoveel zeggen 
als ‘kippenpoot’, omdat de print misschien wel een klein 
beetje lijkt op afdrukken van kippenvoetjes. Dat de pied-
de-poule al heel lang gedragen wordt, daar hoeft geen 
twijfel over te bestaan. In 1920 werd in een Zweeds moeras 
een unieke archeologische vondst gedaan. Werkmannen 
vonden in het moeras een mantel die meer dan 2000 jaar 
oud is. Op de mantel was een klein gewoven patroon 
zichtbaar dat wel heel hard deed denken aan een pied-de-
poule. Het is bewijs dat dit patroon al jaren in omloop is.

De traditionele pied-de-poule is een zwart-wit 
ruitjespatroon is dat gekenmerkt wordt door onderbroken 
steken, waardoor het patroon een soort van schaakbord 
met abstracte geometrische vormen wordt. Het 
basispatroon blijft steeds hetzelfde, maar er kan gespeeld 
worden met bijvoorbeeld de grootte van het patroon, 
of de kleuren die gebruikt worden. De benamingen van 
de varianten van deze print zijn al even creatief als de 
combinaties die gemaakt worden. In het Frans worden de 
benamingen ‘pied-de-poule’ (kippenpoot) en ‘pied-de-
coq’ (hanenpoot) gebruikt voor de kleinere en de grotere 
variant. In het Engels gaan ze nog een stapje verder: de 
grote versie van de print noemt men ‘houndstooth’, de iets 
kleinere is een ‘dogstooth’ en voor de allerkleinste variant 

gebruikt men de schattige benaming ‘puppytooth’.

De pied-de-poule wordt traditioneel gebruikt voor 
allerlei soorten kledij en accessoires, zoals jasjes, vesten, 
broeken, pakken, sjaals, dassen… Tegenwoordig kan je 
hem bijna overal tegenkomen: op meer casual kledij zoals 
T-shirts of truien of zelfs op beddengoed of kussens. Ook 
met de kleurcombinaties wordt al wat meer gespeeld. 
Tinten van bruin, rood of blauw zijn ondertussen al 
even aanvaardbaar als zwart en wit. Een pied-de-poule 
kan op verschillende manieren gedragen worden. Een 
kledingstuk met een grote pied-de-poule print kan dienen 
als eyecatcher van je hele outfit, gecombineerd met meer 
basic kledingstukken. De mogelijkheden zijn eindeloos!

DE NOVA CHECK, BETER BEKEND 
ALS DE BURBERRY-PRINT
Een andere print die ondertussen uitgegroeid is tot een 
heus mode-icoon is de Nova Check. Dit ruitjespatroon 
is voor de meeste mensen onlosmakelijk verbonden met 
het Britse merk Burberry, het wordt daarom meestal zo 
ook wel genoemd. De klassieke variant van dit patroon 
is meestal overwegend beige met zwarte, witte en rode 
streepjes erdoorheen. Variaties van dit patroon bestaan 
onder andere met overwegend rood of lichtblauw als 
basiskleur. 

Hoewel het merk Burberry historisch gezien garant staat 
voor luxueuze mode, veroorzaakte hun signature print een 
woelige periode. Begin jaren 2000 was hun Nova Check 
razend populair. Ongeveer 20 procent van Burberry’s hele 
collectie bestond uit kledingstukken met deze print. Het 
succes van hun print ging echter gepaard met een aantal 
ongewenste effecten: omdat ze van hun print een sterk 

handelsmerk maakten, verkochten ze ook toegankelijkere 
kledingstukken zoals hemdjes en petjes met de Nova 
Check. Ze verloren daardoor hun imago als exclusief 
merk een beetje. Vooral in het Verenigd Koninkrijk was 
de situatie problematisch: Burberry werd vanaf nu niet 
alleen meer gedragen door mensen die klasse uitstralen, 
maar ook door jongeren die door de samenleving als 
marginaal werden beschouwd. Een tiental jaar voordien 
had Burberry hetzelfde probleem. Het merk werd razend 
populair bij Britse voetbalhooligans die de iconische print 
zagen als een statussymbool. Het merk Burberry raakte 
alle vat kwijt op wie met hun kleren pronkte. Daardoor 
verloren ze het grootste stuk van hun status. Burberry 
verloor zijn elitaire karakter en roemrijke geschiedenis als 
een van Engelands meest invloedrijke modemerken door 
het succes van zijn eigen print.

In 2001 kreeg Burberry met modeontwerper Christopher 
Bailey een nieuw creatief directeur. Hij was belast met 
de zware taak om het imago en de reputatie van het 
merk te redden. Hiervoor waren drastische maatregelen 
nodig: items zoals petjes met de Nova Check print 
werden verbannen uit de collectie. Hun handelsmerk, 
de ondertussen beruchte Burberry print, werd zwaar 
teruggeschroefd. Vanaf dan bestond slechts vijf procent 
van heel hun collectie nog uit kledingstukken die de print 
droegen. De situatie trok zich min of meer terug recht. 
Burberry wordt ondertussen bijna terug met hetzelfde 
aanzien bekeken als voor de hele crisis. 

YES 
TO ICONIC PRINTS

Ruitjes, streepjes, bollen, kleurrijk of juist heel basic: prints zijn er in 
alle vormen en maten. Sommige prints zijn zo iconisch dat ze blijven 
terugkomen of zelfs nooit helemaal weg zijn geweest. Wij zetten een 
aantal van de meest gedragen of opmerkelijke prints doorheen de 
geschiedenis op een rijtje.

Door: JONATHAN BREUGELMANS

SPRING SUMMER 2020| MODE INC.
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PAISLEY
De volgende iconische print in dit rijtje is de Paisley-
print. Deze print is iets excentrieker en kleurrijker dan 
de vorige twee. Het is daarom niet verwonderlijk dat 
deze dromerige print voor veel mensen onlosmakelijk 
verbonden is met de hippiebeweging uit de jaren 60 en 
70. 

De Paisley-print is een abstract motief dat het best te 
herkennen valt aan een soort van bladvorm die op een 
spitse punt uitloopt en wat afbuigt, een beetje zoals een 
grote komma. Deze vorm komt terug doorheen de hele 
print, soms in een mooi patroon en soms ook gewoon 
kriskras door elkaar. Het kleurgebruik voor de Paisley 
is enorm uiteenlopend. Tinten van blauw, groen, roze, 
geel: alles wordt door elkaar gebruikt. Vroeger werd deze 
print meestal geweven in zijde of kasjmier, waardoor 
het een luxueuze uitstraling kreeg. Tegenwoordig 
wordt deze print voornamelijk gedrukt. De benaming 
voor deze print is afgeleid van de Schotse stad Paisley. 
Die stad was een belangrijk handelscentrum voor de 
textielindustrie in de 19e eeuw. Het motief zelf is echter 
allesbehalve Schots. Via Oosterse landen als Iran of 
India kwam deze print uiteindelijk in Schotland terecht, 
vanwaar het de wereld veroverde.

De bekendste ambassadeurs van deze print waren 
ongetwijfeld The Beatles. In de jaren 60, toen de 
hippiebeweging een grote opmars maakte over de hele 
wereld, droegen zij kleurrijke hemden met Paisley-
prints. John Lennon reed zelfs rond met een Rolls-
Royce die bekleed was met een gele uitvoering van de 
Paisley-print. Paisley werd razend populair over de hele 
wereld. Tot op de dag van vandaag is het een van de 
meest iconische en herkenbare prints. 

DE POLKA DOT
De laatste iconische print uit ons rijtje is er een die even 
herkenbaar als alomtegenwoordig is. Van de winnaar 
van het bergklassement in de Tour De France tot 
Minnie Mouse: de Polka Dot kent veel trouwe fans en 
aanhangers. 

De Polka Dot print is ook de meest eenvoudige uit onze 
verzameling. Deze print bestaat uit stippen of bollen 
in een bepaalde kleur, die met een gelijke spreiding op 
een achtergrond van een andere kleur geplaatst worden. 
Het verschil kan gemaakt worden door de grootte van 
de bollen, of door de kleuren die gebruikt worden. 
Elke mogelijke kleur kan gebruikt worden voor een 
Polka Dot print. De naam van deze print werd voor het 
eerst gebruikt in 1873. De gelijknamige dans was toen 
populair over heel Europa en leende zijn naam uit aan 
een heleboel zaken in die tijd, dus ook aan de Polka 
Dot-print. De dansrage verdween en het verband tussen 
de dans en de print hield niet lang meer stand, maar de 
Polka Dots waren intussen begonnen aan hun eindeloze 
en tijdloze carrière in de modewereld.

Het geheim van de Polka Dot zit misschien wel in het 
simplistische design, dat even tijdloos als herkenbaar 
is. Het lijstje van stijliconen en supersterren die ooit 
in Polka Dots gespot werden is eindeloos. Marilyn 
Monroe, Prinses Diana, Kate Moss, Victoria Beckham, 
Naomi Campbell en zelfs de Queen werden regelmatig 
gezien met Polka Dots. 

www.cg.fashion

Anzeige_Mode_Inc.indd   1 26.06.19   12:38
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MEXX
Het succesverhaal van het Nederlandse modemerk Mexx 
kent zijn roots in de jaren ’70 van vorige eeuw. Mode-
ontwerper Rattan Chadha was in die periode al bezig 
met het ontwerpen van private labels, onder andere voor 
warenhuizen en groothandels. In 1980 zagen twee aparte 
modemerken het levenslicht: Moustache, voor mannen, 
en Emannuele, voor vrouwen. Die merken stonden zes 
jaar lang los van elkaar op de Nederlandse modemarkt 
en deden het lang niet slecht. In 1986 werd een dappere 
beslissing gemaakt. De twee merken gingen samen één 
sterk merk vormen, onder de naam Mexx. Wat volgde 
was een intensieve marketingcampagne onder de slogan 
‘Everything should be XX’. Die campagne sloeg enorm 
aan, Mexx groeide exponentieel en het opzet van de fusie 
was meer dan geslaagd. Mexx groeide uit tot een sterk 
internationaal merk, dat een grote naamsbekendheid kon 
genieten over de hele wereld. In 2010 behoorde het merk 
zelfs tot de top dertig van grootste merken van Europa.

Toch was niet alles rozengeur en maneschijn achter de 
schermen van het Nederlandse merk. Vanaf het tweede 
kwartaal van 2008 begon het water te vertroebelen. Ver-
koopsresultaten vielen tegen en winkels moesten gesloten 
worden. Dit was het begin van een getouwtrek en ver-
schuivingen waar verschillende spelers, handelsvennoot-
schappen en joint ventures aan te pas kwamen. Na nog 
meer tegenvallende resultaten werden drie van de hol-
dings die achter het concern Mexx zaten uiteindelijk fail-
liet verklaard. Het grootste deel van de winkels bleef wel 
open, maar er moest naar een overnemer gezocht worden.

Die overnemer kwam in 2015 uit Turkse hoek. Onder het 
Turkse retailbedrijf Eroglu maakte Mexx een semi-succes-
volle doorstart. Er werden winkels heropend en de toe-
komst van Mexx leek weer voor heel even verzekerd. In 
2017 viel Mexx uiteindelijk weer in Nederlandse handen. 
De Nederlandse RNF Holding, die onder andere schoe-
nenmerk Ferro in zijn portefeuille had, kocht Mexx over 

Door: JONATHAN BREUGELMANS

Soms lopen de zaken niet zoals 
gepland. Dat is in de zakenwereld 
niet anders. Door tegenvallende 
resultaten of financiële cijfers kan 
het noodlot soms enorm hard 
en plots toeslaan. Toch blijft niet 
iedereen bij de pakken zitten. 
Voor sommige ondernemers geeft 
een mislukt avontuur soms net 
inspiratie om iets extra te doen en er 
weer vol tegenaan te gaan. Ook in de 
soms genadeloze modewereld zijn 
er voorbeelden genoeg te vinden 
van merken die, jammer genoeg, 
in rook opgingen. Gelukkig zijn er 
ook die na een mindere periode uit 
hun as herrezen, en sterker dan ooit 
tevoren terugkwamen.

EEN NIEUW BEGIN
DRIE MODEMERKEN 
DIE EEN SUCCESVOLLE 
DOORSTART MAAKTEN

en was vastberaden om het succesverhaal van voordien 
nieuw leven in te blazen. In 2018 werd die nieuwe levens-
adem concreet gemaakt: er werd een nieuwe collectie ge-
lanceerd, het echt ‘Mexx-DNA’ werd opnieuw van onder 
het stof gehaald en er werd volop ingezet op e-commerce. 
De nieuwe collectie focust zich volledig op de city lifestyle. 
Degelijke kwaliteit en hedendaags design gaan hand in 
hand onder een betaalbare prijs. Verder werd er ook aan 
de distributie gesleuteld. E-commerce en online verkoop 
winnen enorm aan populariteit in onze hedendaagse sa-
menleving. Mexx besefte dat ze deze boot absoluut niet 
mochten missen en maakte hiervan hun topprioriteit. 
Tenslotte werden ook nieuwe winkels geopend in steden 
als Amsterdam, Parijs, Antwerpen en Berlijn. Er werd ge-
kozen voor een innovatief concept, met kleinere, meer he-
dendaagse winkels die beter inspelen op de noden van de 
consument. Deze moderne strategieën zullen ‘het nieuwe 
Mexx’ hopelijk weer snel aansluiting laten vinden bij de 
Europese top.

THELMA & LOUISE
Een ander mooi voorbeeld van een merk dat een succes-
volle rebranding kreeg is het Belgische Thelma & Louise. 
Hoewel Thelma & Louise nooit echt failliet ging, was er 
toch nood aan wat nieuwe levenslust. Thelma & Louise 
bestond al meer dan tien jaar in 2017, toen er twee sterke 
vrouwen aan het roer van het Belgische label kwamen te 
staan.

In 2017 werd Thelma & Louise overgenomen door Ma-
rie Friling en Liza Tanghe. Samen integreerden ze hun 
sales en fashion ervaring, moderniseerden ze het brand 
zowel op mode-als marketinggebied en bouwden ze Thel-
ma & Louise uit tot een modelabel dat klaar is voor de 
toekomst. In 2019 zette Thelma & Louise de logische vol-
gende stap in hun verdere ontwikkeling. In februari lan-
ceerden ze hun webshop. Thelma & Louise maakt kledij 
voor alle vrouwen, en niet elke vrouw heeft altijd de tijd 

om fysiek urenlang te gaan shoppen. Met deze webshop 
kan elke vrouw rustig van thuis uit de collectie bekijken 
wanneer het hen uitkomt.

Samen met de overname werd het interessante verhaal 
van Thelma & Louise extra uitgeschreven en in de verf 
gezet. Zoals de naam van het merk al doet vermoeden, 
bestaat Thelma & Louise uit twee individuen. Aan de ene 
kant is er Thelma, die avontuurlijk en zorgeloos is. Thel-
ma heeft een zwak voor felle kleurtjes en trendy looks. 
Aan de andere kant is er Louise, die iets delicater, meer 
vastberaden en elegant is. Dit reflecteert zich ook in haar 
kleerkast. Het allerleukste aan het merk Thelma & Lou-
ise is dat beide individuen geregeld in elkaars kast neu-
zen, en zo elkaars looks stelen, kopiëren, maar er bovenal 
beide bij winnen. Door dit verhaal verder uit te bouwen, 
werd Thelma & Louise een nog sterker en aantrekkelijker 
merk. Geen échte doorstart dus voor dit label, wel een 
fikse en broodnodige boost van het merk onder impuls 
van twee sterke vrouwen.
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SUPERTRASH
In maart van 2018 raakte bekend dat het Neder-
landse modemerk SuperTrash het faillissement had 
aangevraagd. Het was oprichtster en CEO Olcay 
Gulsen zelf die op de Nederlandse televisie aan-
kondigde dat haar bedrijf failliet zou gaan. Op dat 
moment werkten er 150 mensen voor SuperTrash, 
die hun baan zouden verliezen. Volgens Gulsen zelf 
was het een zwarte dag voor haar en al haar mede-
werkers, omdat ze niet alleen haar mensen in de 
steek moest laten maar ook het grootste deel van 
haar levenswerk in rook zag opgaan.

SuperTrash bleef echter niet lang bij de pakken 
zitten. In december van 2018 werd er al aangekon-
digd op de website dat het merk een comeback zou 
maken. De nieuwe collectie zou verwacht worden 
op 1 juli 2019. Om de doorstart tot een succes te 
maken, blijft SuperTrash in het begin voorzichtig. 
Die voorzichtigheid neemt natuurlijk niet weg dat 
ze nog altijd even ambitieus en vastberaden zijn om 
de frisse start tot een succes te maken. SuperTrash 
zal vanaf de nieuwe collectie niet meer online ver-
kocht worden, maar enkel in store-in-store winkels. 
Zo nemen ze zo weinig mogelijk risico’s, en kunnen 
ze zich volledig focussen op hun doorstart. Onder 
andere department store De Bijenkorf zou al inte-
resse getoond hebben in het merk. Daarnaast zal 
SuperTrash ook in tal van andere winkels opduiken. 
Oprichter Olcay Gulsen zal voortaan ook niet meer 
bij SuperTrash betrokken zijn. 

De nieuwe collectie van SuperTrash is volledig ge-
inspireerd door feministische invloeden en female 
empowerment. In een persbericht dat ze onlangs ver-
spreidden, gaven ze zelf aan dat ze gemist worden 
op de modemarkt, zowel door retailers als door 
consumenten. SuperTrash maakt haar comeback 
met een heruitgave van hun gekende recept: een 
mix van instant klassiekers met hedendaagse en 
meer gewaagde stukken. In de collectie vinden we 
veel dierenprints terug, maar ook weer een groot 
aanbod aan tassen en schoenen. Nog één opvallend 
nieuwtje: om de comeback van SuperTrash extra te 
promoten ging het modelabel een samenwerking 
aan met… Kruidvat. In het voorjaar van 2019 wa-
ren verschillende klassiekers uit verschillende vorige 
collecties te koop in de Kruidvat-winkels en online. Celebrating
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NEWS FLASH NEWS FLASH

SCOTCH & SODA LANCEERT SPECIAL 
EDITION COLLECTIE 
Als deel van de denim voorjaarscollectie met als titel ‘The 
Boathouse’, introduceert Scotch & Soda een speciale 
editie met in de hoofdrol Brutus, een karakter uit de 
animatiereeks Popeye. De capsulecollectie omvat kleding 
voor zowel mannen, vrouwen als kinderen. ‘We vonden 
dit briljante, vintage kledingstuk met Brutus op de rug en 
vonden het perfect bij onze collectie passen. Hij is onze 
Boathouse mascotte’, zegt Marlou van Engelen, creative 
director van Scotch & Soda. 

Vintage artwork
De ontwerpen brengen vintage artwork in balans met een 
technische uitvoering. Een ontwerpkeuze die zichtbaar 
is in de hele Boathouse denim-collectie. De collectie 
bevat jeans, Hawaiiaanse shirts, overalls en op American 
football geïnspireerde jackets, sweaters en hoodies. Het 
label koos voor een strak palet van monochrome, zwart 
en wit met een accent van rood, zoals een reddingsvest. 
Voor de collectie werd gebruikgemaakt van speciale 
kleuren en technieken. Onder andere de denim 
werkkleding van gebleekt ecru en verwassen zwarte jeans. 
De vintage Brutus tekeningen op de oversized kleding 
zorgen voor een speels effect. De kledingstukken zijn 
afgewerkt met hoogglanzend 3D-neopreen. De heren- en 
jongenscollectie heeft ook een clean wit Hawaiishirt met 
brutale illustraties van Brutus op de achterkant. Voor 
de vrouwen- en meisjeskledij werd een gelijkwaardige 
afbeelding gebruikt op een gebleekte overall. Andere 
opvallende stukken voor dames en meisjes zijn een jurk 
met capuchon in neopreen en een zwart denim workwear 
shirt met subtiel Brutus motief. De Brutus collectie is 
vanaf juni beschikbaar. 

CHANTELLE X VICTORIA / THOMAS 
BRENGEN SOFTSTRETCH COLLECTIE 
UIT
Voor hun Overthrow Underwear campagne slaat 
lingeriemerk Chantelle opnieuw de handen in elkaar met 

een opkomende naam in de modewereld. Dit keer werkt 
het merk samen met het Franse modemerk VICTORIA / 
THOMAS. De twee labels ontwikkelden een SoftStretch 
capsulecollectie met zo comfortabel mogelijke lingerie.
De Overthrow Underwear campagne lanceerde in juli 
vorig jaar. Het is een protest tegen de huidige manier van 
het ontwerpen, kopen en dragen van lingerie.

SoftStretch
De merken kozen voor SoftStretch, de meest succesvolle 
onesize-lijn van Chantelle. De lijn is naadloos, rekbaar en 
uitgevoerd in een zacht comfortabel materiaal. Doordat 
de stukken zo rekbaar zijn, passen ze vrouwen in alle 
maten. De stof vormt zich naar het lichaam van de vrouw, 
wat een ultiem comfortabel gevoel geeft bij het dragen. 
In de lijn komt de kleurenband terug die VICTORIA / 
THOMAS typeert. 

Inspiratie
Victoria en Thomas lieten zich inspireren door de nieuwe 
generatie van moderne urban vrouwen. Victoria is enorm 
geïnteresseerd in kunst en dit zie je duidelijk terug in de 
collectie door de manier waarop de verschillende stukken 
gecombineerd worden. Thomas haalt zijn inspiratie uit 
beelden van Tim Burton, de uitstraling van skaters en de 
sfeer in de hiphopwereld. Door beide ideeën te combineren 
kwam een lijn van neo-arty kleding met sculpturale vormen 
en levendige vrolijke kleuren tot stand. 

