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Ervaar wat kleur met je doet!
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Meidentrends
Geruite broeken
Dierenprints (jas/jurk/broek)
Plissérokjes met Dr. Martens
Flared broeken, hoge taille
Sportieve streep (broek/rok)
Ribfluweel & fluffy stoffen
Aardetinten en felle kleuren

Verandering
Een vraag? Wissel jij regelmatig van kapsel of
draag je jouw haar al jaren hetzelfde? En een
blik in je kledingkast. Heb jij al jaren dezelfde
stijl? Redelijk basic en niet teveel kleuruitspattingen? En je interieur? Volg jij de laatste trends
en krijgen jouw muren zo nu en dan een frisse
nieuwe kleur?
Wat ik wil zeggen: het is goed om geregeld iets
te veranderen in je leven. Je krijgt er weer nieuwe energie van. Dit kan je uiterlijk zijn, je werk,
een nieuwe hobby, je interieur of je partner ;-).

Dad sneaker, cowboylaarsje
Croptop hoodie
Scrunchie

Scotch&soda

H&M

Al 15 jaar breng ik samen met mijn klanten verandering aan in hun kledingkast. Wanneer je
weet welke kledingkleuren het mooist bij jou
passen, zul je meer complimenten krijgen, meer
zelfvertrouwen uitstralen, minder miskopen
doen en leer je makkelijker leuke combinaties te
maken. Winkelen wordt weer leuk en al die veranderingen (groot en klein) aan je uiterlijk geven
je een echte boost.

Jongenstrends
Camouflage en nature prints
Retro trainingspak/ sweatpant
Logo’s en grappige teksten
Aardetinten en felle kleuren
Hoodie en sweater met opdruk
Geruit overhemd
Voor wie durft: het sjaaltje
Destroyed jeans
Leren jack en bomberjasje
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Vans en hoge veterschoenen

INHOUD

Geisha

Scotch R’Belle

H&M

WE

Via aboutyou

Geisha
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trends

Ook ik ben wel weer toe aan een beetje verandering en dus (helaas) is dit voorlopig het laatste
e-magazine van Kleurenpracht. Het is elke keer
namelijk weer een enorme klus. Volgend jaar ga
ik verhuizen, dus dat wordt een mega verandering en met een verbouwing erbij gaat daar veel
tijd in zitten. Daarnaast ga ik deze maand starten met een cursus interieurstyling. Daar wil ik
in 2021 professioneel mee aan de slag gaan.
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groene make-up

Kleurenpracht blijft uiteraard gewoon bestaan
en ook zal ik je regelmatig informeren over de
nieuwste mode, trends, kleuren en stijlen, maar
dan via mijn site en (voorlopig) niet meer in een
magazine. Voor nu kun je lekker gaan genieten
van nummer 8. Zestien pagina’s vol herfstmode
inspiratie. Voor vrouwen, mannen én kinderen.
Blader snel verder, ik ben benieuwd wat je ervan vindt!
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Zara

Vanilia
Geisha

Tally-ho

POM Amsterdam

Expresso

Expresso
POM Amsterdam

Trending deze herfst
De ruit (van Schots tot Pied de poule)
Broeken met een hoge taille (met strik)
Lange rokken, maxi jurken, zwierig
Hoge laarzen (leer/suède)
Aardetinten gecombineerd met pastel

Mint&berry

Didi

Summum

Summum

POM Amsterdam

Summum

(nep)Leer: jas, rok, jurk, jumpsuit
Fake fur jassen (lang/kort/kleur/print)
Aparte mouwen (pof, trompet), details
Print (luipaard, bloemen, paisley)

MODEKLEUREN najaar/winter 2019/2020

DE LANGE JAS

Kijk voor de nieuwe modekleuren op kleurenpracht.nl/modekleuren

Een ding is duidelijk. De jas mag deze
herfst/winter lang! Van half lang (net over
je billen) tot lekker lang (over je knieën).
Bij een lange jas is het wel belangrijk dat er
een beetje vorm in zit. Draag hem dus bij
voorkeur met een ceintuur om een mooie
taille te creëren.