BRIDAL TRENDS SS20
Na de New York Bridal Fashion Week zijn de nieuwste 
bruidstrends eindelijk binnen. Het out of the box thinking van 
de ontwerpers zorgde voor een verfrissende en creatieve 
blik. Merken Berta, Katherine Tash, Daalarna, Tarik 
Ediz, Winnie Couture and Rita Vinieris zetten de toon 
voor de zomer 2020. Een opvallende trend zijn bruidsjur-
ken met hoog uitgesneden split, tot zelfs boven de heu-
pen. Dit samengaand met een diepe decolleté zorgt voor 
een sexy vrouwelijke jurk. Het meest innovatieve ontwerp 
kwam van Berta. Een mantelpak en jurk vloeiden samen 

en straalden zowel mannelijkheid als vrouwelijkheid uit. 
Naast diepe decolletés en hoge splits, zien we ook de off 
shoulder trend steeds terugkeren in combinatie met klas-
sieke kanten bloemenprints. Strakke zeemeerminjurken 
en flowy dresses gepaard gaand met see-through kant zijn 
on trend. De bruidsjurken worden naar een hoger niveau 
getild door het detailwerk met veren rond de hals en pol-
sen, strikken rond het middel en achteraan op de rug en 
borduurwerk over de gehele jurk. Een uniek ontwerp zijn 
de afneembare rokken in verschillende stoffen zoals kant 
en zijde. Blush roze en ecru is het nieuwe wit dit seizoen. 
Ondanks dat de jurken opvallen door hun kleur, is ook 
hier het detailwerk van de borduursels en stoffen subliem.

THE IVORY CLUB 
We blijven nog even in de trouwsferen. Duo Laura 
Valkiers en Stéphanie Bosten zijn de trotse eigenaar van 
bruidsboutique The Ivory Club. De winkel staat bekend 
om zijn specifieke designermerken die eerder een niche 
publiek aantrekken. De twee dames jagen hun droom 
verder na en nemen nu ook de bekende Antwerpse 
bruidswinkel Le Chapeau over. Hier bieden ze een ruime 
en hedendaagse collectie aan met unieke designlabels 
maar ook commerciële merken. Le Chapeau 2.0 wordt 
een jonge, frisse versie van de initiële winkel waarbij de 
beleving centraal staat.

DE PERFECTE JEANS MET ALVANON
Of het nu een low-rise chino broek is of een high waisted 
broek met brede pijpen, een jeansbroek moet perfect 
zitten. Een goede denim broek vinden, is waarschijnlijk 
een van de moeilijkste opdrachten voor elke shopaholic. 
Daar heeft Alvanon de oplossing voor gevonden door 
innovatief te denken en de belangen van hun doelgroep 
op de voorgrond te zetten. Alvanons filosofie is gebaseerd 
op het creëren van broeken door middel van virtuele 3D 
lichamen die het ware menselijk lichaam weerspiegelen. 
Ze gaan op zoek naar de stijl en vorm die het best past 
bij wat hun klant vraagt. Ze focussen zich op sustainable 
stoffen waarbij gerecycleerde materialen die weinig 

negatieve effecten kunnen veroorzaken, als key elements 
worden beschouwd. Deze ecologische benodigdheden 
zorgen ervoor dat je de jeans langer kan dragen en dat 
deze zijn natuurlijke kleur en vorm zo lang mogelijk 
behoudt. 

MAUS FRÈRES INTERNATIONAL 
NEEMT THE KOOPLES OVER 
De online kledingshop, The Kooples, wordt 
overgenomen door de Zwitserse onderneming Maus 
Frères International, dat het merk strategisch vooruit wil 
helpen. Momenteel heeft de online shop 334 boetieks in 32 
landen, voornamelijk in Europa en de Verenigde Staten. 
MFI wil nu meer betaalbare luxemerken gaan aanbieden 
met als doel een internationale mode-en luxegroep te 
creëren. The Kooples blijft een onafhankelijk merk, maar 
zal profiteren van de ervaring van de andere merken zoals 
Lacoste, Aigle en Technifibre die over de hele wereld 
bekend zijn. Voormalig CEO van Aigle, Romain Guinier 
zal het merk voortaan leiden. In het verleden werkte 
Guinier al samen met beautybrand L’Oréal, maar stapte 
over naar de fashionindustrie en werd onderdirecteur 
bij Louis Vuitton. Nu is hij verantwoordelijk voor de 
internationale ontwikkeling van zijn nieuwe label. 

D’AUTAN
Wie graag zijn ecologische voetafdruk beperkt en zijn 
steentje wil bijdragen door slow fashion te shoppen, is bij 
het Antwerps accessoirelabel D’Autan aan het juiste adres. 
De collecties omvatten één voor één kunstzinnige creaties 
die handgeschilderd worden. Vooraleer een accessoire ‘art 
to wear’ is, worden de foulards met passie en vakmanschap 
gemaakt. Het merk werkt met een beperkte oplage en 
volgens het principe op is op, waardoor elk stuk uniek is 
en er niets onnodig weggeworpen wordt. Met hun nieuwe 
‘Botanical Bliss’ collectie leggen ze de focus op het belang 
van de natuur. Ze lieten zich inspireren door bloemen, 
planten en natuurelementen wat resulteerde in sjaaltjes, 
kimono’s en strandzakken in kleurige botanische prints. 

Door: BYRTHE BIESEMANS Door: BYRTHE BIESEMANS
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Tennislegende, uitvinder, gentleman, innovator, 
revolutionair en… stijlicoon. In die woorden kunnen 
we René Lacoste het best omschrijven. Deze Fransman 
was enorm getalenteerd, zowel op het tennisveld als 
daarnaast. Tijdens zijn tenniscarrière won hij maar 
liefst zeven Grand Slam-toernooien. Dat hij naast een 
gigantische sportieve gave ook beschikte over de nodige 
dosis verstand en een pak lef, kunnen we afleiden uit de 
andere grote successen die hij in zijn leven boekte. In 1924 
al ontwikkelde hij, als ingenieur, een tennisballenmachine 
voor op trainingen te gebruiken. Hij combineerde zijn 
passie voor de sport met zijn opleiding als ingenieur. Later 
in zijn carrière ontwikkelde hij tennisrackets die ervoor 

zorgden dat spelers beter gingen tennissen. Ondanks 
zijn achtergrond als ingenieur, was zijn belangrijkste en 
tot op de dag van vandaag meest bekende uitvinding 
geen hoogtechnologisch snufje maar… een kledingstuk.

DE UITVINDING VAN HET 
POLOSHIRT
Lacostes bekendste kledingstuk is, nog altijd, het 
poloshirt. De polo groeide doorheen de jaren uit tot een 
item dat je overal ter wereld in de kasten van mannen 
kan terugvinden. René Lacoste ontwierp de polo echter 
niet op basis van wat hij mooi vond, maar op basis van 
wat functioneel was om te sporten. Lacoste was actief als 

Door: JONATHAN BREUGELMANS
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tennisser in de jaren 20 van de vorige eeuw. In die tijd was 
sportkledij nog niet zo ver ontwikkeld als nu. Daarnaast 
was tennis een elitaire sport, wat ervoor zorgde dat de 
sporters in een hemd met lange mouwen, truien en lange 
broeken op de baan stonden. Een hemd is niet alleen 
bijzonder onpraktisch om in te tennissen, maar ook totaal 
niet aangepast aan verschillende weersomstandigheden. 
In sommige situaties zweette Lacoste zich te pletter, op 
andere momenten rilde hij van de kou. De tennislegende 
was het beu om te moeten spelen in kledij die echt niet 
voorzien was op topsport.

In 1926 ging Lacoste verder nadenken over zijn kledij. 
Hij ontwierp een shirt met korte mouwen dat tegelijk 
functioneel en elegant was. De kraag van het hemd bleef 
bestaan, zodat de polo er netjes bleef uitzien. De mouwen 
werden ingekort om de sport beter te kunnen beoefenen. 
Of zoals René Lacoste het zelf zei: ‘Elegantie vereist 
boven alles kleding die zich aanpast aan de situatie of de 
omstandigheden.’ Hoe netjes een mooi hemd of een net 
pak mag zijn, het is gewoonweg niet geschikt voor op een 
tennisbaan. Lacoste voegde de daad bij het woord en stak 
veel tijd in het ontwikkelen van het perfecte kledingstuk 
om te tennissen. De polo was geboren, een echte revolutie 
in 1933. Lacoste commercialiseerde zijn uitvinding en 
begon zijn polo’s te verkopen.

DE GEBOORTE VAN DE KROKODIL 
ALS STERK MERK
Ongeveer tegelijk met de geboorte van het poloshirt werd 
ook het sterke, iconische en herkenbare handelsmerk van 
Lacoste geboren. Het kleine groene krokodilletje dat op 
elk kledingstuk geborduurd wordt, blijft tot vandaag op 
en top Lacoste. 

De Krokodil was al sinds 1923 de bijnaam van 
René Lacoste. In dat jaar moest hij een belangrijke 
tenniswedstrijd spelen in Boston, in de Verenigde Staten. 
René Lacoste geraakte voor de wedstrijd gefascineerd 
door een lederen tas met een krokodillenmotief. Hij sloot 
een weddenschap af met zijn coach: als hij de wedstrijd 
zou winnen kreeg hij de krokodillentas. Lacoste verloor 
de wedstrijd, maar beet zich tijdens het spel als een echte 
krokodil vast in zijn tegenstander. Zijn vastberadenheid 
en volharding leverden hem achteraf in de pers de 
bijnaam De Krokodil op. Lacoste was best trots op 
deze bijnaam en droeg hem met veel trots. Zijn bijnaam 
belichaamde immers perfect waar hij voor stond als mens, 
als ondernemer en als sportman. Het krokodillenlogo 
ontstond in 1927 en werd ontworpen door Robert George, 
een vriend van René Lacoste.

Deze krokodil groeide samen met het poloshirt uit tot het 
meest herkenbare handelsmerk van het modemerk Lacoste. 
De polo veranderde doorheen de jaren ook nauwelijks: 
hij werd wel telkens aangepast aan modetrends en stijlen 
om relevant te blijven in iedere sportieve kleerkast, maar 
de basis bleef hetzelfde. Een kwalitatieve, sportieve en 
elegante polo en een herkenbare krokodil. Hoewel de 

Het merk Lacoste is 
intussen uitgegroeid 
tot een waar icoon. 
Wat in 1933 begon als 
een tennismerk, is niet 
meer weg te denken 
uit de verre en minder 
verre geschiedenis van 
de modewereld. Welke 
factoren zorgden voor 
het onmiskenbare 
succes van Lacoste? 
Wat zorgde ervoor 
dat het kleine 
groene krokodilletje 
uitgroeide tot een 
statussymbool? We 
geven je een overzicht 
van de roemrijke 
geschiedenis van dit 
label.

René Lacoste
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polo van Lacoste ook populair is als namaakproduct, kan 
er niets tippen aan het origineel. De polo’s van Lacoste 
worden met de hand in elkaar gezet en worden gemaakt 
uit het meest fijne katoen. Daarnaast wordt elke krokodil 
met de hand op de polo geborduurd. Dit borduurwerkje is 
een echt kunstwerk, een ode aan de authenticiteit van een 
echte Lacoste-polo. De krokodil wordt geborduurd met 
maar liefst 1600 steken en is hét accent op de doorgaans 
sobere kledingstukken van Lacoste.

DE JAREN VAN SUCCES
De jaren die volgden na de ontwikkeling van de polo 
waren ook gevuld met successen. De traditionele collectie 
van tennis- en vrijetijdskledij werd uitgebreid met heel wat 
andere producten. De Lacoste-familie bleef groeien. Het 
bleef niet enkel bij kledij, maar er werden ook uitstapjes 
gemaakt naar sportschoenen, parfums, zonnebrillen, 
lederwaren… Er werd geïnvesteerd in internationale 
reclamecampagnes, om zo de Franse elegantie en traditie 
uit te dragen over de rest van de wereld. 

Lacoste werd een fenomeen in de modewereld. In de 
sportwereld had het merk zijn sporen al verdiend, maar 
nu kende de populariteit van het merk ook ongekende 
hoogtes in de mode- en lifestylewereld. Het krokodilletje 
groeide uit tot statussymbool, de Lacoste polo kon niet 
ontbreken in de kast van elke modebewuste man. Het 
imago van Lacoste groeide met het merk uit tot waar 
het nu staat. In de jaren 80 onder andere was Lacoste als 
merk enorm populair en getuigde het dragen ervan van 
een bepaalde status, stijl of klasse. 

TERUG VAN NOOIT WEGGEWEEST
Hoewel Lacoste razend populair bleef en nooit echt weg 
is geweest, verloor het ooit zo prestigieuze merk toch wat 
van zijn glans. Lacoste werd minder exclusief, verloor 
wat aan populariteit en werd over het algemeen minder 
gedragen en verkocht. Het blinkende imago dat Lacoste 
ooit had, was een pak doffer geworden. Het was tijd voor 
actie.

In 2015 kreeg Lacoste met Thierry Guibert een nieuwe 
CEO. Onder leiding van deze man kon het sportmerk een 
groot deel van zijn populariteit en prestige herwinnen. 
Er werd vooral teruggegrepen naar de elegantie die 
Lacoste vroeger met zich meedroeg. Er werd minder 
aandacht besteed aan fashion, maar terug meer ingezet 
op de klassiekers. Dit was een geniale zet. De traditionele 
Lacoste polo, met de gekende kwaliteit, is terug aan een 
opmars bezig en goed onderweg om populairder dan 
ooit tevoren te worden. Daarnaast sloot het label ook 
heel wat eigen winkels. Hiermee wordt Lacoste terug 
net dat tikkeltje exclusiever. De collectie werd aangevuld 
met tijdloze, klassieke stukken zoals de Paris Polo, het 
favoriete kledingstuk van CEO Guibert. Bij Lacoste zijn 
ze vastberaden de roemrijke geschiedenis van het merk 
voort te zetten. René Lacoste overleed dan wel in 1996, 
zijn verhaal zal altijd blijven voortleven in het kleine 
groene krokodilletje op je borst. 

MOOI ETEN,
GOEDE WIJN EN TOD’S
Diego Della Valle is de man van het Italiaanse La Dolce Vita: het 
mooie, grootse leven. Diego Della Valle combineert zijn onder-
nemersdrive met een onmiskenbare stijl en liefde voor het vak. 
Als kleinzoon van een schoenmaker komt dat uit op, natuurlijk, 
prachtige schoenen en tassen. De Italiaanse ‘schoenenreus’ bouwt 
een gigantisch mode- en schoenenimperium op met Tod’s en 
participeert in veel andere ondernemingen, met als paradepaard 
voetbalclub Fiorentina. Maar ook het hart zit op de goede plaats: 
Della Valle steunt kleine familiebedrijven en nieuwe initiatieven. 

Bewerking: HELEN VAN HOGERHUIS



32    33    MODE INC. | SPRING SUMMER 2020 SPRING SUMMER 2020| MODE INC.

van schoenen voor Amerikaanse 
confectiewinkels, past daar niet in. 
Hij zet het merk Tod’s in de markt 
en creëert al snel een reputatie voor 
kwaliteit en easy going luxe. 

GROTE FANS VAN 
TOD’S: PRINSES 
DIANA EN SHARON 
STONE 
Prinses Diana was een fan, Sharon 
Stone maakt Tod’s populair in 
Amerika. Sindsdien is het Tod’s 
imperium uitgebreid met Fay, Hogan 
en Roger Vivier. Della Valle blaast 
ook nieuw leven in het modehuis 
Schiaparelli. Tod’s is enorm succesvol 
en overal in de fabriek hangen mooie 
herinneringen. Filippo’s houten 
werkbank en gereedschap worden 
met trots tentoongesteld op een 
plek bij de ingang van de werkvloer 
en er hangen foto’s van Dorino, 
glimlachend naar zijn medewerkers. 
Velen van hen maken nog steeds 
gebruik van de machines die hij 
ontwierp om zijn schoenen mee te 
maken. Het allerbelangrijkste dat 
Della Valle’s ouders hem leerden, 
zegt hij, is ‘ je bent een winnaar als 
jouw product fantastisch is’. Hij 
gelooft dat hij in zijn rol als CEO 
vooral het DNA van het merk hoort te 
beschermen. Hij is een perfectionist, 
zijn oog voor detail is legendarisch. 
Ontwerper Alessandra Facchinetti 
weet dat. Op een drukke werkdag 
toont zij hem haar ontwerpen voor 
de show in Milaan, want zonder 
Della Valle’s toestemming wordt er 
niets beslist. Hij ziet Tod’s als een 
lifestylemerk, niet als modemerk. ‘Ik 
wil luxe, maar zeker ook een nuttig 
product. Het is belangrijk om dat 
evenwicht te hebben, veel bedrijven 
maken accessoires die erg cool zijn, 
maar niet nuttig. En veel dingen zijn 
weliswaar nuttig, maar saai.’

Tod’s producten worden handmatig 
genaaid, gelijmd, gepolijst en 
verpakt met de hand. Exclusief, 
maar zeker comfortabel genoeg om 
elke dag te dragen. De sportieve 
elegantie past bij wat Della Valle 
ziet als de moderne luxe levensstijl. 
‘Het is wat ik noem the light life- licht 
verteerbaar voedsel is als een huis 

met doordachte lichtinval en niet 
te veel meubilair. Het is de tijd van 
simpel, less is more. Iedereen probeert 
zijn leven te vereenvoudigen’, zegt 
Della Valle. Zijn eigen leven draait 
om Casette d’Ete. ‘Wanneer ik hier 
ben, ben ik nummer één’, zegt hij 
over zijn enorme fabriek. ‘Als ik in 
het dorp ben, ben ik nummer 100. 
Ik hou daarvan, het is de reden 
waarom ik hier woon. De balans is 
goed. Als je waardigheid hebt, als 
je serieus bent, zullen de mensen je 
respecteren. Respect verdien je niet 
simpel omdat je geld hebt.’ 

De stad zit vol met Della Valles, velen 
werken ook voor het bedrijf. Diego 
runt Tod’s met zijn jongere broer, 
Andrea. Tijdens een rondleiding 
door het dorp, waar Diego Della 
Valle trots is iedereen te kennen, 
zegt zijn neef: ‘Daar is de nieuwe 
generatie. Misschien ken ik ze niet 
allemaal, maar ik herken het Della 
Valle DNA.’ 

Wonen in zijn geboortestad houdt 
hem in contact met de werkelijkheid, 
maar Della Valle kent ook andere 
manieren om ‘gewoon’ te blijven. 
Hij en een goede vriend -een andere 
beroemde Italiaanse industrialist-  
huren een make-up artiest in, 
vervolgens gaan de heren vermomd 
de stad in. ‘Dat is fantastisch. We 
zoeken een terras, drinken een 
espresso, niemand stoort ons.’ 
Minpuntjes kent de verkleedpartij 
ook. ‘We bezochten ons favoriete 
restaurant en kregen een vreselijke 
tafel. De rekening was echter veel 
lager dan normaal.’ 

De Italiaanse modeman heeft enorm 
veel charme en charisma. Met moei-
teloos gemak loopt hij rond in enor-
me ruimtes vol leder, waar huiden 
worden opgeslagen en gecontroleerd 
op kwaliteit. Hij poseert voor een 
foto met zijn personeelsteam. Hij 
kent alle namen, babbelt en lacht 
met iedereen. Typerend voor Il Di-
rettore. De laatste vraag is een sim-
pele: waar gaat Tod’s over? ‘Succes, 
macht en solidariteit,’ zegt Della Val-
le. ‘En de Italiaanse droom. Mooi, 
rijk en liefdevol leven.’ 

Succes en rijkdom voor het grijpen 
en iedereen kan dat bereiken: daar 
staat de Amerikaanse droom voor. 
The American Dream mag om 
dollars gaan, de Italiaanse droom 
gaat om kansen voor iedereen. Een 
goed leven is geen voorrecht, het is 
een recht. Huisgemaakte pasta’s, 
antipasti, insalata’s, mooie wijn, 
veel zon en een moeiteloos gevoel 
voor stijl; de Italiaanse droom wordt 
gestut door de onbreekbare band 
van familie en gemeenschap. 

EEN GOED LEVEN IS 
GEEN VOORRECHT, 
HET IS EEN RECHT
Diego Della Valle is eigenaar 
van het luxe merk Tod’s en staat 
vooral bekend om zijn mocassins 
met opvallende studs. Voor hem 
is de Italiaanse droom niet enkel 
een manier van leven, het is ook 
een manier van zakendoen. De 
64-jarige miljardair is een van de 
meest dynamische ondernemers van 
Italië. Met wit, strak gekamd haar en 
kenmerkende gedraaide kraag, is hij 
even herkenbaar voor Italianen als 
Richard Branson voor de Britten. 
Della Valle bouwde een miljarden-
mode-imperium, reist de wereld 
over per privéjet of helikopter (een 
passagier vergeleek het interieur met 
de binnenkant van een handtas); 
hij heeft een benijdenswaardige 
collectie hedendaagse kunst; bezit 
het mahoniehouten motorjacht van 
John F. Kennedy (genaamd Marlin); 
hij zit in de Raad van Bestuur van 
Ferrari en LVMH en financiert 
de restauratie van het Colosseum. 
Forbes schat zijn vermogen op 1.4 
miljard Britse ponden. Toch is er 
geen plek waar hij liever is dan de 
oostelijke Italiaanse stad Casette 
d’Ete. Van met name de regio 
Marche klopt zijn hart sneller. Het 
ligt op een vruchtbare vlakte met 
uitzicht over de Adriatische Zee. 
Het gebied staat bekend om zijn 
schoenfabriekjes, er zijn meer dan 
600 bedrijven waar leder wordt 
geproduceerd zoals handgemaakte 
designerschoenen. Het maakt Italië 
tot wereldwijd mode-powerhouse. 