Aardetinten

Het modebeeld wordt dit najaar gedomineerd door aardetinten. We zien vooral veel roest, groen
(donker en olijf) en bruintinten. Roodbruin, cognac en donkerbruin. Het koele type staat eigenlijk
niet zo goed met aardetinten. Draag ze daarom niet bij je gezicht, maar combineer ze met grijstinten
of donker- en jeansblauw. Het warme type kan helemaal los op de aardetinten en met name in de
gedurfde combinaties als roest met petrol en mosterd met roodbruin.

Curry, kerrie, mosterd, oker, geel dus

Heb jij nog geen geel in de kast? Dit najaar zien we een scala aan warme geeltinten. Van mosterd tot
de zonnebloem en alles daar tussenin. Geel staat prachtig bij bruin haar. Bij blond combineer je het
met een iets donkerdere kleur voor een beetje contrast. Geel combineert prachtig met petrol, roest,
olijf, maar bijvoorbeeld ook met cognac of bordeaux. Gewoon uitproberen.
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Zachte pastels

Een blijverdje is de beige trenchcoat.
Geisha

Het afgelopen voorjaar zagen we vooral veel oranjerood. Nu is het framboos, bordeaux en knalrood
wat je in de winkels ziet. Mooi met zwart, donkerblauw of juist een contrasterende kleur. Als je durft:
een bordeauxrood pak of een felrode broek!

Een andere trend is de cape. Ideaal voor
de herfst, over een lerenjasje of trui. De
fake fur jas is terug in opvallende kleuren als petrol, oudroze of donkergroen
én met dierenprint...

Zara

Framboos, bordeaux en brandweerrood

Een trend die blijft is de puffer jas (het
dekbed onder de jassen). Dit najaar wat
langer en in kleur. Als je durft met print!

Summum

Cognac zagen we vorig jaar al volop en is nu echt een grote hit, vooral in leren rokjes, suèdine jurkjes,
jassen en schoenen. Maar eindelijk, het oeroude donkerbruin is terug van weggeweest. Een perfecte
basis kleur die veel mensen zachter staat dan zwart. Donkerbruin combineer je met aardetinten of
juist met lichte pastels als oudroze, lila of lichtgroen.

Goosecraft

Bruin, beige en cognac

Geisha

Naast de vrij donkere aardetinten zijn er ook nog volop lichte pastelkleuren verkrijgbaar. Denk aan
poederig oudroze en zalmroze, maar ook aan een mooie vergrijsde lichtgroen. Tip: combineer pastel
met aardetinten voor een verrassend leuk effect. Het koele type kan beter de koelere kleuren bij het
gezicht dragen, het warme type juist de aardetinten bij het gezicht. Mooi: oudroze met donkergroen.

De jassen zijn er weer in tal van materialen
en kleuren. Denk eens na welke winterjassen je de afgelopen jaren hebt gedragen.
Kies dan dit jaar voor een totaal ander exemplaar. Van opvallende fake fur jas tot
geruite wollen trenchcoat en alles daar
tussenin.

Naast mooie kleuren zien we vooral veel
jassen met een print. De ruit en dierenprint zijn het meest populair.

vind je stijl

sjaal meets jas
Ga dit najaar eens voor een mooie kleur jas in plaats van zwart of grijs. Koop er gelijk een
(of 2) opvallende sjaal (in een tof dessin) bij om je look compleet te maken. Hieronder een
aantal mooie kleurencombinaties om je op weg te helpen.

Een opdracht: verzamel de komende dagen verschillende tijdschriften waar moderubrieken in
staan. Scheur alles wat je aanspreekt (qua kleur en model) uit en plak het op een wit A3 vel. Je kunt
er nog gekleurde blokjes bij plakken (die staan bijvoorbeeld voor make up kleuren of kleuren waar
je geen kledingstukken van kon vinden) of printjes die je leuk vindt. Vergeet ook de schoenen en
sieraden niet. En vul het aan met een paar leuke afbeeldingen van herfstkapsels. Zo ontstaat een
moodboard in een stijl waar jij enthousiast van wordt.
Maak er vervolgens met je mobiel een foto van en werp tijdens het shoppen geregeld een blik op
je moodboard. Past het kledingstuk bij je moodboard? Kopen! Niet? Laten hangen.