‘De markt is overal ter wereld, 

vertelt Della Valle aan een Italiaanse 
journalist, ‘maar het leven is Casette 
d’Ete.’ Casette d’Ete is officieus 
bekend als Tod’s Town: 900 van 
de 4.000 inwoners werken in Tod’s 
fabriek, ook degenen die daar niet 
werken sturen hun kinderen naar 
de onberispelijke basisschool die 
Della Valle bouwde. Hij renoveert er 
ook het buurthuis en faciliteert een 
gratis crèche voor zijn werknemers. 
Dat laatste is ongebruikelijk in 
Italië. Della Valle ziet zijn utopische 
benadering als natuurlijk: ‘Wij zijn 
onderdeel van deze gemeenschap, 
de bevolking steunt ons enorm. Het 
is de aard van het beestje, ook in de 
genen van onze familie zit dat. Wij 
bewegen één vinger en we steunen 
duizend mensen met die handeling.’

Della Valle groeit dus op in Casette 
d’Ete. Zijn huis, net als het glanzen-
de marmeren spliksplinternieuwe 
hoofdkwartier dat ook in de stad ligt, 
is ontworpen door zijn vrouw Barba-
ra, die architect is. Hier groeien ook 
zijn twee zoons op, Emanuele (40) en 
Filippo (17). Della Valle wil voor hen 
dezelfde kindertijd als hij zelf heeft 
gekend. ‘Het was een gemakkelijk 
en gelukkig leven, voor ons was het 
dorp zoals Disney World’, vertelt hij 
over de warme dagen die hij voetbal-
lend en vissend doorbracht met zijn 
vrienden. 

Della Valle’s grootvader Filippo 
begon zijn schoenmakerij in de jaren 
20. Toen Diego’s vader, Dorino, het 
bedrijf overnam, begon hij met de 
productie van schoenen voor grote 
Amerikaanse warenhuizen. Het 
kleine, ambachtelijke bedrijf groeit 
uit tot een enorm succes. Della Valle 
wordt groot in de fabriek. Zijn jeugd 
is doordrongen met de jeugd van 
leder. ‘Ik sluit mijn ogen en herinner 
me de geur,’ zegt hij gezeten aan 
een grote, ovale tafel in zijn glazen 
kantoor. 

DE MEESTER IN  
BOLOGNA
Zelfs als hij vertrekt naar Bologna 
om daar rechten te studeren, brengt 
hij veel van zijn tijd door bij een 
lokale schoenmaker. ‘Elke middag 

ging ik naar beneden om dichtbij 
de meester te zitten. Ik wilde precies 
zien wat hij deed. Hij was een zeer 
goede leraar. Wij praatten over alles- 
voetbal, het leven, politiek. Ik vond 
het geweldig.’
 
In 1975 is Diego aan de beurt om 
in het familiebedrijf te stappen. 
Hij neemt een geheel eigen visie 
mee. Anonieme massaproductie 
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HAVAIANAS EN IPÊ VERDEDIGEN 
AL 15 JAAR DE BRAZILIAANSE 
NATUUR MET FLIPFLOPS 
Havaianas, het Braziliaanse flipflop merk, werkt al 15 jaar 
samen met IPÊ, het instituut voor ecologische research. 
Met hun samenwerking willen ze de biodiversiteit in 
Brazilië ondersteunen. Ter verdediging van de natuur 
verkopen ze een flipflop met afbeeldingen van de 
Braziliaanse fauna. De samenwerking werd gevierd met 
drie nieuwe modellen die werden ontworpen door Arlin 
Graff, een straatartiest uit São Paulo. 

Wie aan Brazilië denkt, denkt steevast aan het tropische 
klimaat en de weelderige schoonheid van zijn bossen en 

dieren. Het land heeft een van de grootste biodiversiteit 
ter wereld en heeft steeds meer nood aan actie om zijn 
natuurlijk erfgoed te behouden. Dat leidde 15 jaar 
geleden tot deze samenwerking 

Brazilian wild life 
Havaianas IPÊ zijn rubberen flipflops met foto’s van 
Braziliaanse dieren. De flipflops geven het kleurenpalet 
en de diversiteit van de bossen in Brazilië weer. Dit 
jaar komen er drie nieuwe modellen uit, ontworpen 
door de wereldwijd bekende straatartiest Arlin Graff. 
De bedreigde inheemse dieren van Brazilië waren de 
inspiratie voor deze samenwerking. Op de flipflops vind 
je drie diersoorten die vaak worden weggehaald uit hun natuurlijk habitat om als huisdier te worden gehouden, of 

om verkocht te worden voor hun bont.

Het flipflopmerk schenkt zeven procent per verkocht paar 
aan het IPÊ donatiefonds. Dat geld komt ten goede aan 
onderhoudswerkzaamheden in het Atlantische Woud, het 
Amazonegebied en de Pantanal. Het product is ook een 
middel voor milieu-educatie. Door de sandalen worden 
consumenten zich bewust van diersoorten die alleen in 
Brazilië bestaan. Het doel is om een aansprakelijkheid van 
de biodiversiteit over te brengen, zodat de Braziliaanse 
samenleving het behoud ervan ondersteunt. Daarom 
staat er op elke zool een afbeelding van een dier, hun 
wetenschappelijke naam en informatie over hun habitat.

TALITA VON FÜRSTENBERG 
BRENGT EERSTE COLLECTIE UIT 
Talita von Fürstenberg, kleindochter van Diane von 
Fürstenberg, treedt in haar grootmoeders schoenen. Ze 
brengt haar allereerste capsulecollectie uit van 23 stuks 
die verkocht zal worden in de DVF shop in Brussel. 

Prinses, fotomodel, politiek activiste en nu ook 
modeontwerpster. Haar interesse voor mode heeft Talita 
van haar grootmoeder. Nu zet ze haar eigen voetje in de 
modewereld. ‘Ik heb altijd al in de modebranche gezeten 

vanwege mijn familie, maar mijn liefde voor mode is echt 
aangeboren. Ik heb het gevoel dat ik dit moet doen’, 
aldus Talita. 

Back to nature
Talita genoot van het ontwerpproces. Ze liet zich 
inspireren door de iconische patronen van haar 
grootmoeder. ‘Mijn favoriete aspect is het bedenken van 
prints, het is een familieding,’ zegt Von Fürstenberg. 
Talita schuifelde door de geschiedenis van DVF om een 
collectie te creëren die een jonge, hedendaagse doelgroep 
aanspreekt. De collectie is vrouwelijk met een romantische 
touch. Gelaagde jurken en zachte kleurenpaletten met de 
natuur als overkoepelend thema. ‘De prints vertellen een 
verhaal. Alles is geïnspireerd door de natuur. Of het nu 
een delicate bloem is of harten die als golven of wind over 
de stof bewegen, het komt allemaal terug in de natuur.’
 
In grootmoeders voetstappen
Von Fürstenberg streeft ernaar om een carrière in de 
mode te verstrengelen met filantropie. Ze wil niet alleen 
een gerespecteerd lid van de modegemeenschap worden, 
maar ook een sociale activiste. ‘Ik heb mijn hele leven 
naar mijn grootmoeder opgekeken. Ze heeft een mode-
imperium gebruikt om ontelbare vrouwen te helpen en 
te inspireren. Ik hoop hetzelfde te kunnen doen. Het was 
een ongelofelijke ervaring. Ik heb veel geleerd over het 
ontwerpproces en alles wat bij de uitvoering hoort. Ik kan 
niet wachten om alles tot leven te zien komen’, zegt Talita. 

Grootmoeder Diane is trots op haar kleindochter. ‘Talita 
wilde altijd al mijn pad volgen, maar ze is haar eigen 
persoon met een eigen stijl. Het is een plezier om haar 
alles te leren wat ik weet, omdat ze meer gedisciplineerd 
is dan ik.’

De collectie is vanaf eind april te koop in selected stores 
en online. De prijzen variëren tussen 267 euro en 319 
euro. In België is de collectie te koop in de DVF shop in 
Brussel, Grotehertstraat 11.

Door: BYRTHE BIESEMANS
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van de jasjes met een dubbele rij knopen. De afgelopen 
jaren weggezet als een tikkeltje ouderwets, maar nu weer 
helemaal terug van weggeweest! Als je je chique zomer- 
outfit helemaal wil afmaken kan je trouwens best een 
hoed kopen. Veel kostuums worden gedragen in combi-
natie met een strooien hoed, of een andere zomerhoed in 
een lichte kleur zoals beige.

De bezoekers van Pitti Uomo kunnen we opdelen in twee 
grote categorieën: enerzijds heb je de categorie die zo-
als hierboven vernoemd strak in pak gezien wil worden. 
Anderzijds heb je de steeds groeiende groep streetwear-lief-
hebbers, die meestal jong, creatief en experimenteel zijn 
en hun outfit zien als een statement en een uiting van hun 
creativiteit. Voor hen kan én mag alles. Ze dragen snea-
kers, T-shirts, joggingbroeken, jeans hemden… allemaal 
door elkaar. Ze creëren hun eigen unieke look door wat ze 
mooi vinden met elkaar te combineren. In hun kleerkas-
ten hangen dikwijls kledingstukken van dure modeont-
werpers, die ze handig combineren met een iets lossere 
streetwear look. Dé blikvanger van hun outfit zijn meestal 
(maar niet altijd) hun exclusieve sneakers. Hoe zeldzamer 
de sneakers, hoe geslaagder de outfit. Daarnaast maken 
ze hun outfit af met tal van accessoires, tasjes, zonnebril-
len, juwelen enzovoort.

DE BEURS
Pitti Uomo is een van de meest vooraanstaande mode-eve-
nementen van de Italiaanse modezomer. Op het evene-
ment zijn alle grote modemerken vertegenwoordigd, zo-
wel uit Italië als uit het buitenland. De lijst is werkelijk 
indrukwekkend. Honderden modemerken waren op de 
afgelopen editie vertegenwoordigd. Niet alleen de bezoe-

kers zijn een afspiegeling van de trends en vooruitzich-
ten voor de modewereld, ook op de beurs zelf kan elke  
modeliefhebber of -professional zijn hartje ophalen.

Daarnaast zetten ze bij Pitti Uomo elk jaar hun beste 
beentje voor om net dat tikkeltje beter, specialer of exclu-
siever dan de rest te zijn. Zo nodigden ze tijdens de afgelo-
pen editie de Amerikaanse multidisciplinaire kunstenaar 
Sterling Ruby uit. Naast schilderen, keramiek, beeldhou-
wen, video en foto focust deze creatieve duizendpoot zich 
ook af en toe op kledij. Op Pitti Uomo 96 showde hij zijn 
eerste exclusieve collectie aan de modewereld. 

Afgelopen Pitti Uomo was weer een echt succes. In totaal 
mocht de beurs meer dan 30.000 bezoekers verwelkomen 
die uit meer dan honderd verschillende landen naar Italië 
afgezakt waren. De volgende Pitti Uomo vindt plaats van 
7 tot 10 januari in Florence.

Door: JONATHAN BREUGELMANS

PITTI 
UOMO 

#96

De zomereditie van Pitti Uomo is traditioneel gezien 
het eerste grote mode-evenement van de zomer in Italië. 
Door zijn roemrijke geschiedenis heeft Pitti ondertussen 
een speciale plaats verdiend in de modewereld. De afge-
lopen jaren bouwden ze zorgvuldig aan hun exclusieve 
en trendbewuste identiteit, waardoor het modefestival 
elk jaar dé plek is om gezien te worden. Gasten doen hun 
uiterste best om er zo goed mogelijk uit te zien. Trend-
spotters kunnen in de buurt van Pitti Uomo hun hartje 
dus maar al te goed ophalen. 

KEY LOOKS
Met de zomer letterlijk achter de hoek en de eerste Ita-
liaanse zonnestralen die uit de hemel kwamen, stonden 
de looks op afgelopen Pitti Uomo helemaal in het teken 
van de aanstormende zomer. Luchtige, niet te warme zo-
merkledij die ideaal is voor iets warmere temperaturen 
werd veel gedragen. Dé grote trendsetter was modeont-
werper Raf Simons. Bij warme temperaturen met geslo-
ten schoenen gespot worden is gekkenwerk, moet hij ge-
dacht hebben. Dus werd het creatieve genie gespot met 
slippers.

Wat ook geen verrassing was, was het grote belang van 
accessoires. Accessoires zijn altijd belangrijk, bij elke ou-
tfit. Ze kunnen een sobere outfit helemaal omhooghalen, 
of net dat subtiele extraatje zijn bij een al extravagante 
outfit. Dit jaar zagen we tassen in alle vormen en maten, 
handtassen, schoudertassen, kleine tasjes… Opvallend 
dit jaar is ook hoe vaak militair geïnspireerde tassen en 
zakjes op de borst gedragen worden. Ook de technical 
vest, een soort bodywarmer met véél zakken wordt op 
deze Pitti meermaals gespot. Handig item overigens, 
want het houdt je warm op die dagen dat je net geen jasje 
kan aandoen, en je kan er al je spullen in kwijt. Gedaan 

met overladen broekzakken dus.
Verder niet te missen op Pitti Uomo 96: de grote variëteit 
aan pakken en kostuumjasjes. Kostuums worden gedra-
gen in alle kleuren. Voor de zomer zijn frissere zomerkleu-
ren zeker aanvaardbaar. Pasteltinten, wit, lichtblauw, geel, 
roze… Ook qua stoffen kan er enorm gespeeld worden. 
Van traditionele kostuumstof tot luchtige linnen pakken: 
alles is mogelijk. Wat ook opvallend is, is de herintrede 

Sinds 1972 al wordt in Florence 
tweemaal per jaar de Pitti Uomo 
modebeurs gehouden. Dit 
grootschalig evenement is letterlijk 
een blik op de toekomst. Niet alleen 
zijn er honderden modemerken 
aanwezig op de beurs, ook komen 
er allerlei knappe, goed geklede 
mannen langs. Van modeontwerpers 
en stylisten tot celebrities, liefhebbers 
en mensen die er gewoon van houden 
om goed gekleed te zijn. Pitti Uomo 
is dé plek om nieuwe trends aan het 
begin van een seizoen te spotten. 
Afgelopen juni vond de 96e editie 
van dit prestigieuze evenement 
plaats. Wij selecteerden een paar van 
de meest opvallende trends.
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Tiany Kiriloff weet als modegoeroe 
en online content creator als geen 
ander hoe je de perfecte outfit 
bij elkaar scoort. Al sinds jaar en 
dag probeert zij haar ecologische 
voetafdruk te beperken. Daarom 
shopt ze het liefst vintage. 

‘Ik heb een verzameling om u tegen 
te zeggen. Het is zonde om al wat 
ooit gemaakt werd, weg te gooien. 
Ik geef die unieke kledingstukken 
een nieuw leven in mijn garderobe. 
Ik begrijp dat mensen graag eens 
iets nieuws hebben, maar af en 
toe moeten we daar een beetje 
verstandiger mee omgaan. Investeer 
bijvoorbeeld in een tof stuk en mix 
dat eens met items uit je kledingkast.’

Nooit op zoek gaan naar iets 
specifieks, dat is Tiany’s golden tip. 
‘Bij vintage shoppen is het leuk dat 
je kan rond snuisteren in de shop en 
verschillende stijlen ontdekt. Het is 
belangrijk dat je je laat meezuigen 
in de vintage experience en dat je 
dan op pareltjes botst. Zelf vind ik 
vaak mijn vintageschatten tijdens 
mijn reizen. Zo breng je ook items 
en elementen van verschillende 
culturen in je kledingkast. Kijk ook 
eens in de kast van vriendinnen 
of ga naar closetsales. Een goede 
trenchcoat, een perfecte handtas, 
een blazer en mooi passend wit 
hemd zijn klassiekers die iedereen in 
zijn kast moet hebben, maar probeer 
ook eens een zotte aankoop te doen.’

Aline Knoll heeft met haar vintage 
shop op Instagram, Daysofgold, 
een booming business uit de grond 
gestampt. Ze gaat over heel de 
wereld op zoek naar vintagekleding 
en verkoopt die aan haar volgers. 
Haar passie voor second hand 
begon tijdens haar studie toen ze 
op zoek ging naar toffe items op 
rommelmarktjes en leerde over  
de overproductie van kledij: 
ongeveer 80 miljard kledingstukken 
per jaar. Daarom vindt ze het niet 
noodzakelijk om fast fashion te 
kopen. 

‘Mijn droom was om zelfstandige te 
worden, dus besloot ik mijn interesse 

voor vintage met mijn werk te 
combineren. Ik shop altijd met een 
open mind en volg mijn buikgevoel. 
Ik houd wel in het achterhoofd 
wat mijn klanten leuk zouden 
vinden. Online is vintage enorm 
aan het groeien. Veel jongeren zijn 
aandachtiger dan vroeger en geven 
meer aandacht aan het milieu.’

Zelf shopt Aline al twee jaar geen 
fast fashion items meer. ‘We kopen 
veel te veel van wat we niet nodig 
hebben. Investeren in een duurder 
maar kwaliteitsvol kledingstuk, is 
veel effectiever. Daar heb je langer 
geniet van. Alles wat je niet meer 
draagt, kan je best verkopen of 
doneren. Als vintageshopper moet je 
wel veel geduld hebben, dat is niet 
voor iedereen weggelegd. Daarom 
koop ik het en kun je in enkele 
seconden een vintage item scoren 
op mijn Instagrampagina. Second 
hand shoppen is goed om een eigen 
stijl te ontwikkelen, niemand zal er 
hetzelfde bijlopen als jij.’

BETHANY WILLIAMS 
Een merk dat maatschappelijke 
problemen combineert met zorgen 
voor een betere aarde, is hoe je 
Bethany Williams het best kan 
omschrijven. Het label onderzoekt de 
samenhang tussen deze twee kwesties 
om zo innovatieve en duurzame 
ontwerpoplossingen te vinden. Dit 
doet Bethany Williams door samen 
te werken met de gemeenschap, 
maar ook door een deel van de 
winst aan goede doelen te doneren. 
Momenteel heeft het label twee 
collecties die elk hun eigen thema 
vertellen. De Breadline collectie 
benadrukt de verborgen honger in 
Groot-Brittannië. Hiervoor werkt 
het brand samen met Vauxhall Food 
Bank en Tesco. De collecties zijn 
ontwikkeld uit afvalmaterialen en 
gerecycled karton. Het assortiment 
bestaat vooral uit grote truien, 
vesten en broeken waarin je de 
gebruikte materialen duidelijk kunt 
herkennen. De Roofless collectie 
geeft het verhaal weer van de vorige 
eigenaar van het kledingstuk, zodat 
de koper altijd een herinnering aan 
een persoon in nood heeft.

FAST FASHION OUT

SLOW FASHION IN
Volgens EcoWatch is mode de tweede meest vervuilende industrie. 
Wil je met plezier blijven winkelen, maar toch je steentje bijdragen, 
dan zijn recycling en vintage shoppen het perfecte alternatief voor de 
die hard fashionista. Styliste en online content creator Tiany Kiriloff 
en onderneemster Aline Knoll vertellen over hun ervaringen, tips en 
favorieten van het tweedehandswinkelen. 

Door: BYRTHE BIESEMANS

Tiany Kiriloff

Aline Knoll

FAVORIETE 
MERK
Tiany: ‘Een favoriet 
merk heb ik niet, maar 
Reformation is een heel 
fijn merk. Ze verkopen 
kleding, schoenen en 
zelfs trouwjurken.’

Aline: ‘Een favoriet 
merk heb ik niet echt, 
maar de persoon die mij 
het meest inspireert is 
Vivienne Westwood.’ 
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B SETTECENTO NAAR 
BELGISCHE BODEM
B Settecento, een Italiaans modemerk dat 
gespecialiseerd is in mannenbroeken, komt 
binnenkort ook naar België en Luxemburg. 
Moens Fashion wordt de exclusieve verdeler 
van het merk. Het label kenmerkt zich door zijn 
Napolitaanse invloeden uit de achttiende eeuw, 
een periode die staat voor vooruitgang, pracht 
en schoonheid. De kledingstukken represente-
ren stijl en excellentie. Het is de geschikte broek 
voor de hedendaagse man en is perfect voor ver-
schillende gelegenheden. Naast broeken brengt 
het merk ook capsule collecties uit met jassen 
en mantels. Het label positioneert zichzelf met 
dertig jaar ervaring als een jong bedrijf met een 
constante groei. Het broekenmerk concentreert 
zich op creativiteit, kwaliteit en aandacht voor 
de klant. B Settecento’s collecties tonen alle 
sterke punten en de filosofie van het merk: een 
buitengewone pasvorm, een geweldig oog voor 
detail en een bijzondere aandacht voor tonen 
en stijlen die combineerd worden. Dit alles 
geeft de geboorte van een uniek product weer 
dat zichzelf positioneert als een segment van 
bekendheid en prestige. 

De collectie voor SS20 is voornamelijk geba-
seerd op natuurlijke kleuren, met een overwicht 
aan groen wit en zandkleur. De stoffen zijn 
herkenbaar zoals linnen, fluweel en seersucker. 

Door: BYRTHE BIESEMANS

BATOKO 
Dit Britse swimwear brand is 
letterlijk afval. De zwemkleding 
wordt gemaakt van 100% gerecycled 
plastic dat anders in de oceaan zou 
belanden. Het label is van mening dat 
upcycling en recycling van afval tot 
nuttige, waardevolle en herbruikbare 
producten een grote rol kan spelen 
in de schoonmaak van de aarde 
en afvalvervuiling in de toekomst 
vermindert. De collectie is super 
speels en past perfect bij de zomer 
door de felle kleuren zoals roos, paars 
en blauw. De dierenprints waaronder 
kreeften, pinguïns en orca’s, geven 
het zeeleven weer. Wat dus perfect 
past bij het gehele concept.