Zomertype: lichte uitstraling, lichte huid, lichte ogen, licht tot medium (assig)haar, roze huid
Combi’s jas+sjaal: donkerblauw+framboos, bordeaux+lichtgroen, donkergroen+oudroze
Wintertype: veel contrast, donkerhaar, lichte huid of olijfkleurige huid, donkere of felle ogen
Combi’s jas+sjaal: kobaltblauw+fel groen, rood+paars, zwart+neonroze, paars+zwart/witruit
Lentetype: rossig haar, goudblond, sproetjes, lichte huid, zalmroze huid
Combi’s jas+sjaal: donkerblauw+oranjerood, beige/karamel+petrol, zonnegeel+donkerblauw

Het moodboard hang je aan de binnenkant van je kledingkastdeur. Elke ochtend als je voor de
kast staat ga je voor een mooie set die voldoet aan hoe jij er graag uit wilt zien.
Meer kleur, vaker een jurkje, vaker accessoires, meer aandacht voor je haar en make-up. Het is
een kwestie van even doorzetten, maar je zult zien dat door iets meer tijd en aandacht aan je
uiterlijk te schenken je een vrolijker beeld van jezelf gaat krijgen. Je krijgt meer zelfvertrouwen, je
straalt, je krijgt meer complimenten.
Om je op weg te helpen heb ik hieronder een aantal stijlen uitgewerkt. Maar leuker is het natuurlijk om je eigen unieke stijl te verzinnen.

Scotch&soda

De perfecte tas
Een mooie tas is misschien wat prijzig, maar je hebt er jaren plezier van en het is een echte
eyecatcher bij je outfit. Wat mij betreft hoeft de tas niet meer bij de schoenen te passen. Dus
verruil je zwarte exemplaar voor een mooie (vintage) leren of suède grijze, bruine, cognac,
olijfgroene of bordeauxrode tas. Populair: krokodillen-, slangen- of panterprint.

Via Omoda

Zusss

Myomy

Shabbies

NEO-BOURGOIS
Zo weggelopen uit een
scene op het Engelse
platteland. Tweed stoffen,
ribfluweel, ruitjes, strikkraag, hoge laarzen, rokken,
getailleerde colbert jasjes,
vestjes, sjaaltjes, petten en
hoeden. Natuurlijke kleuren
zoals beige, cognac, bruin,
donkerblauw, bordeaux en
roest. Elegant en stoer.
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POM Amsterdam

NEW WESTERN
Denk bij deze stijl aan aardetinten, beige, olijf, roest
en cognac. Het leren bikerjasje, franjes, hoeden, korte
suède jasjes, brede riemen,
kant, ruches, skinny jeans,
6
suèdine rok of jurk, flared
broeken en natuurlijk een
paar hoge stoere cowboy
boots om het af te maken.

Tip: vergeet ook niet gelijk op zoek te gaan naar een paar mooie handschoenen en een
hippe hoed, muts of pet.

Scotch&soda
POM Amstedam

Geisha

Geisha

ROCK CHICK
Al jaren een populaire
stijl die nu wat meer punk
invloeden krijgt. Stoere
(puntige) boots, skinny
jeans, leren broek, shirts
met opdruk, leren bikerjas,
suède jas, jeans blouse, veel
opvallende sieraden, veel
zwart, dierenprintje kan
ook, tattoos en opvallende
sneakers met dikke zolen.

Costes

Summum

CITY CHIQUE
Natuurlijke kleuren, donker
en licht. Een vrouwelijk silhouet. Satijn, klassieke dessins, kant, ruches, donkere
jeans of pantalon, trenchcoat, sjaals, strikken, ruiten,
chique hoge leren laarzen.
Het zijn dé ingediënten voor
deze vrouwelijke, stoere en
draagbare look.

Herfsttype: rood of bruin haar, soms blond, lichte huid (bleek in de winter)
Combi’s jas+sjaal: donkerblauw+roest, olijf+petrol, paars+olijfgroen, roodbruin+okergeel

wie het durft zijn er de earcuffs. Oorsieraden die een groot
deel van je oor bedekken. Ook te gebruiken voor slechts

Welk kapsel bij welk gezicht?

één oor. Armbanden mogen ook niet ontbreken. Groot is
hierbij het toverwoord. En... gedragen OVER je mouwen.
Mijn advies: kies voor één echte eyecatcher, in je oren of om
je pols en houd de rest dan wat subtieler.
Leuke merken:
Fashionology en A Brend (via Tally-ho), Pandorra, Melano,
Wildthings, BY10AK en Mimi et toi.

Geisha

much. Grote oorringen zijn ook weer helemaal terug. Voor

Halflange fake fur of teddy jas
Hoge laarzen met een lange rok
Sieraden, sieraden, sieraden
Zijden sjaal (drukke print)
Pantalon met hoge taille/strik
1 setje shape(under)wear
(nep) Leren of suède rok
Oversized vest (kies kleur)
Top met kant of aparte mouwen
Ruit (broek, pak, sjaal, tas)

Wildthings

Gingen we in 2018 nog voor subtiel en onopvallend, dit
jaar mag het overdadig en opvallend met deze trends:
Vingers worden volop versierd met meerdere ringen per
vinger. Mix en match zoveel vingers als je wilt.
Ook op het gebied van kettingen kan het niet wild genoeg.
Laagjes is de trend. Dus combineer meerdere kettingen in
verschillende lengtes en met verschillende hangertjes met
elkaar. Houd het wel op één materiaal anders wordt het too

musthaves deze herfst

Summum

Hoewel ik het bij anderen altijd ontzettend leuk vind staan,
draag ik zelf weinig sieraden. Horlogen en armbanden zitten niet lekker als ik aan het typen ben en tijdens het sporten en slapen ben ik het liefst sieraadloos. Het zit dus niet
in mijn ochtend routine. Daar ga ik verandering in aanbrengen, want 2019 is het jaar van het sieraard. Groot, goud,
laagjes en opvallend. Met mooie sieraden maak je je look
helemaal af. Dus, doe je ook mee?

Fashionology

VERSIER JEZELF
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Bij een ovaal gezicht past vrijwel elke coupe.
Heb je mooie ogen? Accentueer ze met een
pony. Heb je een vrij strak/puntig gezicht, ga
dan voor losse plukjes in je gezicht.
Heb je een rond/bol gezicht? Werk in de lengte
in plaats van in de breedte. Zeker geen boblijn
op kaaklengte. Ga voor een lange lok/pony.
Heb je een lang/smal gezicht, werk dan meer in
de breedte. Dus volume aan de zijkanten. Een
lange pony, en liever niet te steil/lang haar. Bij
een hartvormig gezicht kies je voor volume bij
de kin/kaak. Laagjes dus. Niet te lang haar en
speelse krullen aan de onderkant.

Groene make-up

SJANS MET TWEEDEHANDS

Naast verantwoord eten en duurzame kleding, willen we ook exact
weten wat we op ons lichaam smeren. Groene merken worden daarom steeds populairder. Boho is zo’n groen cosmetica merk. Het is zeer
betaalbaar en duurzaam. Bijna alle producten zijn verpakt in karton,
ook de lipstickhoesjes bijvoorbeeld. Boho haalt haar inspiratie uit het
flower power tijdperk (jaren 60): vrijheid blijheid.

In het kader van duurzaamheid kopen steeds meer mensen hun kleding tweedehands en

Bij groene ogen draag je lila, oud roze en beigen tinten oogmake-up
Bij bruine ogen draag je bruin, groen, lila, roze en geel
Bij blauwe ogen passen bruin, grijs, roze, zalm tinten

zie je steeds vaker dat niet gedragen kleding wordt verkocht via websites of tweedehandswinkels. Cazou is een platform waar je dit allebei kun doent. Upload je kleding. Je krijgt een
seintje als iemand jouw kleding heeft gekocht en cazou stuurt je een verzendlabel dat je op
je pakketje plakt. Zodra het kledingstuk is afgeleverd krijg jij de vraagprijs uitbetaald. Een
dergelijk platform is United Wardrobe. Hun motto: er is al zoveel kleding op deze planeet.
Waarom zouden we altijd maar nieuwe kleding kopen, als er al zoveel leuks ter beschikking
is. Nieuw is de app Vinted, een community waar je ook tweedehandskleding kunt kopen én
verkopen. Ook leuk appel&ei. Deze keten kent 14 vestigingen in Nederland waar je je (zgan)

Boho is o.a. verkrijgbaar via www.bio-amable.nl, waar je nog veel

tweedehandskleding kunt inbrengen en waar je zelf kunt shoppen voor de mooiste twee-

meer leuke, groene merken kunt vinden.

dehands items.