ECOALF 
Na de geboorte van zijn zoon startte 
Javier Goyeneche Ecoalf op. Hij be-
gon na te denken over de wereld die 
hij zijn zoon zou nalaten en wilde 
meewerken aan een betere nalaten-
schap. Zijn visie was een modemerk 
creëren dat echt duurzaam is. Met 
behulp van nieuwe technologieën 
maakt het label kleding, schoenen en 
accessoires van recyclebaar materiaal. 
Zo verzamelen ze plastic en visnetten 
uit de oceaan en verwerken ze onder 
andere versleten banden, postindus-
trieel katoen en zelfs gebruikte kof-
fiemalen in hun kledij. Met deze ver-
schillende materialen ontwerpt 

het ecomerk tijdloze designs voor de 
man, vrouw en kinderen.

LYME TERRACE 
Lyme Terrace startte als initatief van 
een paar vrienden die hun ecologische 
voetafdruk wilden beperken. Het 
Britse merk neemt plastic flessen en 
recycled ze tot sterke stukken die ze 
combineren met biologisch katoen. 
Met deze materialen maken ze truien 
en T-shirts. Het materiaal dat bij de 
productie van sweaters overblijft, 
wordt gebruikt om de T-shirts met 
korte mouw te maken. 

GOOD KRAMA 
Dit Cambodjaanse merk probeert 
een probleem op eigen bodem 
aan te pakken. In het land laten 
veel fabrieken hun overtollige 
stoffen achter in het milieu. Good 
Krama koopt deze stoffen op 
uit de plaatselijke pakhuizen en 
hergebruikt deze in hun designs. 
Ze combineren culturele traditie 
met innovatie door handgeweven 
krama-geïnspireerde stoffen te 
mengen met moderne ontwerpen. Ze 
proberen het gebruik van gerecyclede 
materialen door te trekken in hun 
gehele concept. Niet enkel de kledij 
maar ook de verpakking, kaartjes en 
verzendmaterialen worden gemaakt 
van recyclebaar materiaal. 

FAVORIETE 
VINTAGESPOTS
Tiany: ‘In Brussel 
shop ik graag bij 
Isabelle Bazzard en Le 
Freddie. Think Twice en 
rommelmarktjes bezoek 
ik ook regelmatig.’

Aline: ‘Ik heb geen 
lievelings spot omdat het 
overal een verrassing is. 
Ik probeer in elke stad 
waar ik kom een paar 
tweedehandswinkeltjes 
op te zoeken. In 
Antwerpen zijn mijn 
favorieten de lokale 
markten zoals de 
Vogelmarkt, Think  
Twice en Episode.’
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Niet alleen de kleren die je draagt zijn belangrijk.  
Ook accessoires en schoenen zijn tijdens de zomer van cruciaal 
belang in je outfit. Geen outfit is af zonder de juiste, geslaagde 

accessoires. Met deze trends zal je in de lente en zomer van 2020 
zeker niet uit de toon vallen.

SCHOENEN
Een van de belangrijkste items die je outfit helemaal 
kunnen maken of kraken, zijn je schoenen. Voor 
volgende zomer zien we qua kleurgebruik regelmatig 
warme, exotische en op en top zomerse kleuren 
terugkomen. De drang naar de natuur lijkt ook bij 
de schoenen dé grote trend te worden. Die drang 
werd al een duidelijk thema in de trendvoorspelling 
voor kledij, maar zien we zeker ook terugkeren in 
het kleurgebruik voor schoenen. Inspiratie voor veel 
kleuren werd gevonden bij onder andere natuurlijke 
omgevingen en wilde dieren. Wat daarnaast 
opvallend is, is dat er een heel breed scala aan kleuren 
gebruikt wordt. Warme kleuren die doen denken aan 

een zonsondergang zoals tinten van rood, oranje 
en geel worden gebruikt naast donkere kleuren 
als zwart of bruin. Iets koelere blauwe tinten die 
aan de oceaan doen denken zijn ook van de partij. 
Tenslotte mogen exotische kleurtjes zoals roze niet 
ontbreken.

Niet alleen voor de kleuren, maar ook voor prints 
op schoenen en sandalen werd de mosterd gehaald 
uit de wilde natuur. Tijger- en luipaardprints 
komen geregeld terug en worden afgewerkt met 
stoere details als metalen studs of klinknageltjes. 
De hielen en zolen van sandalen krijgen meestal 
een robuuste, houten look.

HANDTASSEN
Hét droomaccessoire van elke vrouw: 
een mooie handtas. Ze bestaan in 
vrijwel alle vormen, maten, kleuren, 
prijscategorieën… Een mooie handtas 
kan echter wel echt de figuurlijke kroon 
op je outfit zijn. Omdat de zomer fun en 
speels is, zijn de handtassentrends voor 
SS20 dat ook. Een zomerhandtas wordt 
een echt statement, een verlengstuk van je 
persoonlijkheid. Wees dus zeker niet bang 
om te experimenteren met felle kleurtjes: 
alles kan en alles mag. Er kan volgende 
zomer niet alleen gespeeld worden met 
kleuren, maar ook met vormen. In de 
zomer van 2020 wordt er pas echt out of  
the box gedacht als het op handtassen 
aankomt. Abstracte geometrische 
vormen, heel zachte natuurlijke lijnen of 
vormen die dierlijke instincten oproepen. 
Geen vorm is te vergezocht.

Wat al jaren essentieel is bij een goede 
handtas, en wat we ook in de toekomst niet 
gauw zien veranderen is de functionaliteit. 
Een handtas is voor de meeste vrouwen in 
de eerste plaats gewoon een handigheidje 
waar je al je spullen in kunt opbergen 
en meenemen. Daarom blijven grote 
en ruime handtassen voor vrouwen een 

echte must have voor alledaags gebruik. 
Voor mannen worden dan weer verfijnde 
rugzakken en tassen voorspeld: waarom 
zou een man altijd alles zomaar in z’n 
zakken moeten steken?

Qua materiaalgebruik geldt voor 
handtassen in 2020 hetzelfde als voor 
de kleuren: letterlijk alles kan. Van 
krokodillenpatronen over natuurlijke 
lederen tassen tot afwasbare designs. Dé 
trend is de ongewone mix van materialen 
die gebruikt wordt.

De voornaamste trend lijkt over het 
algemeen het ‘alles kan, alles mag-
principe’ te worden. We zien dit niet alleen 
terug in handtassen en schoenen, maar 
in allerlei mogelijke soorten accessoires. 
Van juwelen tot zonnebrillen, alles kan 
gecombineerd worden en zo extravagant 
of sober als zelf gewenst worden gemaakt. 
Een zonnebril kan bijvoorbeeld klassiek 
en in een traditionele kleur zijn, maar 
volgende zomer zijn ook grotere, gekkere 
ontwerpen of gekleurde lenzen niet uit 
den boze. Het devies voor de accessoires-
trends in de zomer van 2020 luidt dus 
vooral: doe waar je je zelf het best bij 
voelt.

Door: JONATHAN BREUGELMANS

TREND FORECAST 
ACCESSOIRES SS20
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Magalie en Lynn, jullie zijn onlangs begonnen met 
jullie eigen modeagentuur BoHa Agency. Vertel eens 
hoe jullie er in gerold zijn?
‘Na enkele maanden van voorbereidend werk zijn 
wij in december van vorig jaar gestart met ons eigen 
modeagentuur. Lynn heeft altijd voor verschillende 
modeagenturen gewerkt en had dus al heel wat ervaring 
in het wereldje. Magalie kwam van de andere kant van het 
spectrum en werkte voor verschillende retailers. Daardoor 
kenden we al heel veel mensen. Onze gecombineerde 
portfolio’s zorgden ervoor dat we een goede basis hadden 
om mee te starten. Momenteel hebben we al vier enorm 
leuke merken om mee te werken onder onze vleugels.’

Wat voor merken verdelen jullie zoal?
‘Het eerste merk dat we verdelen is L’Autre Chose. Dat 
is een Italiaans merk dat al meer dan vijftig jaar bestaat. 
Ze begonnen met het maken van exclusieve schoenen en 

zijn daarna ook met kleding begonnen. Ons volgende 
merk is Chapter S, een Nederlands merk van twee zussen 
uit Eindhoven die begonnen met lingerie, maar voor 
dit seizoen ook een kleine basic kledinglijn uitbrachten. 
Daarnaast verdelen we ook het Spaanse merk Sophie 
and Lucie, dat zich heel hard focust op het juiste gebruik 
van verschillende materialen, kleuren en stoffen. Ons 
laatste merk is Star Mela. Dat is een merk uit Londen 
dat voornamelijk echte zomerproducten aanbiedt: kledij 
voor op vakantie, heel veel Bohemian looks. Daar kregen 
we al heel goede reacties op. Al onze merken zijn voor 
ons enorm leuk en uitdagend om mee samen te werken.’

Waarom zijn net die merken zo leuk voor jullie om mee 
samen te werken?
‘Het leuke voor ons als nieuwe speler is dat we samen 
kunnen groeien met al onze merken. Het ene merk is 
bijvoorbeeld helemaal nieuw op de Belgische markt, 

De modewereld is constant in verandering. Nieuwe trends, nieuwe merken 
en verschillende spelers doen het geheel draaien. Wij interviewden Lynn en 
Magalie, de twee sterke vrouwen achter new kid on the block BoHa Agency. 
Zij geven ons een inkijk in hun werkwijze, hun visie op de veranderende 
modemarkt en hoe zij hun draai vonden in deze wereld.

Door: JONATHAN BREUGELMANS

andere merken zijn dan weer met totaal nieuwe dingen 
bezig. Zo is er bijvoorbeeld onlangs een nieuwe designer 
aan de slag gegaan bij L’Autre Chose, Nicolo Beretta. 
Nicolo is nog jong en laat een nieuwe frisse wind waaien 
bij L’Autre Chose. Daarnaast kregen we onlangs te horen 
dat hij binnenkort zijn eigen lijn van schoenen uitbrengt, 
die wij ook exclusief mogen verdelen in België. Dat we 
dat vertrouwen krijgen van veelbelovend talent is voor 
ons een enorme opsteker.’

Hoe verliep de opstart van jullie eigen agentuur 
eigenlijk?
‘Enorm goed, vlotter dan verwacht zelfs! In het begin za-
ten we wel met een aantal vragen of onzekerheden. We 
stelden ons veel vragen zoals ‘Hebben we wel de juiste 
merken in ons portfolio?’ of ‘Gaan we wel genoeg afspra-
ken kunnen versieren?’, maar achteraf bekeken hebben 
we het echt heel goed gedaan. Onze gecombineerde erva-
ring was natuurlijk een enorm pluspunt. Hoewel we een 
nieuwe speler zijn, moesten we toch niet helemaal van 
vooraf aan beginnen.’

Waarin proberen jullie je te onderscheiden van andere 
agenturen?
‘Dat is inderdaad niet zo makkelijk, want er zijn best veel 
modeagenturen. Iedereen probeert zijn eigen accenten 
te leggen of op een net iets andere manier te werken, 
maar uiteindelijk draait het toch allemaal rond hetzelfde. 
Onze visie hierop is dat we het gewoon zo persoonlijk 
mogelijk proberen aan te pakken. We willen een goede 
band met de winkeliers die onze merken verkopen, we 
willen niemand onder druk zetten. Onze showroom is 

ook heel huiselijk en gezellig. We richten ons vooral op 
groeien, samen met onze merken en de winkels waar we 
onze merken verkopen.’

Welke grote trends of  verschuivingen hebben jullie de 
afgelopen jaren op de markt gezien?
‘Het is veel belangrijker geworden om kort op de bal 
te spelen. Heel veel winkels willen geen grote collecties 
meer ineens aankopen, maar beginnen kleiner en zien 
hoe het loopt om zo doorheen het seizoen bij te bestellen. 
Heel veel merken beginnen dan ook te werken met een 
‘never out of stock’ stijl, waarmee ze vermijden dat aan 
het eind van een seizoen een hele collectie ineens in de 
solden moet komen. Mensen zijn veel voorzichtiger 
geworden, en dat weerspiegelt zich ook op de manier 
waarop wij moeten werken. Daarnaast zijn de seizoenen 
ook niet meer hetzelfde als vroeger: gisteren had je bij 
wijze van spreken je bikini nog aan, morgen moet je je 
winterjas weer bovenhalen. Dat is iets wat zich ook op de 
modewereld aftekent.’

Zouden jullie het anders aanpakken moesten jullie op-
nieuw kunnen beginnen?
‘Helemaal niet! Wij zijn enorm blij met hoe alles nu loopt 
en vooral heel benieuwd naar wat volgend seizoen ons 
brengt. Met onze opstart moesten we ineens vol aan de 
bak omdat we toen al midden in een seizoen zaten, nu 
hebben we meer tijd om op de baan te gaan, winkels te 
bezoeken en contacten te leggen. Dat contact vinden we 
ook enorm belangrijk: we willen die goede band met onze 
klanten en met de winkeliers, maar we willen ook dat 
onze merken op de juiste plaatsen terechtkomen. Daarom 
is het belangrijk dat we eerst de winkels hebben gezien.’

Valt jullie drukke bestaan nog te combineren met de 
rest van jullie leven?
‘Het is enorm druk, maar wel haalbaar. Die drukte is 
volgens ons eigen aan het bestaan als zelfstandige. Je 
bent altijd bezig. Heel belangrijk is dat je de dingen 
goed inplant. De agenda’s van ons agentuur naast die 
van ons gezin of onze andere verplichtingen leggen en 
zo heel goed op voorhand plannen is iets wat we alletwee 
wel doen. Het is natuurlijk wel iets makkelijker als je 
zelfstandige bent, omdat je dan zelf wat kan schuiven. 
We maken onze eigen planning, dus we weten ook perfect 
wat kan en waar we op moeten letten.’

Waar zien jullie jezelf  binnen tien jaar?
‘We hopen dat we tegen dan een mooi klantenbestand 
hebben opgebouwd voor de merken waar we mee 
samenwerken en dat BoHa tegen dan goed gegroeid 
is. Op termijn mag er zeker nog een merk bijkomen, al 
willen we het wel overzichtelijk houden en graag met 
twee blijven doen. Het is niet de bedoeling dat we een 
gigantisch agentuur met twintig werknemers worden, 
want dan verliezen we een stuk van onze visie en onze 
identiteit. De band met onze merken en onze klanten 
willen we zeker behouden en zelfs sterker maken.’

EEN 
NIEUWE 
SPELER OP 
DE MARKT

BOHA 
AGENCY



MENSWEAR

Met warm weer dragen we het 
liefst comfortabele kleding die 
lekker los zit en goed meebeweegt. 
Laat dat nu net de belangrijkste 
trend van het zomerseizoen zijn. 
Een oversized T-shirt met een 
gemakkelijk short is deze zomer de 
go-to look voor elke man en vrouw. 
Dit zijn de Spring/Summer fashion 
trends voor 2020. 

TREND FORECAST 
MANNEN/VROUWEN SS20

CO-ORD
Het bijpassend casual pakje bestaande uit een short en 
T-shirt, gaat al enkele zomers mee en is ook nu weer een 
must have. Zowel voor vrouwen als voor mannen zien we dit 
ensemble in verschillende zomerse pastels en authentieke 
patronen, zoals pied de poule, terugkeren op de catwalk. 

ORTHOPAEDIC SANDALS 
Deze good old classic, die we eigenlijk liever nog wat langer 
in de doofpot stoppen, is dit jaar terug. De sandalen voor 
de zomer zijn groter en chunkier dan ooit. Ze lijken zelf een 
beetje op een orthopedische schoen. Geen saaie zwarte en 
bruine sandalen, maar felle zomerse kleuren zoals oranje 
en groen. De sandaal wordt gedragen onder casual outfits 
en in combinatie met een andere oude klassieker. Je hoort 
het al aankomen: sokken! 

BOXER SHORTS 
Shorts zijn voor de zomer een absolute must have. Anders 
dit jaar is dat we ze vooral bij mannen zien en dat ze wel 
extreem kort zijn. Ze lijken haast op zwembroeken en 
boxershorts. De korte broekjes zijn enorm comfortabel 
en komen terug in verschillende stoffen zoals satijn en 
katoen, maar ook in velerlei zomerse kleuren zoals oranje 
en blauw. De boxershort is een high-summer, weekend-only 
trend die we maar al te graag dragen. Trek gewoon je 
onderbroek aan, draag dit met een oversized T-shirt en je 
bent klaar om te gaan! 

SPORTY T-SHIRT
De Sporty Spice in ons is zeer gelukkig met deze trend. 
De sport T-shirts worden deze zomer gedragen op 

verschillende manieren en zien we terug in allerlei stoffen. 
Het zijdeachtig bowling shirt verscheen in verschillende 
zomerse prints en kleuren zoals oranjerood en turquoise, 
maar ook in naturel tinten zoals beige en wit. Het wordt 
gecombineerd met comfortabele loszittende broeken die 
niet aansluitend zijn. 

Nog een sportachtige trend is het rugby shirt. Denk aan 
T-shirts met brede horizontale strepen in verschillende 
kleuren zoals oceaanblauw en rood. Hoe meer botsende 
kleuren in je rugby shirt, hoe beter. 

EVERYTHING OVERSIZED 
We love oversized en kennelijk de meesterontwerpers ook. 
Broeken, kleedjes, hemden en T-shirts, alles dragen we 
twee maten groter. Hier zien we veel invloeden van de 
Engelse mode. Dat brengt ons bij de meest opvallende 
trend binnen deze categorie: het Oxford-shirt. Het 
formele overhemd zien we ook weer gecombineerd 
met verschillende stijlen. Draag het met een low-rise 
kostuumbroek of ga voor de casual look en combineer 
het met een stoere short. En wederom geldt: the bigger, the 
better.  

SAFARI JACKETS 
Een goede jas of vest kan je outfit maken of kraken. Deze 
zomer trekken we allemaal onze avontuurlijke schoenen 
aan en kiezen we voor veld- en safari jassen. Denk aan 
strakke, beige en olijfgroene rechtlijnige jackets met 
héél veel grote jaszakken. Ook deze trend zien we weer 
in verschillende materialen waaronder suède, leer en 
katoen. 

Door: BYRTHE BIESEMANS
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CLASHING COLORS 
Speciale kleurencombinaties creëren die eigenlijk abso-
luut niet bij elkaar passen, is deze zomer een absolute 
must. Bij Charles Jeffrey Loverboy zagen we de kleuren 
oceaanblauw en vuurrood vaak samen terugkomen in ou-
tfits die op piratenpakken leken. Ook geeltinten zijn een 
on trend kleur dit seizoen en zien we gecombineerd met 
verschillende kleuren en stijlen maar ook als one-color 
outfit. 

AUTUMN VIBES 
Normaal gesproken zijn de zomerkleuren zacht, licht en 
fleurig, maar deze zomer is het all about the autumn colours. 
De herfstige kleuren zoals bruin, maroon, koper en bur-
gundy komen terug in klassevolle en luxueuze Italiaanse 
mantelpakken op de catwalk. Voor een clash of  colour en 
een zomerse touch worden deze donkere tinten gecombi-
neerd met oranjerood, dieproze en nude. 

PRETTY PASTEL 
Contrasterend met de felle kleuren en herfsttinten zijn 
ook dit seizoen de pastelkleuren weer terug. Al lijken ze 
iets minder soft dan voordien vanwege de combinatie met 
muisgrijze accenten, waardoor de stukken een zachte en 
luxueuze uitstraling hebben. De paarse, blauwe, roze en 
minty pastels zien we voornamelijk terug bij Louis Vuitton. 
Hier komt de clashing colour trend weer terug door het com-
bineren van verschillende kleuren, zoals een lichtblauwe 
trenchcoat met een pastelgele loose pants en een groene top. 

SATIN SEASON
De stof wordt vaak gebruikt bij trouwkleding en 
draait ook al enkele seizoenen mee bij de vrouwen-
mode. De satins werden nieuw leven ingeblazen en 
keren zich naar de mannenfashion. We zien ze in 
alle kleuren en vormen op de catwalk verschijnen. 
Casual ensembles zoals shorts, cropped jackets en 
harembroeken zien er luxueus uit door de shiny stof. 

SEE-THROUGH
We zagen Harry Styles deze trend al dragen op 
het Met Gala dit jaar en met succes, want deze zo-
mer is de sheer trend waar het allemaal om draait. 
Sexy mesh trench coats, sheer shirts en doorzichtige 
jackets met op en top rockster gehalte zien we bij 
Versace, Giorgio Armani en Dolce & Gabbana. Het 
London based merk Qasimi pakte deze trend anders 
aan en ging voor een casual doorzichtige tracksuit 
en ruilde de donkere grungy kleuren in voor pastel 
en wit. 

PINSTRIPE 
De klassieke businesspakken zijn de wereld nog niet 
uit en blijven ook dit seizoen weer on trend. Alleen 
worden ze ditmaal moderner en dynamischer ge-
maakt door de intrede van de krijtstreep. Ingewik-
kelde maar elegante silhouetten zoals een omwik-
kelpak en getailleerde jumpsuits, zien we terug in 
deze print bij Dolce & Gabbana en Emporio Arma-
ni. De ensembles worden op verschillende manie-
ren gestyled door twee kledingstukken die perfect 
matchen of net het tegenovergestelde. 