A smile is the
most beautiful
curve on a
Triumph

womans body

Zijn er na de heerlijke zomer een paar
pondjes bijgekomen? Geen nood, die
werk je eenvoudig weg met de juiste
shapewear. Hiermee creëer je een mooi
silhouet en worden rolletjes eenvoudig
gladgestreken en naar wens de billen en
borsten mooi gelift. De perfecte shapewear zit comfortabel en kun je eigenlijk
altijd dragen.

Kwaliteit en prijs
Shapewear is er in talloze soorten en
prijsklassen. Chique, met een mooie
glans, fijne kleurtje en een beetje kant.

Tip: Shapewear dien je niet over je hoofd
aan te trekken, maar bij het aantrekken
stap je er in.
Wist je dat je met het dragen van shapewear ook nog eens ongemerkt je spieren
traint? Door de druk span je je verschillende spieren aan. Doordat je strakker in je
vel zit ga je rechterop lopen en daarmee
straal je meer zelfvertrouwen uit.

Prachtig bij een rok of jurk, maar ze kunnen ook weer over een
skinny jeans. Belangrijk dat de laars mooi aansluit bij de kuiten.
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Dé kleur dit najaar in schoenenland is cognac. Een stijlvolle,
stoere kleur die overal mee combineert. Met zwart, met donkerblauw, met groentinten, met petrol, maar ook met bordeauxrood. Andere mooie kleuren laarzen zijn donkerbruin,
zwart, olijfgroen en bordeauxrood. Verder zien we vooral ook
veel printjes: panter, slang en krokodil.
Naast de hoge laarzen zien we de chunky boots: een verzamelnaam voor de wat stoerdere laarzen. Een grove uitstraling door
de dikke brede zolen, grote gespen en dikke veters. Ga voor de
meest elegante uitvoering en combineer ze met een mooie lange rok of jurk en een stoer jasje.
Nog steeds hip zijn de cowboy boots: nadat jarenlang het enkelmodel hip was, gaan we dit najaar voor het hoge model. Geweldig met een maxi dress van soepelvallend materiaal.
De sneaker blijft ook mateloos populair. De kleuren worden wat
donkerder (bruin, goud, olijf), maar ze blijven grof en opvallend
met hun enorme zolen. Gelukkig zijn ook de verfijnde sneakers
nog volop verkrijgbaar. Kies ook hier voor een mooie herfsttint.

Via Omoda

Heb je een appelvormig figuur met een
buikje, dan kun je het beste kiezen voor
een hoog broekje (tot de bh) zonder pijpjes. Hiermee corrigeer je de buik. Of ga
voor een mooie body. Hiermee creëer je
ook een mooi silhouet incl. taille.

Dit najaar vindt de revival van de hoge laars plaats. De voordelen van de hoge laars? Lekker warm in de winter. Brede enkels,
stevige kuiten, alles verdwijnt als sneeuw voor de zon in de laars
én hij combineert makkelijk.

POM Amsterdam

Welk figuur bij welk model?
Heb je een peervormig figuur met stevige billen, heupen en bovenbenen, dan is
een broekje met pijpjes perfect voor jou.
Ook zijn er body’s met pijpjes of onderjurkjes. Ze shapen je lichaam en creëren
daarnaast een mooie taille.

Tip: Falke heeft de Leg Vitalizer en de Leg Energizer.
Een panty van 15-40 denier. Tijdens het dragen worden de bloedciculatie en de zuurstofvoorziening gestimuleerd voor een verkwikkend effect in de benen.

Laarzen enzo

Het is wel even goed uittesten welke merken het beste passen bij jouw figuur. Via
een test door het programma Kassa kwamen o.a. Maidenform en Triumph positief
uit de bus. Beide verkrijgbaar bij Zalando.
Waar je op moet letten:
- Het materiaal moet niet teveel elastaan
bevatten, want elastaan is te elastisch
en geeft teveel mee
- Het moet vooral ook niet té strak zitten
en in de huid snijden. Stevig, maar
comfortabel dus
- Wanneer je je kleding over je shapewear
draagt mag je geen naden of bobbels
zien
- De meeste shapewear combineer je
met je eigen bh dus draag het tijdens
het passen ook samen

Dé trend in beenmodeland dit najaar? Panty’s
met een printje. Van rozenmotief tot ruit en van
chique netpanty tot fijne stippen. De panty mag
in een contrasterende kleur (tenzij je klein bent)
gedragen worden dan de schoenen en rok. Wil
je je benen nog een beetje shapen ga dan voor
shapewear beenmode. Heb je het snel koud
kies dan een exempaar van fijn breisel voor een
elegante look.

Shabbies

(W)UNDERWEAR

Zara

Show your legs

money can’t buy
didn’t know where
to go shopping
King Louie

Vind je het lastig om zakelijke kleding te
shoppen die past bij het bedrijf waar je
werkt, jouw functie, maar ook bij jouw
persoonlijkheid en niet onbelangrijk..
jouw figuur? Heb je geen idee wat je met
jouw zakelijke kleding uitstraalt en vind
je het lastig om combinaties te maken?
Kleurenpracht zakelijk is er voor jou!
Aan de hand van een kleurenanalyse
worden jouw mooiste kledingkleuren bepaald. We gaan in op figuur en pasvorm,
maar kijken ook naar stijl en imago.

Draag jij altijd een makkelijke spijkerbroek, daaronder sneakers of een enkellaarsje en
erop een comfortabele, vrij basic top? Haal al je kleding uit je kast en ga nieuwe combinaties maken, want jouw stijl mag best een beetje opvallender. Maak een lijstje met de items
die je nog mist en ga daar gericht mee shoppen. Wat dacht je van een sweater met een
bloesje eronder, leren rok en hoge suede laarzen. Een blouse met print gedragen in een
chique pantalon met hoge taille. Of een toffe jumpsuit, enkellaarsje of sneakers eronder
en een fijn halflang wollen vest in een contrasterende kleur.
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team in om enerzijds professionaliteit uit te
stralen (niet te casual gekleed), maar om er
anderzijds niet netter uit te zien dan onze leidinggevenden (netjes maar niet overdressed)
en toegankelijk te blijven naar de mensen
op de werkvloer. Dat is goed gelukt met de
workshop Succes draag je. Bijzonder om dit
persoonlijk op maat uitgewerkt in een mooi
vormgegeven boekje te lezen. Mijn complimenten voor hoe je het aanpakt!’
Ilse de Vries - Dijklander ziekenhuis

King Louie

‘De uitdaging qua kleding/stijl zit er bij ons

Geisha

Ervaring: Succes draag je

Veel mensen vinden het moeilijk om kleuren met elkaar te combineren. Neem van mij
aan, het kan eigenlijk niet fout, want tegenwoordig mag alles. Dus: bordeaux met oker,
roest met vergrijsd lichtgroen, mosterd met olijf, bruinrood met petrol, donkerbruin met
oudroze, donkerblauw met zalmroze, bordeaux met oudroze, donkergroen met oudroze,
lila met donkerbruin, cognac met petrol, olijf met petrol, antraciet met oker.

Scotch&soda

Voor bedrijven is er de workshop Succes
draag je! Het concept is gelijk als hierboven alleen dan in kleine groepjes, op een
zelf gekozen locatie.
Meer informatie: www.kleurenpracht.nl

Combineren kun je leren

Summum

Voor particulieren is er het 1 op 1 zakelijk advies, bij jou thuis én in de kast. Je
kunt het uitbreiden met een advies voor
de privé garderobe. We brengen orde en
overzicht in jouw kledingkast. Na afloop
ontvang je de handige kleurenwaaier van
je kleurtype en een prachtig vormgegeven 8 pagina’s tellend e-advies, inclusief
moodboard en talloze tips. Hier kun je direct mee shoppen.