FLOWERPOWER
Wie denkt dat bloemenprint enkel voor vrouwen is, 
slaat de plank volledig mis. Deze print is haast niet 
weg te denken op de runway. De botanische print is 
vooral terug te zien bij Louis Vuitton en weerspie-
gelt de krachten van de natuur en kenmerkt invloe-
den van de Aziatische cultuur. Ook Dries Van No-
ten koos voor deze trend, al ging hij voor hardere 
kleuren zoals geel en zwart. 

Door: BYRTHE BIESEMANS

KLEUREN EN TRENDS 
MANNEN SS20

De zomer is nog niet de deur uit en we staan al klaar met de trends voor 
volgend jaar. Het kleurenpalet voor SS20 is erg uiteenlopend en draait 
om verschillende kleurcombinaties en kleurtinten die compleet het te-
genovergestelde zijn van elkaar. Dit seizoen keren er enkele oude on trend 
materialen terug, waaronder mesh en bloemenprint.

MATERIALEN

KLEUREN
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NEWSREPORTNEWSREPORT
A FISH NAMED FRED 
Voor de zomer van 2020 heeft A Fish Named Fred zijn inspiratie gehaald uit de Zuid-
Amerikaanse cultuur. Dit is terug te zien in een aantal kenmerkende print-designs, 
onder meer chilipeppers, sombrero’s, cactussen, tequila en TexMex poststempels. 
Ook zijn er veel floral designs binnen de collectie, onder andere shirts, polo’s, 
zwembroeken, bermuda’s en op de unieke voering van de blazers en waistcoats. 
Binnen deze collectie zijn drie krachtige kleurbeelden te zien die ook onderling 
goed te combineren zijn. Herhaling van designs en stoffen in de verschillende 
kleurbeelden communiceert een duidelijk verhaal. Verschillende stoffen vormen 
de basis om op te drukken. Denk hierbij aan de comfortabele katoenstretch, een 
stretch linnen look maar ook een licht gewicht cotton voile. In de collectie zijn ook 
nieuwe modellen shirts te vinden zoals met een Hawaii-kraag of een Mao-kraag. Het 
blazer pakket groeit met een keuze uit meer dan twintig jasjes. Ook een grote reeks 
bermuda’s in felle kleuren en prints zijn present. 

Daarnaast is er een omvangrijk breipakket aangevuld met polo’s T-shirts en sweaters 
met grappige Spaanse teksten als: ‘Dos cervezas por favor’.Jaarlijks verschijnen er vier 
collecties; spring/summer, high summer, fall/winter en early spring, ofwel de 
collectie die vlak voor de feestdagen uitgeleverd wordt. Zo zijn er in het voorjaar en 
voor het najaar drie leverblokken waardoor de retailer met zes drops per jaar telkens 
een actuele collectie aan kan bieden. De maten lopen van XS t/m 4XL. Tot XL is de 
collectie wat slanker gesneden terwijl vanaf XL een regular fit wordt gehanteerd.

ALBERTO
Een goede broek kan een outfit helemaal 
maken of kraken. Het Duitse merk biedt 
broeken in verschillende stijlen en ontwerpen 
met kwaliteit, comfort en vrijheid voorop. 
Dat doen ze al meer dan negentig jaar. Elk 
stuk van het broekenmerk is uniek en heeft 
maar liefst veertig stappen nodig om gemaakt 
te worden. Van klassevol tot casual tot stoer, 
Alberto has it all. De nieuwe zomercollectie zal 
zelfs de meest veeleisende broekenliefhebber 
kunnen bekoren. Naast oog voor detail bevat 
deze collectie fantasierijke combinaties van 
patronen, kleuren en stoffen die zorgen voor 
een ultiem zomergevoel. Het assortiment 
werd uitgebreid met bermuda’s en shorts 
in toffe kleuren en prints zoals feloranje en 
fleurige pasteltinten en camouflage en pied 
de coq. Alsook linnen broeken in zachte 
kleuren zoals lavendel en gebroken wit. 
Daarnaast zien we ook de populaire denim 
pants terugkomen in verschillende fits. Een 
terugkerende trend in de collectie is broeken 
met casual fit op enkelhoogte in een on trend 
print. Deze stukken kan je zowel klassevol 
stylen met een hemd en riem als nonchalant 
met sneakers en T-shirt. 

BUGATTI
In één woord spectaculair te noemen, de nieuwe 
collectie van Bugatti. De nieuwe Bugatti-jassen zullen 
dit seizoen namelijk een waanzinnige duik nemen 
met speciale lichteffecten, mogelijk gemaakt door ‘Be 
Visisble’, een slimme, vernieuwende lichttechnologie 
die het modemerk dit seizoen aanboort en waarvoor 
licht van natuurlijke en kunstmatige lichtbronnen in de 
stoffen worden opgeslagen en vervolgens in het donker 
vrijgegeven. Dit geeft een spannend, fluorescerend 
effect; een gloed die wordt toegevoegd aan de zichtbare 
stoflagen. Deze bijzondere techniek past prima bij de 
sportieve ontwerpen binnen dit label. Deze nieuwe jassen 
zijn, zoals de naam van deze lijn al doet vermoeden, 
gewoon heel erg leuk om te dragen. Hun uitvoering in 
felrood, koningsblauw of geel staat voor een trendy en 
zelfbewuste levensstijl. De jassen zien er licht en luchtig 
uit en zijn erg zomers. Mede door de slimme mix van 
katoen en stretch ogen ze prachtig tijdloos en casual. 
Dankzij de functionele ‘Bugatti Flexcity’ functie biedt 
het merk voldoende bewegingsvrijheid. En op de dagen 
dat de zon niet schijnt, zijn de ontwerpen uit de ‘Rain’-
serie juist een betrouwbare keuze. De innovaties die 
deze collectie kenmerken, in combinatie met functionele 
details, staan garant voor de mooiste sportparka’s en de 
meer zakelijke jassen. 

BÄUMLER
‘Blooming Forest’ is het thema voor de nieuwe lente- zomercol-
lectie van Bäumler. Die bloemenprint zie je door alle ontwerpen 
heen, soms subtiel en soms juist enorm in het oog springend. 
Over het algemeen is de keuze van stoffen kleurrijker en nog 
moediger dan voorgaande jaren. Denk aan groene en rode tin-
ten, oranje, zand en beige, tot fel turquoise aan toe. De Italiaanse 
topontwerper ‘Di Fabio’ staat bekend om de toepassingen van 
zuiver wol. Zijn stoffen bevatten een extreem hoge twist. Maar 
de echte truc van de items van Bäumler zit ‘m in het gebruik van 
stretch dat alle lichaamsbewegingen ondersteunt en een hoge 
mate van comfort biedt, net waar de man naar op zoek is. 

Een van de favorieten binnen deze collectie is het pak in denim-
look van Leomaster. Wat het bijzonder maakt, is dat dit ontwerp 
kan worden besteld als een compleet pak, maar ook enkel als 
jasje. Twee nieuwe jasmodellen geven weer hoe fashionable Bäum-
ler is. Beide modellen worden compleet met een nylon vest met 
capuchon geleverd. Dit kan ook weer afzonderlijk worden ge-
dragen en fungeren als een bodywarmer. Het tweede model is 
gemaakt van hetzelfde waterafstotende materiaal. Dankzij de 
lichte vulling en geen schoudervullingen is dit item perfect voor 
de overgangsperiode van voorjaar naar zomer. 

Door: NATASJA BIJL Door: NATASJA BIJL
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CLUB OF GENTS
Dit label neemt je deze zomer mee naar het 
swingende geluid van de jaren zestig in 
Groot-Brittannië. Die tijden van weleer, plus 
het verlangen naar vrijheid vormen de inspira-
tie achter deze collectie. Zodra de zon schijnt, 
neemt reislust de overhand. Je bent aan boord 
gegaan van een trein. Heldere kleuren en wa-
zige beelden wisselen elkaar af. De twee kleu-
renschema’s van de collectie worden dan ook 
gedomineerd door lichte en zanderige beige 
tonen. Aangevuld door verschillende blauw-
tinten, van een diep marine tot een levendige 
variant. 

Het tweede kleurenschema speelt met kaki en 
oranje. Hoewel deze accenten vet en duidelijk 
zijn, lijkt het algehele uiterlijk van de stijlen 
subtiel. Kleine patronen kenmerken de ont-
werpen en zijn met name in de pakken pro-
minent aanwezig, in lichtgewicht stoffen en 
met een zomerse frisheid. Met de wind in je 
haar je volgende bestemming tegemoet: wat 
is er dan mooier dan linnen, een robuuste na-
tuurlijke stof met een cool gevoel en een casual 
look? Linnenmixstructuren en puur linnen zijn 
te vinden in alle productgroepen, terwijl zo-
merse bouclé extra frisheid aan de collectie 
toevoegt. De ruwe looks, die in eerste instan-
tie zwaar lijken, dragen verrassend licht en 
verfrissend. Alle stijlen binnen dit label zijn 
voorzien van stretchvoering met een sterke fo-
cus op elasticiteit en mobiliteit. 

Het hoogtepunt is het vrijetijdspak dat met 
een paar plooifront-trousers en een korte broek 
wordt geleverd. De populaire stijlen CG Miko 
(vest), CG Clinton (chino’s) en CG Consti 
(jas) blijven deel uitmaken van de collectie. 
In dit seizoen kunnen afzonderlijke produc-
ten gecombineerd worden op de manier die 
jou het beste past. Je kunt bijvoorbeeld een 
stand-alone jasje met een gilet combineren of het 
ensemble aanvullen met een los vest. De col-
lectie bevat ook gloednieuwe ontwikkelingen, 
namelijk een oversized shirt met een zak, een 
bijpassend Road Trip Color-spijkerjack, ook 
oversized en -in overeenstemming met het 
thema- een oversized parka. De afzonderlij-
ke productgroepen vullen elkaar perfect aan, 
wat zorgt voor maximale flexibiliteit en dat 
zomerse gevoel van vrijheid en het avontuur 
tegemoet gaan.

CARL GROSS
Panama is een land als geen ander. Een weelderig groen 
regenwoud, besneeuwde witte stranden en een diepblauwe 
zee. Deze unieke kleurenatmosfeer kenmerkt de lente-  en 
zomercollectie van Carl Gross. Diverse natuurlijke tinten 
in de schaduw, zoals beige en aardse bruinen, weelderig 
groen, oceaanblauw en koel lichtgrijs zorgen voor een con-
trast met warme oranje en sterke blauwe tinten. De stof-
fen zijn geïnspireerd op de natuur. Puur linnen en katoen, 
evenals een mix van linnen en katoenwol zijn de belang-
rijkste materialen die voor de collectie worden gebruikt.

Echter, de grootste verandering zit ‘m vooral in de look 
van de nieuwe jassen en pakken. Door het verminderen 
van de tussenvoering en de schoudervullingen hebben zij 
een vernieuwde, sportieve, zomerse look. De plattere, ron-
dere schouder valt hierin direct op. Op deze manier krijgen 
klassiekers een nieuwe, casual uitstraling, terwijl chino’s en 
linnenoverhemden de Panama-look perfect afronden. 

Lichtheid is het trefwoord in deze menswear die de ergo-
nomische pasvorm op het lichaam benadrukt, net als het 
bewegingsgemak. Bovendien maken verfijnde details de 
ontwerpen uniek op het gebied van kragen en zakken. Ze 
creëren zo een innovatief, up-to-the-minute uiterlijk. Echter, 
het unieke van deze collectie komt toch het meeste naar 
voren in de combinaties met het pak. Liefdevol vervaar-
digd en onberispelijk op kleur afgestemd. Een uitschieter 
is het pak in hun ‘Black Line’ dat een lichte, informele uit-
straling heeft. Vooral de katoenen versie straalt een en al 
elegantie uit.

Door: NATASJA BIJL Door: NATASJA BIJL

Door: ADRIANA BOERLAND

ETERNA
Eterna menswear vindt zijn eigen nieuwe identiteitsgevoel. Hoge 
kwaliteit, maar in een gewassen en ontspannen kijk. Oftewel: Eter-
na vindt dat mannenkleding meer persoonlijkheid en nonchalance 
moet hebben, gecombineerd met een gevoel voor natuurlijkheid. 
De kleding is aantrekkelijk maar ook ontzettend comfortabel. Want 
je zou de kleding van Eterna in elke situatie aan kunnen doen. De 
kleuren beige en taupe spelen een belangrijke rol in shirts. Niet 
alleen in de shirts zelf, maar ook in de details. Lila gecombineerd 
met lichte tinten creëert een nieuw kleurenthema in de premium 
lijn. De prints blijven ook een stijlbepalende rol spelen in de shirt 
ranges. De patroonherhalingen zijn groter en groter geworden, de 
ontwerpen zijn meer uitgesproken geworden. Naast dat Eterna zo-
merse shirtjes heeft ontworpen, is het merk ook ontzettend duur-
zaam bezig. Ze produceren de shirts met hergebruikte Tencel en 
kantoenvezels. Wat betekent dat ze zijn geproduceerd op een bij-
zonder resource-vriendelijke manier. Eterna wil trouwens niet alleen 
de kleding duurzaam produceren, maar ook de verpakkingen.
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DIGEL MOVE
Digel MOVE blijft in beweging. De nieuwe lente- en zomercol-
lectie is er voor de stedelijke, ruimdenkende man, met een urban 
uitstraling. Het draagcomfort is groot in deze nieuwe lijn, en laat 
dat nou net hetgeen zijn wat mannen in de eerste plaats van con-
fectie wensen. 

Bijzonder dit jaar is het hooggesloten shirt dat de hoodie vervangt 
en als combinatie onder een pak te dragen is. Dit geeft een fraaie, 
klassieke uitstraling. Zelfs met een smal silhouet blijven de looks 
er ontspannen en relaxed uitzien. We zien toon in toon patronen. 
Daarnaast blijft jersey een grote rol spelen de komende tijd, zowel 
in de jas, het vest als in de broeken van Digel MOVE. Maar ook 
de blouson zul je komende seizoenen veelvuldig terugzien. Ma-
rine, grijs en een matte olijfkleur voeren de boventoon in de vaak 
effen outfits. De combinatie met zand- en wittinten zorgen voor 
extra levendigheid. Nog een opvallend detail in deze collectie is 
dat er gebruik gemaakt wordt van in het oog springende oranje en 
neongroene kleurschakeringen. Die maken de outfit spannend en 
flitsend, en net als het label Digel MOVE zelf: levendig en jong, 
voor de man die weet wat hij wil.

HAUPT
Fraai gekleurde shirts met prachtig gedetailleerde prints, 
onder andere in bloemmotief en andere klein afgedrukte 
patronen, zijn de eyecatchers in de spring-summercollectie 
van Haupt. De lijn is geïnspireerd op de Franse Rivièra 
en het rijke gevoel dat daarbij hoort. Dit thema is 
vertaald naar een relaxte levensstijl in lichtgewicht 
stoffen en met een maritiem gevoel voor stijl. De 
collectie sluit aan bij eerdere successen van Haupt en 
alles waar het merk voor staat: een hoogwaardige look and 
feel met een kwalitatieve afwerking. 

De felgekleurde hemden van de lijn ‘Haupt DNA’ 
hebben veelal expressieve, speelse prints, bijvoorbeeld 
in veelkleurige contrasterende luifelstrepen, ruitjes of 
andere fraaie patronen die zowel op de boulevard als 
in de stad of op kantoor goed te dragen zijn. Daarnaast 
bevat de collectie ook klassieke stijlen in basiskleuren 
en meer effen nuances. De tweede lijn ‘Haupt 1926 
Vintage’ is een knipoog naar een eigentijdse, casual 
stijl. Het vakmanschap dat deze collectie bevat, voldoet 
volledig aan de gebruikelijke hoge normen. Alle 
artikelen zijn voorgewassen en worden geleverd met 
zachte kragen en manchetten. Dit geeft de hemden 
een nog lichtere en zorgeloze uitstraling. Beide stijlen 
worden nog aantrekkelijker door smaakvolle details, 
zoals de verborgen button-down. 

Door: NATASJA BIJL Door: NATASJA BIJL

DIGEL
Het designerteam van Digel denkt in looks. En dit 
seizoen presenteren zij combinaties die zowel zake-
lijk als casual te dragen zijn, uitgevoerd in prachti-
ge, rijke materialen van een waardevolle kwaliteit. 
We zien streeppatronen en uniforme stoffen, zoals 
bij het ‘Karo- Sakko’, een gestreept colbert dat met 
een effen broek gecombineerd wordt. Deze mix & 
match van strepen en ruiten met effen stoffen vinden 
we steeds terug in het Digel-concept. 

Twee verschillende kleurnuances geven de toon 
aan. Als eerste de krachtige navy-schakeringen, 
van rokerig grijs tot koelblauw. De tweede kleur-
toon is die van lichtbeige kleuren tot chocolade-
bruin, met hier en daar intensief wit, maar ook 
limoengeel en zeeblauw worden komend seizoen 
als accentkleuren gebruikt. De wit linnen broek 
schittert deze zomer. Het silhouet blijft smal, 
maar zonder te vernauwen. Draagcomfort is het 
handelsmerk van Digel. Bijzonder mooi is ook 
het gilet in geruit blauw, van linnen, polyester en 
wol. De nieuwe lijn is de perfecte aanvulling op 
hun eerdere collectie, met onder andere lichte kos-
tuums. Digel staat voor mode vanuit leiderschap 
voor mannen met passie, een statement dat in hun 
nieuwste campagne ‘Passionate Man’ nogmaals 
onderstreept wordt.
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MAERZ
Met de nieuwste collectie laat Maerz in vier 
verschillende stijlen zien dat je je overal thuis en 
comfortabel kunt voelen, ongeacht de locatie. Als 
eerste stijl de ‘City Surfer’, een casual, sportieve look, 
met oog voor detail waarin de passie voor natuur en 
stad verenigd worden. Dit thema wordt vertaald in 
een reeks blauwtinten en wordt gecombineerd met 
een pittig oranje accent. 

Binnen het tweede thema, ‘Relaxed Business’ creëert 
het merk de perfecte reisgarderobe, waarin je er altijd 
ontspannen en uitzonderlijk stijlvol uitziet, vanaf 
het inchecken tot aan je vergadering op bestemming 
aan toe. Door de gedempte kleuren laat deze stijl 
zich ook nog eens stijlvol combineren, en wordt er 
een look gecreëerd die casual en zelfverzekerd is. 
Bijzonder fraai is het assortiment ‘Natural Sports’ 
in lichte jersey-stijlen, geïnspireerd op werkkleding, 
en in frisse, groene tonen gecombineerd met puur 
wit en pittig oranje waarin je niet alleen geweldig 
uitziet als je buiten in de natuur bent, maar ook 
in de stad. ‘Shaped by Amalfi’ presenteert nieuwe 
linnen stijlen, waaronder feelgood bedrukte shirts, die 
licht en heerlijk zomers aanvoelen, en het ultieme 
vakantiegevoel oproepen.

MONTE CARLO
Dit merk belooft voor de nieuwe zomercollectie vooral 
één ding: sportieve nonchalance. Dit zien we terug in 
comfortabele, sportieve outfits met frisse accenten, gemaakt 
van een hoogwaardige elasticiteit waar de man zich goed 
in voelt. Deze zomeroutfits zijn voor de moderne man 
die zich sportief en levenslustig voelt. Die way of  life is dan 
ook de inspiratiebron voor de zelfverzekerde en sportieve 
zomerlijn. Vooral hun poloshirts behoren tot dé favoriete 
lifestyle producten. Kragen, met mooie patronen, zijn 
het hoogtepunt van dit seizoen, en symboliseren een rijk 
versierd innerlijk leven. 

Het merk investeert in nieuwe accessoires, zoals fraaie 
knopen, die de hoogwaardige kwaliteit ondersteunen. 
Duidelijke uni kleuren en strepen met speciale details 
maken de polo tot een absolute must have. Bloemenprints in 
linnen en linnenlook zijn de echte highlights. De collectie 
wordt aangevuld door een Pima Cotton-programma. 
Klanten zijn enthousiast over het zijdezachte gevoel. De 
collectie zal kleurrijk zijn, maar niet té. Blauwe tinten zijn 
er in allerlei varianten. Ze worden veelal gecombineerd met 
geel, hibiscus, beige, paars en roze. 

OLYMP SIGNATURE
Na lange, koude winters, met korte don-
kere dagen, wordt in Zweden het magi-
sche van de zomer uitbundig gevierd. 
Die passie voor de zon, voor prachtige 
dessins en natuurschoon is terug te vin-
den in de gehele nieuwe collectie van 
Olymp Signature. Zo heeft het merk on-
der het thema ‘Midsummer’ het perfecte 
herenshirt, voor een zwoele zomeravond 
met vrienden aan de pool, in een bloemrij-
ke print met een vleugje aquarel. Maar 
ook shirts in meer minimalistische witte 
en marine bloemenprints mogen niet 
aan je garderobe ontbreken. 

Goed voor de dag komen doe je in hun 
indigo-look-collectie, een selectie van 
coole prints in een stof die op indigo 
lijkt. Voor dit thema binnen de collec-
tie, ’Fika’, is tevens een nieuwe, smalle-
re kraag ontworpen. Olymp Signature 
biedt verder een uitzonderlijke kwaliteit 
premium linnenstof gecombineerd met 
een hoogwaardige, kreukvrije afwerking, 
wat veel draagcomfort biedt. Prints ge-
inspireerd op het maritieme leven, zoals 
patronen met krabben, zeegras en kwal-
len, vertellen over het rijke bestaan in de 
kustgebieden, en stralen het eerlijke le-
ven uit. Niet voor niets kent Zweden het 
immer populaire woord lagom, wat ‘niet te 
weinig, niet te veel, precies goed’ bete-
kent. Dat laatste is op deze fraaie collec-
tie zeker van toepassing. 