Matt&Nat

Leer is hot. Naast de leren schoen zien
we steeds meer leer in de kleding: van
rok tot jas en zelfs jumpsuit. Tegelijkertijd is er een enorme behoefte aan
duurzame en diervriendelijke fashion
en daar past leer niet in. Vegan leer is
in opkomst en qua dierenwelzijn zeker
een goede zaak. Maar niet heel duurzaam. Het is immers gemaakt van plastic (PU en PVC). Beter is het om dan te
kiezen voor bijvoorbeeld ananasleer,
maar dat is vrij stug. Een goede tussenoplossing is tweedehands leer.

happiness

Succes draag je

Summum

scotch&soda

Yaya

LEER VS VEGAN LEER

Whoever said

Musthaves:

De heren wil ik dit seizoen uitdagen om op zoek te gaan naar een kledingstijl waar ze zich
prettig in voelen, maar die wel iets meer variatie en accenten biedt dan de huidige (vaak
toch wat casual/basic) kleding in de kast. Denk bijvoorbeeld aan een opvallende kleur sneaker (roest, olijfgroen of lekker fel) in plaats van zwart of wit, een stoere veterlaars in cognac
bruin, een sportieve pantalon in plaats van de eeuwige blauwe jeans, een chinos of jeans
in een mooie aardetint met een slimfit overhemd (klein beetje glans), een casual overhemd
met een printje, een hoodie of sweater onder een colbertjasje, een chique bomberjasje of
een destroyed jeans met daaronder schoenen in krokodillenprint. Er mag ook volop kleur
gedragen worden. Leuke combinaties zijn donkergroen met roest, olijfgroen met lichtroze,
donkerblauw met mosterd, bruin met lichtblauw en antraciet met bordeauxrood of petrol.

Slimfit jeans in aardetint
Opvallende sneakers (donker of fel)
Suède veterboots in bruintint
Destroyed jeans (grijs/zwart)
Kleurige hoodie of sweater
Suède blouse of colbert
Halflange parka of wollen jas
Sportieve pantalon (met koort)
Ruitje: broek, blouse of jasje

Er is volop keus, vooral veel items gaan passen en uittesten in welke nieuwe look jij je chill
voelt. Inspiratie doe je op via debijenkorf.nl, scotch-soda.com of op aboutyou.nl.

Chique bomberjasje (glans)

De puffercoat (dekbedjas)
Dieren- en natuurprints
Schoenen met krokodillenprint
Fake fur (jas/bontkraag)
Donkere of neon dadsneakers

G-star

G-star

Scotch&soda

Ralph Lauren

Selected Homme

TRENDS

Zijden sjaaltje om de nek geknoopt
Sweater/shirt met grafisch dessin
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Kleurenpracht zakelijk

Sik
via Silk
Omoda

Herenmode inspiratie

Pantalon met elastische band en
trekkoord
Teddy bomberjasje

Ben je aan het solliciteren, maar heb je geen idee welke eerste indruk je achterlaat met je
kleding? Heb je sinds kort een leidinggevende functie en vind je het moeilijk om kleding te
vinden die past bij deze rol, maar ook bij jouw persoonlijkheid? Heb je geen idee welke kledingkleuren jou goed staan en welke kleuren je met elkaar kunt combineren? Wellicht is een
individueel zakelijk kledingadvies iets voor jou. Je zult zien dat de juiste zakelijke garderobe
helpt bij het realiseren van jouw doelen. Ik help je er graag bij!
Kijk voor meer informatie op www.kleurenpracht.nl.

Heuptasje

De jas

Kies je favoriet bij een casual outfit: puffer
jas, leren bikerjas, gewatteerde bomberjas en de halflange parka, liefst oversized.
Een halflange wollen mantel combineer
je zowel met je formele als casual outfit.

Canada goose

Corneliani

SCOTCH&SODA

Van Gils

Selected homme

King louie

Selected Homme

Een kwalitatief goede winterjas is een investering, maar je hebt er jaren plezier
van. Geschikte kleuren zijn donkerblauw
of wat feller blauw, mosgroen of donker olijfgroen, bordeauxrood, antraciet,
zwart en verschillende bruintinten.

POM Amsterdam

WWW.KLEURENPRACHT.NL