Door: NATASJA BIJL Door: NATASJA BIJL
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S4 JACKETS
Met de lancering van de nieuw zomercollectie wordt het 25- jarig be-
staan van S4 Jackets gevierd. De stijl van S4 Jackets is zoals altijd 
zelfverzekerd, urban, casual. De formule tijdloos, net als de looks van 
de hedendaagse stadsman. Zelfbewust, stijlvol, slim en sportief. Deze 
vier elementen zijn door middel van nieuwe technieken terug te zien 
in de succesformule van dit label. Lichte zomerjasjes in verschillen-
de variaties, parka of kort, staan centraal, met of zonder afneembare 
capuchon, gewatteerd, in extreem lichte kwaliteit, met gebreide man-
chetten of in moderne gestanste stoffen. Bijzonder fraai is de mix van 
materialen en het gebruik van colour blocking. Reflecterende prints geven 
extra flair en suggereren het sportieve karakter van de drager. Eén mo-
del is zelfs compleet afgewerkt in een reflecterende buitenstof. 

Levendigheid en frisheid worden voor dit seizoen vertaald in super-
lichtgewicht polyamide buitenstoffen, wat zorgt voor zomers draag-
comfort, maar eveneens waterafstotend is voor mindere dagen. Wat 
het kleurenpalet betreft heeft S4 Jackets gekozen voor frisse, sportieve 
tinten, van Artic White en Nordic Red tot Sunshine Yellow en Skydi-
ver Blue. Deze kleuren worden gecombineerd met neutrale aardetin-
ten, als zeegras en lava, maar ook met melanges van rokerig grijs en 
blauw als kalme, krachtige tegenhangers, deze zorgen voor een mooie 
harmonie. Voor een casual uitje aan de bar tot een zakelijke look naar 
kantoor, met deze S4 Jackets jasjes voel je je 100% man. 

STENSTRÖMS
Het comfortabele, alledaagse definieert deze lente- zomercollectie. 
We zien traditionele kleuren, als toffee, groen, koffie en blauwtinten. 
Opvallend is dat traditionele kleding op een geheel nieuwe manier 
gedragen wordt. Dat mengen en mixen van verschillende materialen 
en combinaties is het standpunt voor het nieuwe seizoen. De meest 
favoriete stof is linnen. Het linnenprogramma is dan ook groter dan 
ooit, denk aan een brede collectie effen shirts. Deze passen perfect 
onder het groene veldjasje, evenals het shirt met brede strepen in pas-
teltinten, een linnen-katoenmix. Het veldjack is overigens ook 100% 
linnen. 

Werk je kledingkast bij met een nieuw shirt in gewassen denim, met 
een bijpassende bandana, in een trendy kleur passend bij je blazer. 
Overhemdpatronen gaan van bloemendessins naar tropische ontwer-
pen, maar ook de klassieke streep ontbreekt niet. Het merk heeft een 
groot assortiment poloshirts. Ze laten zich gemakkelijk matchen met 
een lichtgekleurde shorts. Wat verder bijzonder fraai is, is hun klassie-
ke shirt met een tab-kraag. In combinatie met een stropdas in blauw 
of bruin schep je een casual, maar toch formele stijl. En combineer je 
gewassen denim shirt eens met een van de lentebreisels. Stenströms 
maakt een outfit graag compleet met een blazer of vest. Het merk staat 
al 120 jaar voor puur vakmanschap, en voor meer duurzaamheid in de 
kledingindustrie. 

REDPOINT
Als het aan Redpoint ligt, wordt de zomer ultralicht en 
kleurrijk. Frisse kleuren, lichte stoffen en koelcomfort voor 
een hete zomer -van het innovatieve functionele jasje tot de 
moderne klassieke parka, van cargo bermuda’s tot formal-
wear-chino’s: de Redpoint 2020 zomercollectie is dé perfecte 
keuze voor diegenen die vrijheid waarderen en goed voor 
de dag willen komen, met een look die alles met outdoor 
van doen heeft en in en om het huis gedragen kan worden. 
De klassieke Redpoint jassen zijn helemaal klaar voor het 
nieuwe decennium. De modellen zijn lichter dan voorheen. 
Of het nu gaat om een veldjas, een katoenen parka, een zo-
merjas met fraaie details, een college-jas, of een gekleurde 
windjack, de gehele lijn is comfortabel om te dragen. Dit 
wordt mogelijk gemaakt door technologische vooruitgang 
in nylon- en PES-structuur, nieuwe katoenen popeline, 
katoenmengsels en succesvolle lichtgewicht, in katoen ge-
verfde stoffen. Ook nieuw is de ultralichte 5-pocket jeans 
die goed te combineren valt met de andere items binnen 
deze collectie. Een ander waar hoogtepunt is te vinden in 
de bermuda-collectie, waaraan zij hun best verkopende chi-
no’s hebben toegevoegd. Monochrome en zomerse prints 
afgewisseld met elegante, ingewikkelde patronen bieden 
een grote diversiteit aan deze casual kledinglijn. 

OLYMP
Highway No. 1, met aan je linkerhand de bergen en aan de 
rechter de Pacific, is een van de meest schilderachtige wegen 
ter wereld. Deze route staat symbool voor de Californische 
levensstijl en is dé inspiratiebron voor de totale Olymp-col-
lectie. De moderne levensstijl en het ontspannen genieten 
van het leven, worden weerspiegeld in lichte tinten groen, 
gedempt taupe, gebleekt oranje en grijsblauwe kleurschake-
ringen. De meer uitbundige levensstijl à la West-Hollywood 
wordt vertegenwoordigd in complementaire kleuren als rood 
en groen. En Malibu Beach, dat het pure plezier van het leven 
belichaamt, wordt weerspiegeld in aqua, zand en blauwtin-
ten. De highlights dit seizoen zijn de flora- en faunamotieven, 
die de basis vormen voor een hele reeks printontwerpen en 
onder andere in de overhemden terug te zien zijn. De stof-
fen zijn licht en zomers en hebben een fijne glans. Het shirt- 
assortiment wordt uitgebreid door toevoeging van nieuw 
soort breisels. 

Het meer klassieke deel van de collectie heeft eveneens fleuri-
ge motieven, onder andere een fruitmotief en dikke strepen als 
opvallende accenten. De versieringen zijn modern, maar toch 
iets meer ingetogen dan we eerder van Olymp gewend waren. 
Hun fraaie stropdassen, strikjes en pochetten vullen dit klas-
sieke assortiment volledig aan en maken jouw look compleet.

Door: NATASJA BIJL Door: NATASJA BIJL
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Het mantelpak is een fenomeen. Al meer dan honderd jaar is het pak een 
vaste waarde voor elke man. Vroeger was het kostuum vooral belangrijk 
om je sociale status en klasse te laten zien. Inmiddels is dat veranderd en 
zijn de oubollige, statige pakken getransformeerd tot ware rockstar suits die 
zowel casual als chique gedragen worden. Zie hier: de geschiedenis  
van het mannenpak. 

Door: BYRTHE BIESEMANS

1900
Het is alweer meer dan honderd jaar geleden dat maillots, 
hakken en plofbroeken ingeruild werden voor het 
allereerste pak. De mannenmode was heel anders dan we 
nu gewend zijn. Mannen combineerden knielange jassen 
met torenhoge hoeden en gingen de deur niet uit zonder 
zakhorloge en wandelstok. Vaak maakten ze hun look 
af met een vlinderstrikje en stijlvolle puntschoenen. Het 
driedelig pak maakte zijn intrede. 

THE DUKE OF WALES 
De herenmode kreeg in de jaren twintig een gehele 
metamorfose. De driedelige pakken veranderden 
drastisch en accessoires werden steeds belangrijker. De 
man droeg het pak altijd en overal. Het werd voornamelijk 
gemaakt van tweed, een grof wol uit Groot-Brittannië. 
De jasjes hadden drie tot vier knopen en hoge revers. 
De Hertog van Wales was een waar stijlicoon in Europa. 
Doordat hij vaak verscheen in advertenties waaide zijn 
kledingstijl over naar de alledaagse man en werd hij een 

befaamd trendsetter. Zelfs in Amerika volgde men zijn 
kledingvoorkeuren op de voet. In de jaren dertig werd 
katoen populairder en ruilden mannen de geklede jassen 
in voor colberts die strak om de heupen vielen. 

SHOULDER PADS
Schoudervulling voor mannen werd het fashion symbool 
van de thirties. Door de vullingen creëerde de man de 
illusie van een gespierder gestalte en kreeg hij de ideale 
lichaamsbouw, de V-vorm. Om dit te accentueren werden 
de jassen wat strakker gedragen, terwijl de pantalons 
steeds wijder werden. De broek was extreem high-waisted 
en de pijpen hingen als rechte kolommen naar beneden. 
Het mantelpak veranderde in dit tijdperk volledig.

40’S & 50’S 
Na de Tweede Wereldoorlog beïnvloedden de 
legeruniformen de mode. De wijde broeken en strakke 
jassen moesten plaatsmaken voor trenchcoats en bomber 
jackets. Door de economische problemen na de oorlog, 
kozen de mannen voor een casual look in plaats van 
een formele uitstraling. Uiteindelijk kwamen de brede 
pakken uit de jaren dertig weer terug en bleef dit pak de 
standaard voor elke man. Met verloop van tijd gingen 
deze twee stijlen samensmelten. Casual en zakelijk 
werden een geheel door het gebruik van zachte en lichte 
nieuwe stoffen, zoals kwaliteitsvol katoen. Het pak 
transformeerde weer van wijd naar strak en was opnieuw 
passend aan het figuur. 

60’S & 70’S
Door de opkomst van verschillende stijlen verdween het 
pak stilletjes aan uit het straatbeeld. Europese koningen 

en hertogen raakten trendsetter-af, beroemdheden 
werden nu het gezicht van de nieuwe mode. Het pak 
oogde in deze tijd simpel omdat kwaliteit voorop kwam 
te staan. Het herenkostuum bestond uit een colbert met 
een borstzak, smalle revers met dubbele knopen en een 
split aan de achterkant. Door de flowerpower-cultuur in 
de jaren zeventig kwam de brede broekspijp weer in de 
mode. Voor het eerst hadden de nieuwe, moderne stijlen 
invloed op de zakelijke kledingkast van de man.

SMALL SUITS
In de jaren 90 werd alles mogelijk op het gebied van men’s 
fashion. Popsterren, hiphoppers en acteurs bepaalde de 
laatste modetrends. De man kreeg nu de kans om zijn 
eigen stijl te bepalen. Pakken werden geschikt voor 
informele activiteiten en dus buiten de kantoor- en 
werkuren gedragen. Hedi Slimane, destijds designer 
bij Dior, ontwierp de nieuwste trend: small suits. Dit 
waren kostuums met een lage taille, skinny pantalon en 
smalle mouwen. De colbert werd vaker los gedragen en 
het silhouet werd slanker. Het driedelig pak had zijn 
beste tijd gehad. De vereenvoudiging van herenmode 
duurde voort. De kleuren werden soberder en ook het 
witte overhemd en de zwarte stropdas kwamen terug. 
Rocksterren en celebrities waren enorme fan van deze stijl. 
Na de flowerpower-jaren stond minimaliseren centraal. 
De jaren negentig werden bekend als de pakloze jaren. 

00’S
Sinds de jaren zestig was het driedelig pak een no-
go geworden, maar young professionals hielpen deze 
pakken aan een comeback. De vormloze pakken werden 
vervangen door stijlvolle kostuums die zowel casual als 
chique gedragen werden. Een pak was nu voor iedereen 
en stond niet langer symbool voor klasse of status. Ook 
de ‘gewone’ man droeg een nette overjas of colbert in zijn 
vrije tijd. 

NU 
De laatste jaren zien we oude trends terugkomen. De 
wijdere maatpakken zijn weer terug dankzij de invloed 
van streetwear en influencers, maar niet voor lang. De pakken 
met een goede slanke snit en getailleerd jasje worden weer 
helemaal hip. Ook komen de gekke prints en speciale 
stoffen zoals wol en tweed weer terug. Een klassiek en 
stijlvol paar schoenen is terug van weggeweest en kan 
weer gedragen worden onder het pak. De opgerolde 
broekspijpen uit de oorlogsjaren zien we nu ook weer 
terugkeren. Het pak is en blijft een speciaal begrip in de 
mannelijke kledingkast en dat zien we de komende jaren 
niet onmiddellijk veranderen. 

EVOLUTIE VAN HET
MANNELIJK PAK
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TREND 2: BACK TO THE 70’S
De jaren 70 was een schitterende periode. Met de uitlopers van 
de hippiecultuur aan het begin van dit decennium tot aan de 
ontwikkeling van nieuwe stijlen aan het eind: de mode was divers. 
Wereldse looks, brede broekspijpen, pastelkleuren en opvallende 
truien waren enorm belangrijk in de seventies. Daar kwam al 
snel verandering in door de opmars van meer casual kleding. 
Mannen en vrouwen gingen zich neutraler en informeler kleden.
De seventies-trend in onze hedendaagse mode is nog lang niet 
overgewaaid en blijft ook volgende zomer zeker aanwezig. De 
seventies-mens was trouwens een echte visionair. Getuige daarvan 
zijn de vele vooruitstrevende designs en concepten die in de jaren 
70 ontstonden. De eindeloze inspiratie uit de zeventiger jaren blijft 
dan ook voor veel ontwerpers een echte inspiratiebron.

TREND 3: NIEUWE, VROUWELIJKE 
SCHOONHEIDSIDEALEN
De #metoo-beweging heeft invloed gehad op vrouwen over de 
hele wereld, dat kunnen we niet ontkennen. Deze nieuwe golf van 
(soms broodnodig) feminisme heeft geleid tot meer zelfbewustzijn 
bij veel vrouwen. Dit bewustzijn zorgt ervoor dat er veel meer 
vrouwelijkheid in de aankomende modetrends doorschemert. 
Concreet wil dit zeggen dat er gestreefd wordt naar nieuwe, 
inclusieve schoonheidsidealen. Weg met alle clichés over hoe je er 
als vrouw moet uitzien en wat je kan en mag dragen. Vrouwelijke 
vruchtbaarheid wordt vertaald in ronde, natuurlijke en wilde 
vormen gecombineerd met aardse kleuren. 

TREND 4: FELLE PATRONEN
Een andere trend die we volgende zomer vaak zullen zien 
terugkomen, zijn felle patronen. Heel herkenbaar en veel 
terugkomend zullen de bloemenpatronen zijn. Ook bij de prints en 
patronen is het verlangen naar de natuur een terugkerend thema. 

Door: JONATHAN BREUGELMANS

KLEURENTRENDS
SPRING/SUMMER 2020 

VROUWEN

TREND 1: NATUUR NATUURLIJK!
Trendwatchers van over de hele wereld zijn het met elkaar 
eens: de natuur zal volgende zomer een prominente rol 
innemen in hoe we erbij lopen. Dit is niet onlogisch als we 
kijken naar het groeiende bewustzijn voor het milieu. Mensen 
denken steeds meer na over wat ze dragen en op welke manier: 
we maken bewustere keuzes in onze kleerkast. Niet alleen het 
ecologische en verantwoorde aspect van kledij is belangrijk, 
maar het verlangen naar de natuur zal zich doorzetten in het 
gebruik van allerlei kleuren, vormen en materialen die ons 
aan buiten doen denken.

Qua kleurgebruik vertaalt deze trend zich in kleuren die 
associaties oproepen met de prachtigste natuurelementen. 
Een kleur die veel terugkeert voor volgende zomer is 
oceaanblauw. Steeds meer mensen zijn begaan met de 
vervuilde zeeën en oceanen en weten dat er echt iets moet 
gebeuren om het wateroppervlak van onze blauwe planeet 
te redden. Consumenten zullen daarom vaker kiezen voor 
modemerken die inspanningen leveren om bewuster om te 
gaan met milieuvervuiling. Daarnaast geldt het groeiende 
bewustzijn rond het water ook als inspiratiebron voor veel 
ontwerpers. Zachte tinten van blauw komen regelmatig 
terug terwijl woeste golven inspiratie bieden voor prints, 
ontwerpen en tekeningen.

Dé natuurkleur bij uitstek blijft groen. Is er een kleur die 
de natuur beter belichaamt? De sterke link naar de natuur 
zorgt ervoor dat groen komende zomer absoluut niet weg 
te denken is uit het straatbeeld en uit onze kleerkast. Een 
andere kleurtrend die zich doorzet op de catwalk voor 
volgende zomer, is het gebruik van kleuren die sterk aan een 
zonsondergang doen denken. Rood, oranje, roest, paars: het 
zijn slechts enkele kleuren die we vaak zien terugkomen. Ga 
dus zeker al op zoek naar tinten van blauw, groen en rood als 
je in de zomer van 2020 niet uit de toon wil vallen. En ook als 
je net wél wil opvallen, natuurlijk.

TREND FORECASTING 
MET HET DESIGNTEAM 
VAN THELMA & LOUISE

Wat is jullie favoriete kleur voor 
SS20?
‘Kleurrijk! Vooral een felle mix van 
mint en coral.’

Wat is jullie favoriete materiaal 
voor SS20?
‘Viscose crêpe is onze all-time favourite! 
En in brei zeker de blends met alpaca, 
ook heerlijk in de zomer.’

Wat is jullie favoriete print voor 
SS20?
‘Wij zijn enorm fan van vrouwelijke 
bloemenprints. We hebben er 
meerdere in ons aanbod. Extra tof in 
contrast met grafische prints.’

Wat is jullie favoriete internationale 
collectie voor SS20?
‘De collectie van Dries Van Noten. 
Internationaal, maar toch lekker 
Belgisch. Wij kijken altijd uit naar de 
komst van zijn collectie.’

Wat is jullie favoriete kledingstuk 
voor SS20?
‘De all-in-one, vrouwelijk en 
comfortabel.’

Wat is jullie favoriete eigen design 
voor SS20?
‘We kunnen zelf niet kiezen, onze 
hele collectie is zeker de moeite waard 
om te komen bekijken!’



66    67    MODE INC. | FALL WINTER 2019 FALL WINTER 2019| MODE INC.

NEWSREPORTNEWSREPORT
BUGATTI
De toekomst ziet er rooskleurig uit en staat bol van nieuwe 
ontwikkelingen, en dat is te zien bij BUGATTI. De parka’s 
zijn licht en hebben een glanzende afwerking. Heel bijzonder 
is de slimme lichttechnologie die het merk heeft toegepast en 
waarbij natuurlijk en kunstmatige lichtbronnen aan de stoffen 
zijn toegevoegd, zodat er een fluorescerend effect ontstaat. 
Gewatteerde items blijven favoriet, met of zonder opstaande 
kragen, als gilets of als parka, in verschillende lengten. Een nieuw, 
heel trendy kledingstuk is de gewatteerde bomber, met glanzende 
afwerking, een item waar menig mode blogger enthousiast over is. 

Neon blijft dus belangrijk en nu nog hipper dankzij de nieuwe 
pasvormen. Een opmerkelijk item is de licht asymmetrische 
jas, verkrijgbaar in een versie met blokstrepen. Op de blazers, 
bermuda’s, jurken en jumpsuits van BUGATTI zul je op slag 
verliefd worden. We zien ze in blokkleuren, maar ook in flora 
prints en in grafische, abstracte patronen. Het luipaard dessin 
is ook nog steeds helemaal van nu. Met intens groen, koraal 
rood en azuur blauw, brengt het label kleur in ons leven. Zelfs 
het opvallende neon roze zien we terug, maar dan wel als detail. 
Dankzij de functionaliteit van Flexcity voelen alle ontwerpen even 
comfortabel.

ETERNA
De collectie van ETERNA straalt rust uit en illus-
treert de liefde voor maatwerk. De blouses zijn zui-
ver en zacht en heerlijk om te dragen. Zowel voor 
zakelijke als sportieve gelegenheden. We zien ze in 
neutrale tinten, als: taupe, zand, marine en ijsblauw. 
Prints zijn ook dit seizoen niet weg te denken, grafi-
sche patronen, maar ook de zogenaamde floraprint. 
De prominente, grote prints zijn ook terug te zien in 
de lange blouse en jurk variant. 

Onder het mom ready to wear lanceert het merk een 
subtiele, sportieve lijn ‘Neo Sport-1863 by Eterna’ 
met casual blouses en shirts. Opvallend zijn de 
details, zoals: koordelementen of subtiel geplaatste 
linten, maar ook de letters 1863 op de lange blouses. 
Deze items hebben veelal een verlengd achterpand. 
Nog zo’n must have is de premium blouse met 
verborgen knoopsluiting. Het ‘Cool down’ thema 
kenmerkt zich door fris blauw en lime als nieuwe 
kleuren. Een mix van viscose en satijn of viscose en 
zijden maakt dat de items een perfecte fit hebben en 
een en al elegantie uitstralen.  Een van de fraaiste 
items van deze collectie is het vrouwelijke half- 
button shirt, in wit, dat wordt gecombineerd met 
een witte pantalon.

FABER
Capsules zijn hot! Dat heeft Faber goed begrepen. De spring summer col-
lectie van Faber is verdeeld in drie verrassende en duidelijke thema’s, die 
door het capsulekarakter heel goed met elkaar combineren. Het eerste the-
ma bestaat uit de capsules navy/ parelwit en flamingo/rood/navy/parelwit. 
Navy en parelwit is te zien in verrassende allover print, in jersey, maar ook 
in mooie knits waar het merk om gekend is. De eerste capsule bevat veel 
technische details en vormen om de minimalistische looks in een fashion 
statement om te toveren. De tweede capsule laat als aanvulling zien dat co-
lor blocking nog lang niet uit het modebeeld zal verdwijnen en combineert 
ook verschillende prints als strepen en (polka)dots met flamingo en rood.

Het tweede thema is verdeeld in de capsules cognac/zwart/wit en fuchsia/
oranje/zwart/wit. De derde capsule is geinspireerd door het beeldschone 
Afrika, met dierlijke elementen, grafische personen en veel kleur! Door het 
subtiele gebruik van cognac doorheen de collectie, krijgen de stukken een 
geheel nieuw effect. Highlight van de capsule is de combinatie zebra met 
metallic folie details. Flowy, elegant en casual is wat de klok slaat in deze 
capsule door veelvuldig gebruik van viscose. De vierde capsule wordt ge-
kenmerkt door geometrie in de mooiste zin van het woord! We zien veel 
zwart/wit patronen gecombineerd met subtiel gebruik van Fuchsia en 
oranje. De pullovers en jassen zijn ware aandachtstrekkers! 

Het derde thema is verdeeld in capsules zilvergrijs/zwart/wit en lemon/
wit/zilvergrijs/zwart. Capsule nummer vijf laat een volwassen slangenprint 
zien. Transparante, sensuele, maar toch ook zeer stijlvol. Denk je eens in: 
de slangenprint op viscose in een adembenemede flowy jurk. Hemels niet? 
De print doet het tevens heel goed op blousen en T-shirts. De broeken zijn 
verrassend sportief en bevatten zilveren details. Het zilveren moderne pak 
met witte details is ook een ware eyecatcher. Capsule zes brengt je weer die 
mooie knits in de frisse lemon kleur. Lemon in combinatie met wit en zil-
ver is niet alleen chic, maar ook heel fris! Het brengt je ook blazers, shirts, 
broeken en een juk in leopard print in een alternatieve colorway.

Door: NATASJA BIJL Door: ADRIANA BOERLAND
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MAERZ
De Maerz Womenswear-collectie bestaat uit de drie verschil-
lende thema’s in kleur en stijl dit seizoen: Retrospectief, Pure 
Lights en Summer Skin. In elk thema is hun jersey-assorti-
ment verder uitgebreid met T-shirts, blouses, jurken en rok-
ken.

Retrospectief belichaamt de warme start van de zomer die ons 
zon en comfort belooft. De collectiestukken zijn ongedwon-
gen en dynamisch. Hierin combineren ze stijl met comfort. 
Die comfortabele pasvormen creëren een waar feelgood gevoel. 

In Pure Lights zit er lente in de lucht, wat een vleug van 
gemak en lichtheid met zich meebrengt. De eerste in-
drukken van dit thema zijn speels met moderne, florale 
elementen en een elegante lijn. Een geweldige mix van 
trendstukken en basics waarmee outfits kunnen wor-
den gemaakt die een indrukwekkende elegantie uitstra-
len en tegelijkertijd geschikt zijn voor elke gelegenheid.  

Het gevoel van vakantie en het strand is dé focus voor Sum-
mer Skin. Ontspannen en opgewekt, deze collectie is perfect 
voor warme dagen die eindeloos voortduren. Het uiterlijk 
van de collectie is vrouwelijk en casual. Ongecompliceerde 
stijlen met bijzonder veel aandacht voor details verschijnen 
in koele, lichtgewicht kwaliteiten. Het prachtige kleurenthe-
ma heeft sterke, levendige accenten en maakt ons enthousiast 
voor de komst van de zomer.

LUCIA
Het modemerk LUCIA geeft in het nieuwe seizoen overduidelijk 
respons op het verlangen naar lichtheid, flexibiliteit en een 
nonchalante look en dat terwijl de gebruikelijke uitstraling waar 
het label om bekend staat, behouden blijft. Dit vertaalt zich 
in ongecompliceerde, variabele stijlen waarmee je echt impact 
maakt deze zomer. In deze collectie richten ze zich op hun 
bewezen bestverkochte basics. Daarnaast wordt het succesvolle 
en gebalanceerde beleid opnieuw vormgegeven, onder andere 
in nieuwe kleurkeuzes. Onder het thema ‘Sportief in Bloei’ 
bijvoorbeeld zien we een vleugje emotie, dat wordt vertaald 
naar zomertinten en met volop multikleurige, geschetste 
bloemenprints die een luchtige, lichte uitstraling geven. 

Hun items, die stuk voor stuk een hoog draagcomfort 
garanderen, zijn onder andere gemaakt van viscose, katoen-
piquée en katoen. In lijn met deze trend wordt het huidige 
assortiment knitwear aangevuld met nieuwe kwaliteitsitems die 
heerlijk zacht op de huid zullen aanvoelen. Hun gezellige 
stijlen gemaakt van sweat-tricot zijn veelkleurig en vallen 
perfect te combineren. Een intense Paradise Pink en pastel 
Aqua Blue geven de sportief-casual lijnen van LUCIA een 
zelfverzekerd, vrouwelijk tintje. Het merk bewijs dat fashion 
en comfort hand in hand gaan. 

LECOMTE
De items van LeComte zijn klaar om gedragen te wor-
den. Hun uitgangspunt: minder is meer vind je in deze 
collectie zonder meer terug, onder veel verschillende 
thema’s. Tegelijkertijd zit er opvallend veel spanning in 
de kledingstukken, zij het op meer subtiele wijze dan 
voorheen. Oppervlakkige decoraties maken dit seizoen 
namelijk plaats voor minieme effecten. Zo zien we mat- 
glans contrasten, lak prints en metallic en messing de-
tails. Helemaal van nu zijn de neoneffecten, gekleurde 
koorden, studs en linten die in de items verwerkt zijn. 
De sweater is niet te missen in het assortiment. Met een 
koel, decoratief motief is dit hét item dat zeker niet in 
je garderobe mag ontbreken. Het kleurenpalet deze zo-
mer kent tinten, als papyrus, zand, gember en sterke 
contrasten met zwart of marine. Maar ook met room-
kleur en een warme noga. De vormen van de broeken 
zijn eenvoudig en natuurlijk. Ze vallen luchtig. Net als 
de maxi-jurken en geplooide rokken. Fraaie sjaals ma-
ken je outfit helemaal af! Wat echt helemaal LeComte 
is, zijn hun interessante ribstructuren en onderschei-
dende strepen, plus de luxe kasjmiermix waarvan on-
der andere hun luxe truien zijn vervaardigd. Dankzij 
hun keuze voor dit materiaal behoudt deze trui zijn 
elasticiteit en kwaliteit. 

Door: NATASJA BIJL Door: NATASJA BIJL
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MEY
De Mey lente/zomercollectie speelt met 
invloeden uit de meest uiteenlopende cul-
turen – van India tot Scandinavië. Daar-
bij ontdek je een wereld van verschillende 
kleurnuances. Ze hebben de volgende 
stijlen: paisley in oriëntaalse kleuren, or-
namenten, royale dessins en vrouwelijke 
borduursels. De kleuren van de dessins va-
riëren van luxe, warme tinten en gebrande 
kleurnuances als powder orange of krachtig 
blauw tot en met frisse, lichte pasteltin-
ten. In de collectie staan de twee patronen 
snake- en leo-print centraal. Een bijzonder 
hoogtepunt van Mey is de kimono van 
soepel model met slangenprint. Naast de 
expressieve prints en opvallende kleuren 
heeft Mey de focus gelegd op romantische 
versiersels van kant. Ook in dit seizoen 
heeft Mey gebruiktgemaakt van duurzame 
en kostbare materialen zoals zijde, satijn en 
fijne kant. Door het gebruik van de materia-
len en structuren wordt het kleurenspel nog 
spannender. Ook wordt er gezorgd voor de 
ideale verbinding tussen ondergoed voor 
overdag en dessous. 

MORE & MORE
Kleurige kleding was in het voorjaar al een regelrechte hit bij 
dit modemerk. Deze tendens zet zich voort, ook in de zomer-
collectie. Zo draag je een casual blazer op een losse broek in 
vloeiende kwaliteiten of gemaakt van een fraaie linnenmix. De 
trendkleur geel breidt zich uit naar zachte oranje tonen, maar 
ook naar de kleur kaki. Over het algemeen kunnen we zeggen 
dat het kleurenpalet ingetogener is. Casual, strakke styling 
staat bij More & More op de voorgrond, de trends zijn mo-
nochrome outfits in nieuwe natuurlijke tinten, van cognac tot 
off-white. Het pak is nog steeds een van de belangrijkste looks 
– de casual blazer op losse broeken. En geen garderobe zonder 
de midi-rok – swingend met een blouseoverhemd. De combi-
natie van bredere broeken met hemdblouse, culotte met blazer 
of combibroek met vrouwelijke blouse, zijn andere belangrijke 
looks voor het lenteseizoen 2020. Verder zien we blouses met 
vleermuismouwen. Jurken en rokken zijn nog steeds geliefd: 
jurken met A-lijn, tailleband en riem, asymmetrische vormen, 
blouseoverhemden en natuurlijk printjurken behoren tot de 
belangrijkste modellen. Rokken zijn geweldig dit seizoen, als 
swingende midirokken in linnen of satijn, als maxi rok of als 
sportieve plissé rok, gestreept of in metallic. Zelfs de leren rok 
blijft trendy.

RE.DRAFT
De tijd verstrijkt, het nieuwe seizoen begint. Bij Re.draft 
wordt er een reis gemaakt, terug naar de toekomst welte-
verstaan. Dat zien we onder andere terug in het palet van 
fluweelrood en waterblauw. Deze trendy kleuren worden 
aangevuld met een donkere, elegante marine en een war-
me wolwit. De kleuren komen terug onder andere in hun 
blouses en jurken, gemaakt van hun favoriete viscose, een 
fraaie stof die een casual elegantie weergeeft.De stijlvolle 
visgraatstijlen, in broeken en jurken, geeft de kleding een 
verfijnd uiterlijk.Bijzonder mooi is hun shirt-kraagjurk, 
een geweldig allrounder die tijdloos is en een aanvulling 
voor je garderobe. Deze jurk kan goed gecombineerd 
worden met een vest. Midirokken met zakdetails mogen 
komend seizoen ook niet ontbreken. Je kan ze stylen met 
hun trui met boothals, wat garant staat voor een zeer 
vrouwelijk look. 

Wat biedt het nieuwe seizoen nog meer? Een fraaie ver-
scheidenheid aan broeken in allerlei vormen, zoals de ‘cu-
lotte-stijl’. Door hun elegante geplooide silhouetten zijn 
het allemaal geweldige ‘alledaagse’ broeken, elegant en 
gemakkelijk te dragen, voor elke gelegenheid. De volu-
mineuze, maar lichtgewicht Puffa-jassen zijn een tijdlo-
ze toplaag om je warm te houden. We zijn klaar voor de 
sprong in de tijd! 

Door: NATASJA BIJL Door: NATASJA BIJL
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RABE
Rabe komt met een fraaie collectie waarin veel oog voor detail is. 
Onder andere mooie polo’s, rokken, maar ook casual broeken. We 
zien erg veel gebreide items. Uniek zijn de allernieuwste garens 
die exclusief voor Rabe ontwikkeld zijn, superzacht aanvoelen en 
waarmee meerkleurige items zijn vervaardigd. Deze fancy garens 
staan voor een zeer trendy uiterlijk. Vrolijke bloemen zetten de 
toon. De kleur flamingo geeft het moderne kleurenpalet op basis 
van pearl en black de nodige frisheid. Een eyecatcher in deze collectie 
is de tweekleurige jacquard in knitwear. Een ander top item is de 
jerseyjurk, met inzetstukken voor een slanke vorm. 

Het merk komt met veel verschillende thema’s waaronder het thema 
‘Venetië’, met verscheidene blauwtonen. De prints zijn geïnspireerd 
op het Italiaanse leven. Elk shirt is perfect met jeans te combineren. 
Dit geldt overigens ook voor al het breiwerk, maar hier zorgt de 
kleur lime voor extra frisheid. Met het thema ‘Blue Sea’ maakt Rabe 
een stap naar de zomer, de items worden nog kleurrijker, van cherry 
tot lotuskleur. Dit vakantiethema geeft je meteen een goed humeur. 
Shirts en blouses in bloemprints en grafische patronen zijn perfect 
voor een zomerse dag. Nog zo’n must have: een sweatshirt in de 
signaalkleuren rood en roze – met een hoog knuffelgehalte, heerlijk 
voor de lange zomeravond!

SEIDENSTICKER
Dit merk verrast ons dit seizoen met speelse vormen, nieuwe 
lengtes en lange shirt-jurken, onder andere in grafische, opval-
lende blokstrepen, ‘Vacation Stripes’. Het spectrum van materi-
alen strekt zich uit van fijne katoen tot een mix van linnen. De 
silhouetten variëren van slank tot groot, vertaald in hedendaagse 
jurken en rokken. ‘Fascinating Whites’ staat voor deze zomerse 
interpretaties van stijlen in verfijnd linnen, transparante kwali-
teiten en delicaat oogborduurwerk. Verder zien we expressieve 
prints, visueel opvallende ontwerpen en verhoogde kleurintensi-
teiten. Natuurlijkheid en authenticiteit krijgen hier hiermee een 
geheel nieuw karakter. Opvallend zijn de tropische plantmotie-
ven, abstracte botanische ontwerpen en bloemcombinaties in 
verschillende patronen, te combineren met aantrekkelijke geom-
etrieën en grafische, opvallend gestreepte ontwerpen. 

Het thema ‘Modern Twins’ toont bedrukte bloesjes en rokken 
in transparante voiles. Ze vormen een samenspel van producten 
en stoffenlooks die perfect op elkaar aansluiten. De basis bestaat 
uit witte tinten, koel lichtgrijs, gitzwart en een groep verschil-
lende tinten blauw. Deze worden gecombineerd met subtiele 
pastelkleuren en intense accenten. Bij de eerste levering wordt 
het basisakkoord geaccentueerd met lakrood en barnsteen. De 
tweede bestaat uit donkere olijfgroen en licht paars. Mediterraan 
blauw, koraalrood, kaneel en een roodachtige tint bruin komen 
ook terug deze zomer.

ZERRES
Deze zomer is de nonchalante broek, zoals de chino met plooien, wide leg en 
flared, zeer populair. Comfort heeft absoluut top prioriteit. Verder is denim 
weer terug van weggeweest, maar dan wel in nieuwe stijlen en wassingen. 
De mode lijkt, met een duidelijke trend voor minimalisme, tot rust te zijn 
gekomen. Lichte, minerale kleuren als mosseltinten, nude, zand, maar ook 
cognac en caramel, geven de zomercollectie dat kalme uiterlijk. En toch mogen 
de intensere tinten ook niet ontbreken. ‘Hello Yellow’ is de zomerkleur bij 
uitstek. De kleuren mango en roze maken dit fruitige kleurenspel compleet. 

De paperbag, een hoog uitgesneden broek met een brede, geplooide 
tailleband, gevormd met een stoffen riem, is een van de favorieten in deze 
collectie. Technobroeken met sportieve details, zoals gecoate riempjes en 
oogjes, waren al een aantal seizoenen populair. Bijzonder dit seizoen zijn 
de ‘Coole Utulity’-elementen, zoals grote, over elkaar geplaatste zakken die 
voorzien zijn van ritsen. Zij geven dat fijne gevoel van ‘op avontuur zijn’ 
weer. En wat maakt de zomer nou mooier dan bloemenprints? Zerres heeft 
ze in vrolijke, maar ook in meer gedempte kleurencombinaties. Een jungle 
vibe beleef je in de exotische bloemenprints, met grote bladeren, in aardse 
kleuren. Dierenprints zijn ook nog helemaal van nu.

Door: NATASJA BIJL Door: NATASJA BIJL
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CHARMLINE
De Charmline-collectie is een goed huwelijk van vorm en stijl. Dit levert 
de allermooiste shapewear op waarin jouw lichaam tot zijn recht komt en 
waarin je je meer dan vrouwelijk zult voelen. Of je nou voor een lichte 
of donkere variant kiest, al hun badmode straalt een en al joie de vivre uit. 
Een van de prints die we zien is die van abstracte bladeren tegen een 
zwarte achtergrond. Maar niet alleen de prints maken deze badmode 
uitzonderlijk fraai, het is de snit van de badpakken die veel beweegcom-
fort biedt. 

Of je nu voor het klassieke zwempak gaat of voor een badpak met die-
pe V-halslijn, Charmline staat iedereen. Een ware eyecatcher is de tankini 
met verfijnd wikkeleffect op de borst. Dit is dan ook meteen een chique 
top, tevens te dragen op weg naar het strand of zwembad. De nieuwe, 
zachte beugelbikini, die in hoogte verstelbaar is, heeft zilveren ringen 
op de bandjes. Wat verder niet in je koffer mag ontbreken is de kimono. 
Net als de tuniek heeft deze een dynamische print. Ideaal voor als je 
even uit de zon aan de strandbar wil gaan zitten. 

De prachtige ontwerpen van Charmline, met zwarte randen en mooie 
kleurvakken, doen elk figuur slanker lijken. Nog zo’n lievelingsitem is 
het nieuwe badpak met schuimkoppen. Het item heeft brede banden en 
een hartvormige neklijn. 

LIDEA
Lidea heeft passie voor rondingen, dit vertaalt zich in hun 
expertise in grotere cupmaten. ‘Lidea Curves’ presenteert de 
look and feel van nieuwe modellen, waarbij de diversiteit van 
het vrouwelijk lichaam uitbundig wordt gevierd. Een van 
de thema’s is ‘Active Shape’. Deze ontwerpen hebben een 
sportieve uitstraling. Het badpak biedt voldoende onder-
steuning, totaal verkregen uit het materiaal en dus zonder 
shape boosters, als beugels of cups, waardoor het item niet in de 
huid snijdt. 

De nieuwe beugelbikini, verkrijgbaar tot een G-cup, heeft 
een zeer ondersteunende constructie en valt op dankzij de 
decoratieve lintbinding tussen de cups. Dit wordt aangevuld 
door het nieuwe bikinibroek-ontwerp met een verstelbare 
tailleband, die in z’n geheel verborgen zit. Een andere nieu-
we beugelbikini van zacht, ademend opvulmateriaal, kan op 
verschillende manieren in de nek worden bevestigd. Elas-
tische halsbanden zorgen voor een soepele, comfortabele 
pasvorm. De gewichtloze, luchtige voile-tuniek, in dezelfde 
print, maakt dit tot een ideale outfit voor strand en boule-
vard. De tankini, met binnenbeha als extra steun, is even-
eens een pronkstuk. Dankzij de afneembare bandjes, is deze 
uitermate geschikt voor aan de rand van het zwembad, maar 
ook als trendy top. Deze gevarieerde collectie bevat bikini’s 
die ook los met elkaar kunnen worden gecombineerd.

WATERCULT
Dit merk staat voor een ontspannen, zomerse 
gemoedtoestand, waarin we zwemmen, slapen 
en loungen. De modellen zijn uniek, supervrij 
en trouw aan de natuur. Het is tijd om vooruit te 
kijken, welke beachwear zien we komende zomer 
en wat is het geheim achter de seizoencollectie 
van Watercult? De collectie heeft een retro inslag, 
een knipoog naar de jaren 70. De swim- en sum-
merwear heeft een duidelijk feelgood karakter dat bij 
het seizoen past. Het out of  Africa-gevoel zal je in 
deze collectie zeker niet ontgaan. We zien onder 
andere grafische zigzagpatronen, maar ook andere 
handgetekende lijnen op een witte ondergrond. 
Fijne details, als zwarte banden met fonkelende 
gouden kralen en een met de hand aangebrachte 
borduursteek en kleine kwastjes, maken de bikini’s 
en badpakken nog mooier en geven ieder item een 
luxe uitstraling. 

Naast de zebraprint is de bikini in tijgermotief 
de perfecte eyecatcher binnen deze collectie. Het 
broekje is hooggesloten, reikt tot aan de taille en 
heeft aan weerszijde van het midden horizontale 
bandjes, waardoor een deel van de huid onthuld 
wordt. Hiermee maakt het merk een sterke link 
naar lingerie.

MARYAN MEHLHORN
Met de collectie van Maryan Mehlhorn onder ogen weet je meteen hoe gewaagde 
beachwear eruitziet. Het draait allemaal om lichaamscontouren, die door het spelen 
met contrasten, ten volste worden benadrukt. De collectie bevat belangrijke elemen-
ten van vervlogen tijden, onder andere met traditionele patronen en patchwork. 
Doordat ze op eigentijdse wijze gepresenteerd worden, kun je spreken van moderne 
klassiekers. 

We zien zeer verleidelijke details, bijvoorbeeld de vetersluitingen. Decoratieve ele-
menten in metaalachtige tinten geven ingetogen slipjurken en tunieken een vleugje 
raffinement. Dit is paraderen op het hoogste niveau. 

Bikini’s in mosgroen doen ons denken aan de verkoelende kalmte van het bos op 
een zomerdag. Heel bijzonder is het thema ‘Day in the Everglades’. Hierin komt 
de fascinatie voor dierlijke huid sterk naar voren. De ontwerpgroep ‘Instinct’ heeft 
onder andere een bikini met een fraai kattenoog ontwerp en een gewaagde slangen-
huidprint aan het assortiment toegevoegd. 

Ook fraai is de ‘Boy meets Girl’-lijn, met aardekleurige lijnen, met zwart als con-
trastkleur. Deze opvallende streeplook is geïnspireerd op de catwalk van herenmo-
de. Het badpak heeft een balconette top met retro allure en afneembare bandjes. 
Dit wordt aangevuld door een strandtop in een boyfriend-stijl, gemaakt van verlei-
delijk viscose crêpe. Handig om even aan te schieten als je het terras op wilt. 

Door: NATASJA BIJL Door: NATASJA BIJL
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EVOLUTIE VAN 
HET VROUWELIJK PAK
Het pak is haast niet meer weg te denken uit de kleerkast van de moderne 
vrouw. Van statussymbool tot modieuze uiting van de emancipatie. Welk 
pad heeft het mantelpak afgelegd en hoe is het zo’n on-trend item geworden? 
We duiken in de geschiedenis van het vrouwenpak, een subtiele én stijlvolle 
vorm van girlpower. 

Door: BYRTHE BIESEMANS

19E EEUW
De evolutie van women’s businesswear is een verhaal over de 
gelijkheid van rechten. Aan het einde van de 19de eeuw 
kreeg de vrouw meer vrijheid om haar eigen leven in te 
richten. Er veranderde in deze periode voor vrouwen 
heel wat. De vrouw werd voordien vooral beschouwd als 
het zwakkere geslacht en was vaak veroordeeld tot het 
huishouden. De hoepelrokken en korsetten die dames van 
oudsher droegen, maakten het overigens vrij onmogelijk 
om zich comfortabel te bewegen, laat staan te werken. 

De vrouw had er echter genoeg van en begon zich in alle 
ijver te bewijzen tegenover mannen. Dat deden ze door 
meer werkgelegenheid te creëren voor zichzelf, zoals met 
een eigen bedrijf. In deze periode kwamen vrouwen vooral 
terecht in functies als secretaresse en lerares, waarvoor 

een klassevolle en zakelijke outfit nodig was. De frivole 
vrouwelijke outfits van de Belle Epoque voldeden niet. 
De dames zochten hun inspiratie in de herenpakken: een 
lange broek, een hemd en een jas. De broek en het hemd 
werden ingeruild voor een lange, zwarte kokerrok en een 
geklede witte blouse. Ze maakten hun business look af 
met een minimum aan sieraden en veterschoenen.

BUSINESS LOOK
Toen de grote Wereldoorlogen uitbraken, vertrokken de 
mannen massaal om het land te verdedigen. Vrouwen 
moesten ineens het mannenwerk overnemen. De business 
look onderging enkele veranderingen. De rokken en 
jurken werden korter en de kleding werd ruimer en 
comfortabeler. De militaire invloed was zichtbaar. Ook 
al boekten vrouwen veel vooruitgang in de strijd om 

gelijkheid van de man en vrouw, hielden ze toch het 
stempel van het zwakkere geslacht. Dames moesten zich 
keer op keer bewijzen tegenover mannen en daarvoor 
moesten vrouwelijke principes en uitingen vaak aan de 
kant worden geschoven. De vrouw moest vergelijkbaar 
worden met de man. Vrouwelijke werkkleding was daarom 
terughoudend en sober om maar zoveel mogelijk van een 
man te weerspiegelen. 

FEMININE FIFTIES 
De tijd veranderde en vrouwen begonnen nog meer voor 
hun vrijheid en gelijkheid te vechten. Op modegebied 
gebeurde dit onder leiding van Christian Dior, die een 
vrouwelijk kostuum ontwierp. De mannelijke elementen 
werden vervangen door een vrouwelijke en bloeiende stijl. 
Deze nieuwe mode bestond uit jassen en langwerpige 
smalle rokken in donkere kleuren.

LE SMOKING
Yves Saint Laurent ontwierp een mantelpak voor dames 
dat was afgeleid van het mannenpak. Le smoking deed 
zijn intrede en zorgde voor nogal wat commotie. Het 
was de eerste avondkledij voor vrouwen waarbij de rok 
werd vervangen door een broek en een jasje dat tot over 
de heupen viel. Het mantelpak werd plots sexy. Socialites 
die het ontwerp droegen, werden geweigerd in clubs 
en restaurants omdat ze het beeld van de vrouw niet 
weerspiegelden. Toch werd de broek al snel een vaste 
waarde in de kleerkast van iedere vrouw. 

70’S
Zakelijke vrouwenmode maakte opnieuw een wending. 
De meeste vrouwen in Europa en Amerika hadden nu 
een vaste baan. In plaats van strakke en klassieke pakken, 
creëerde Chanel een dameskostuum met zijden blouses, 
getailleerde jassen en langwerpige smalle rokken. De 
madammen mochten zich vrouwelijker kleden en gingen 
voor een klassieke pump in plaats van muiltjes. Hier deed 
ook het tweedpak zijn intrede, een kostuum van wol dat 
bestaat uit twee delen met een en hetzelfde motief. 

GIRLPOWER 
Vanaf de jaren tachtig nam de vrouw een meer 
gelijkwaardiger positie in de maatschappij in. De 
werkende vrouw werd een trend en stond op de cover van 
alle magazines. Daarmee besefte men dat er veel geld te 
verdienen was in female businesswear, want vrouwen wilden 
goed voor de dag komen. Meesterontwerpers Ralph 
Lauren, Calvin Klein en Donna Karan creëerden het 
beeld van de supervrouw. De catwalks in Milaan en Parijs 
werden een parade van onafhankelijke powervrouwen. 

De klassieke kokerrokken en blazers kregen een make-
over. Grote oorbellen en brede schouders deden hun 
intrede. Vrouwelijke seksualiteit brak door en dat zag 
men steeds meer terug in de kledij. Smalle riemen om het 
vrouwelijk figuur te accentueren, korte rokken of broeken 
en strakke tops waar de feminiene rondingen goed in 
uitkwamen. Vrouwelijke elementen werden gebalanceerd 
met mannelijke kenmerken in een pak. Vrouwen werden 
leiders in rokken en het pak werd een statement. Je liet 
ermee zien dat je net zoals de man carrière kon maken. 

LADY-DANDY 
Zwarte pantalons werden het nieuwe hoofdelement 
van het damespak in de nineties en het eerste unisex 
kledingstuk was een feit. De modekloof tussen man 
en vrouw was niet meer. Minimalisme was de nieuwe 
mode. Het merk Patrick Helmann ontwierp als eerste een 
blauwgrijs en bruinbeige broekpak voor dames in de stijl 
van lady-dandy, waar vintage en luxe elkaar ontmoeten. 
Steeds meer merken begonnen speciale kostuumlijnen te 
lanceren voor de succesvolle zakenvrouw. 

00’S
Elegante kostuums maakten hun opmars. Sexy en zachte 
silhouetten waren de mode. Smalle jassen, rokken en 
broeken, jurken, pumps en accessoires waren overal te 
zien op de catwalks. Een vrouw hoefde zich niet langer 
als een man te kleden om succesvol over te komen. De 
vrouw werd een onafhankelijk persoon in het werkleven 
en mocht dragen wat ze wilde. De maatpakken werden 
minder saai, neutrale tinten werden over boord gegooid 
en er kwam meer kleur. Ook werd er gebruik gemaakt 
van meer accessoires, zoals mooie handtassen en juwelen. 
Ingewikkelde silhouetten met oog voor detail waaronder 
fr. 

NU 
Het pak is een genderneutraal begrip geworden. Vrouwen 
dragen het niet meer om hun sociale status te tonen of 
om iets duidelijk te maken. Ze dragen het omdat ze het 
willen, omdat het in de mode is. Pakken zijn niet meer 
weg te denken uit modeland nu we dit fenomeen bij elke 
ontwerper terugzien. Vandaag zien we het mantelpak, of 
delen ervan, als standaardoutfit van de vrouw en wordt 
het op verschillende manieren gestyled. Zo dragen we 
een kostuumbroek net zo makkelijk met sneakers en een 
T-shirt als formeel. Pakken vind je tegenwoordig in een 
keur aan stoffen, zoals velvet en corduroy, maar ook in 
allerlei felle kleuren en speelse prints. Het pak wordt niet 
meer alleen gezien als een werkoutfit, maar als een tijdloze 
must in de kledingkast van elke vrouw. 
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TED BAKER, 
EEN WERELDWIJD 
SUCCESVERHAAL 
Ted Baker begon in 1988 als een hemdenwinkel in 
Glasgow, Schotland. Ondertussen zijn we meer dan 
dertig jaar verder en heeft het Britse modemerk een 
stevige portie geschiedenis en ervaring achter de rug. 
Het merk is uitgegroeid tot een veelzijdig succesverhaal, 
met uitgebreide collecties voor zowel mannen als 
vrouwen. Wij verzamelden enkele hoogtepunten uit de 
geschiedenis van Ted Baker.

Door: JONATHAN BREUGELMANS

Dat oprichter Ray Kelvin al jaren iets 
met mode had, wist hij zelf ook wel. 
Dat zijn eigen geesteskind Ted Baker 
jaren later zó groot zou worden, had 
hij echter niet durven dromen. Al 
op elfjarige leeftijd hielp de kleine 
Ray Kelvin zijn nonkel, die een 
kledingwinkel had in Noord-Londen. 
Jaren later, in 1987, was Kelvin aan 
het vissen. Tijdens zijn uitje droomde 
hij hardop over hoe graag hij aan het 
roer zou staan van een internationale 
modeonderneming. Hij besloot om 
er volledig voor te gaan en opende 
een jaar nadien al zijn eerste winkel 
in Glasgow. In het begin focuste 
hij zich voornamelijk op hemden 
voor mannen. De opening van zijn 
eerste winkel was meteen een enorm 
succes. Niet snel nadien openden 
er vestigingen in andere grote 
Britse steden, zoals Manchester en 
Nottingham. In 1990 volgde de 
eerste winkel in hoofdstad Londen. 
Vanaf dan ging het merk Ted Baker 
echt als een pijl uit een boog. In de 
jaren die daarop volgden, openden 
winkels in de meest prestigieuze 
wijken van Londen, zoals Soho.

NIEUWE HORIZONTEN
In 1995 verruimde Ted Baker 
zijn horizon. Er werd niet langer 
alleen ingezet op mannenkledij, er 
kwam ook een vrouwenlijn. Waar 
de vrouwenkledij in het begin 
bijkomstig was en ondergeschikt aan 
de nette hemden en kostuums voor 
mannen, is ze nu uitgegroeid tot een 
volwaardige, op en top vrouwelijke 
tegenhanger. De vrouwencollectie 
moet lang niet meer onderdoen voor 
de mannelijke zijde van Ted Baker. 
De collectie voor vrouwen is even 
eigentijds en omvangrijk geworden 
als die voor de mannen. Kwaliteit en 
design zijn twee belangrijke woorden 
in de collectie van Ted Baker. 

Het succes van Ted Baker bleef 
groeien. De veelzijdigheid van 
het merk opende veel nieuwe 
perspectieven, waardoor ze 
internationaal konden groeien en 
doorbreken. Het succes van Ted 
Baker sloeg ook aan aan de overkant 
van de oceaan. In 1996 kwam het 
merk in de Verenigde Staten op de 
markt. Twee jaar nadien was het tijd 

voor een nieuwe mijlpaal in de dan 
al geslaagde geschiedenis. De eerste 
Ted Baker-winkel op Amerikaanse 
grond opende de deuren in 
miljoenenstad New York. Dat jaar 
was trouwens een jaar waarin meer 
verkenningstochten voor het merk 
gebeurden. Het internet was in die 
periode in volle opmars, en Ted Baker 
had meteen door dat ze er vroeg bij 
moesten zijn. In 1998 al lanceerden 
ze hun website, waardoor ze hun 
modern en eigentijds karakter extra 
in de verf zetten. Dit was een zeer 
belangrijke stap in de groei naar nog 
meer succes. Alsof deze mijlpalen 
nog niet genoeg waren, verdiepten ze 
hun productaanbod nog verder met 
swimwear en ondergoed. 

STEEDS UITGEBREIDER 
AANBOD
Het einde was nog lang niet in 
zicht. In de jaren die volgden na de 
eeuwwisseling zette Ted Baker volop 
in op een uitbreiding en verdieping 
van hun reeds omvangrijke collectie. 
Zo kwamen er in 2002 bijvoorbeeld 
parfums bij, zowel voor mannen als 

voor vrouwen. Aan de allerjongsten 
werd ook gedacht: er kwam een 
kledinglijn voor kinderen. Daarnaast 
werd bijna alles waar je maar aan 
kan denken als je aan kleding denkt 
een onderdeel van het aanbod van 
Ted Baker. Van zonnebrillen tot 
handtassen, over elegante jurken 
en kleedjes voor vrouwen, naar 
reiskoffers en een heel assortiment aan 
accessoires zoals sjaals en sokken en 
tegenwoordig zelfs telefoonhoesjes. 
Tegenwoordig vind je bijna alles in 
de collectie van Ted Baker.

Het merk Ted Baker breidde niet 
alleen uit op vlak van aanbod. Het 
succes van het merk zorgde ervoor dat 
je het tegenwoordig in elke uithoek 
van de wereld kan vinden. Hoewel 
de allergrootste aanwezigheid van 
Ted Baker nog altijd op de Britse 
eilanden te vinden is, verkende het 
merk tal van bestemmingen. Ted 
Baker werd een echte wereldreiziger, 
die zelfs niet bang was van een 
exotische bestemming. Andere 
landen zagen Ted graag komen 
en verwelkomden hem met open 
armen, tot in Peking, Hong Kong 

en Jakarta toe. Ook in Nederland 
kan je Ted Baker ondertussen tegen 
het lijf lopen. Naast winkels in 
Amsterdam en Maastricht wordt het 
merk ook verkocht bij De Bijenkorf. 
In België kan je vooralsnog alleen 

nog maar terecht in het outletcenter 
Maasmechelen Village. Maar gezien 
de geschiedenis en het op groei 
beluste karakter van het merk is het 
natuurlijk nooit uitgesloten dat er 
in de toekomst nog meer winkels 
bijkomen.

In 2011 werd Ray Kelvin, de 
oprichter, bezieler en CEO van 
Ted Baker, geridderd in Groot-
Brittannië. Dit vanwege zijn 
uitstekende resultaten en doordat 
hij het Verenigd Koninkrijk mee op 
de wereldwijde modekaart zette. 
Vanaf dan mag hij de letters CBE 
toevoegen achter zijn naam, wat 
zoveel betekent als Commander 
of The British Empire. Een heel 
prestigieuze titel, die slechts wordt 
uitgereikt aan mensen die echt iets 
bereikt hebben in hun leven. Toch 
kwam er in 2018 een smet op het 
blazoen van Ray Kelvin. Voormalige 
werknemers brachten naar buiten dat 
hun grote baas nogal handtastelijk 
was op de werkvloer. Vrouwelijke 
medewerkers zouden bijna verplicht 
werden om intieme knuffels met 
de bezieler van het merk te moeten 
hebben. Kelvin besloot onmiddellijk 
een stap opzij te zetten. In 2019 werd 
duidelijk dat hij het merk voorgoed 
vaarwel zegde en ontslag nam. Of hij 
het echt aan zijn hart laat komen is 
niet geweten. Na al die jaren heeft 
hij immers een immens fortuin bijeen 
gespaard, en nu hij ook niet meer 
van de jongste is is het misschien tijd 
om uit de spotlights te verdwijnen. 
Zijn geesteskind, Ted Baker, blijft 
ambitieus en optimistisch dezelfde 
koers als voordien varen, met de 
wind in de zeilen en de blik gericht 
op een mooie toekomst.
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COF: 
DE SELFLOVE, 
HAPPINESS EN 
GIRLPOWER TRIANGLE

Laurentine Van Landeghem (26) weet 
als geen ander hoe je een succesvolle 
kledingwinkel runt. Vijf jaar geleden 
maakte ze haar droom waar en 
opende ze haar eigen winkel, Clouds 
of Fashion. Vorig jaar schoof ze haar 
ondernemersdroom aan de kant en zet 
ze het succesverhaal van COF verder 
met multibrand fashion store ZEB. 
‘Nu kan ik met mijn eigen ontwerpen 
vrouwen helpen om zichzelf te 
appreciëren’, aldus Laurentine. 

Door: BYRTHE BIESEMANS

Laurentine zit niet stil. Haar eerste COF-collectie in 
samenwerking met ZEB hangt nu in de rekken. Deze 
collectie vind je terug in verschillende stores en online. Wij 
vroegen Laurentine naar de zomercollectie en hoe zij heel 
het ganse proces heeft ervaren. 

De zomercollectie bestaat uit enkel kleedjes, waarom? 
‘Kleedjes zijn voor elke gelegenheid de perfecte keuze, je 
kan ze heel makkelijk op verschillende manieren stylen 
en ze zitten ook nog eens heel comfortabel. Je kan er alle 
kanten mee op waardoor je altijd iets aanhebt waar je jezelf 
goed in voelt en dat is voor mij heel belangrijk. Toen ik het 
druk had, was een kleedje echt by far mijn go-to kledingstuk.’ 

Welke boodschap schuilt er achter de collectie? 
‘Ik sta voor happiness, girlpower en selflove, dat straalt de 
collectie uit. Ik hoop met mijn ontwerpen mensen te 
inspireren en aan te sporen om zichzelf te zijn, positive vibes 
en zelfvertrouwen te hebben. Daarom probeer ik altijd 
verschillende dingen aan te bieden zodat zoveel mogelijk 
mensen bij ons terecht kunnen. Ik probeer niemand uit te 
sluiten. Zowel een vrouw van 60 jaar als een jong meisje kan 
bij ons iets vinden wat ze mooi vindt. In de collectie zitten 

zowel girly stukken als edgy items wat voor een hele goede 
variatie van verschillende stijlen zorgt. Korte en lange 
kleedjes met of zonder prints, zomerse wikkeljurkjes of 
elegantere doorkijkstofjes en gedurfde kleuren: het zit er 
allemaal bij. We hebben ook enkele riempjes toegevoegd 
waardoor je de kleedjes op een hele andere manier kan 
stijlen en dragen. Spelen met kleren en je eigen smaak is 
iets wat ik onze klanten wil laten ervaren bij het dragen 
van de collectie.’

Wat was je inspiratie voor de collectie? 
‘Ik kijk vooral rond op straat en ga op zoek naar dingen 
die mij opvallen. Ik probeer wel de trends te volgen, 
maar uiteindelijk kies ik gewoon wat ik mooi vind. De 
kleedjes moesten voor mij echt zomer uitstralen. Daarom 
hebben we gekozen voor opvallende prints zoals liefelijke 
bloemen maar ook stoere chains in combinatie met felle 
kleuren. Er is een stuk waar ik heel lang over getwijfeld 
heb of het wel een goede keuze was. Uiteindelijk vind 
ik dat het meest speciale kledingstuk van de collectie. 
Het is een lang kleed met lange mouwen en een groen-
rode print met tijgers, heel opvallend. Iedereen die het 
aandoet, vindt het fantastisch en het staat ook goed bij 
iedereen. Ik dacht dat het voor veel mensen net iets té 
ging zijn en dan is het fijn als het wel aanslaat.’

Je bent natuurlijk gewoon om alles zelf  in handen te 
hebben, hoe was het dan om samen te werken met zo’n 
grote winkelketen? 
‘Heel fijn, maar helemaal anders. Het grote verschil is 
dat ik nu meer vrijheid heb en creatiever aan de slag kan 
gaan. Ik denk mee na over het concept, het ontwerp, 
de kleuren, de stoffen. Al dat creatieve in mij kan ik nu 
gebruiken, ik kan helemaal mijn ding doen. Toen ik de 
winkel nog had, was de collectie afhankelijk van wat 
mij aangeboden werd. Je hebt altijd een beperking en 
moet kiezen tussen wat beschikbaar is. Ik ergerde mij 
vaak aan kledingstukken die ik aankocht. Dan was het 

bijvoorbeeld een mooi silhouet maar een minder mooie 
print en dat kon ik niet veranderen.’ 

Had je nood aan dat creatief  bezig zijn? 
‘Ik merkte meer en meer dat de prioriteiten niet juist 
zaten, het creatieve kwam op de achtergrond en alle 
praktische beslommeringen die komen kijken bij een 
groeiend bedrijf namen het voortouw. Ik nam te veel 
hooi op mijn vork waardoor ik gestrest raakte en in 
een lichtelijke burn-out zat. Die minder leuke momenten 
begonnen steeds meer door te wegen. Ik deed niet meer 
wat ik zelf wilde en waar ik gelukkig van werd. Ik wilde 
reizen en de wereld zien en nieuwe dingen leren. Daar 
had ik, doordat al mijn tijd naar Clouds of Fashion ging, 
geen tijd meer voor. Het duurde lang voordat ik kon 

toegeven aan mijzelf dat dit niet meer het pad was dat ik 
wilde volgen. Tot ik kennismaakte met ZEB en ze me een 
overnamevoorstel deden.’ 

Je hebt er dan voor gekozen om Clouds of  Fashion over 
te laten, hoe kijk je nu op die beslissing terug?
‘Het is een opluchting, ik heb weer tijd om me bezig te 
houden met andere dingen, ik kan weer ademen. Ik werk 
aan mijzelf en probeer te ontdekken wat ik wil. Ik besef 
nu dat succes niet alles is en dat dat voor iedereen een 
andere betekenis heeft. Ik dacht altijd dat COF hetgeen 
was wat ik voor de rest van mijn leven zou doen, wat het 
net zo moeilijk maakte om aan mijzelf toe te geven dat 
mijn visie veranderd was. Ik ben dan tot de conclusie 
gekomen dat er nog dingen kunnen zijn die ik naast 
Clouds of Fashion kan doen en dat er nog kansen op mijn 
pad kunnen komen.’ 



'I want people to see the 
dress, but focus on the 
woman' 

'I make clothes, 
women make fashion.' 

'Style is something each of  us already has, 
all we need to do is find it.” ' 

'I always find beauty in things that 
are odd and imperfect, they are much 

more interesting.' 

'Fashion is like eating, you shouldn’t 
stick to the same menu.’ 

'Style is a way 
to say who you are 

without having to speak.' 
- Rachel Zoe -

- Vera Wang -

- Azzedine Alaïa -

- Diane von Fürstenberg -

- Marc Jacobs -

- Kenzo Takada -
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