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Succes draag je
Kleurenpracht bestond afgelopen zomer al-
weer 15 jaar. Ongelooflijk, wat vliegt de tijd. Ik 
zie mij nog staan als jonge vrouw op gympen 
tussen allemaal dames op pumps tijdens de 
opleiding tot kleurenconsulent. Ik slaagde met 
vlag en wimpel en ging op ontdekkingsreis om 
mijn bedrijf handen en voeten te geven. Naast 
de vele workshops die ik aan groepjes vrien-
dinnen, collega’s en zussen heb gegeven wa-
ren er de talloze 1 op 1 adviezen met als hoog-
tepunt een duik in de kledingkast. 

Wat veel vrouwen gemeen hebben is dat ze 
heel goed zijn in het verzamelen van kleding 
en minder goed in het wegdoen van kleding. 
Waarom zou je kledingstukken bewaren die 
niet passen, niet lekker zitten, afgedragen zijn, 
je een fletse uitstraling geven, etc. Het is toch 
helemaal niet fijn om ‘s morgens tussen  al die 
items te moeten zoeken naar net dat ene leuke 
topje. Laat staan dat je makkelijk sets kan ma-
ken op deze manier.

Een ander punt wat ook veel vrouwen gemeen 
hebben is dat ze veel kritischer naar zichzelf 
kijken dan nodig is. Waarom altijd kijken naar 
wat je niet mooi vindt aan jezelf? Ga juist op 
zoek naar je pluspunten. En dat zijn er meer 
dan je denkt. In dit magazine vind je tal van tips 
om jouw garderobe een oppepper te geven.

Een nieuwe richting die ik vorig jaar heb inge-
zet is de workshop Succes draag je. Speciaal 
voor ondernemende vrouwen, om het beste 
uit hun zakelijke (én privé) garderobe te halen.
Je leest er alles over op pagina 12 en 13.

Wil jij weten wat jouw mooiste kledingkleuren 
zijn, efficiënter winkelen, geen miskopen meer 
doen en makkelijker kleding combineren? Laat 
je inspireren door dit prachtige magazine waar 
ik weer met ontzettend veel plezier aan heb 
gewerkt. En heb je hulp nodig? Ik help je graag!

Liefs, Sandra



MODEKLEUREN WINTER 2021/2022

Aardetinten 
De aardetinten zoals (olijf)groen, mosterd, roest en bruin zijn allang niet meer uit het mo-
debeeld weg te denken. Ga voor mooie combinaties zoals roest met donkergroen, mosterd 
met roodbruin of olijfgroen met okergeel. Petrol is ook een kleur die prachtig staat bij de 
aardetinten. Ben je het koele type, draag dan geen aardetinten bij je gezicht. Maar een 
blauwe top kleurt prachtig bij een cognackleurige broek en ook oudroze doet het heel goed 
in combinatie met bruin.

Winterse pastels 
Naast de vrij donkere aardetinten zijn er deze winter weer volop lichte pastelkleuren ver-
krijgbaar. Denk aan poederig oudroze (licht tot medium), lichtblauw of vergrijsd lichtgroen. 
Tip: combineer pastel met aardetinten voor een verrassend leuk effect. Het koele type kan 
beter de koele kleuren bij het gezicht dragen, het warme type juist de aardetinten bij het 
gezicht. Mooi: oudroze met donkergroen.

Felle kleuren
Heb je contrast in je gezicht (donker haar en een lichte huid) of een felle oogkleur, dan sta 
jij waarschijnlijk prachtig met felle kleuren. Ze zijn nu volop te koop in de kledingwinkels. 
Van fel brandweerrood tot fel groen en kobaltblauw. Ook fuchsia en fel paars zijn populair. 
Combineer felle kleuren met zwart of donkerblauw, maar fel met fel is helemaal hot!

Ivoorwit en beige
Beige was deze zomer de meest populaire kleur in de kledingwinkels. Deze trend zet door 
in de winter, gecombineerd met ivoorwit. Combineer veel verschillende tinten voor een 
heel stijlvol winterspalet. Zie je vrij bleek in de winter, gebruik dan wel een opvallende kleur 
lippenstift of breng wat extra blush aan op je wangen. Anders wordt het echt te flets.

Net als iedere winter zijn de kleuren vooral vrij gedempt. Dit betekent dat de felheid er 
vanaf is. Gedepmte kleuren geven soms een wat saaie uitstraling. Kijk dus goed naar je 
gezicht wanneer je een nieuwe top past. Probeer verschillende kleuren en kies de mooiste!
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Kijk voor de nieuwe modekleuren op kleurenpracht.nl/modekleuren
Fabienne Chapot

Filippa K

Tally-ho

POM Amsterdam
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Costes

Mango
de perfecte winterjas
Gemiddeld dragen we onze winterjas van 
oktober tot en met maart bijna iedere dag. 
Een praktisch ‘weer en wind’ exemplaar 
is daarom niet overbodig. Maar praktisch 
hoeft zeker niet saai en degelijk te zijn. Ga 
voor kwaliteit en goed waterafstotend ma-
teriaal, maar kies voor een model met een 
beetje taille, een klein beetje glans in een 
mooie, sprekende kleur. 

Maar naast zo’n praktisch exemplaar mag 
een trendy winterjas natuurlijk niet aan 
de kapstok ontbreken. Waanzinnig popu-
lair zijn de zogenaamde knuffeljassen. 
Lange teddy jassen (half lang of kort kan 
ook) van super zacht nep bont. Ze mogen 
lekker oversized of getailleerd (eventueel 
met een leuke riem). Je vindt ze in tal van 
kleuren zoals bordeauxrood, bruin, roest, 
oker en petrol.

Vind je fluffy stoffen een beetje too much, 
ga dan voor een mooie wollen mantel van 
goede kwaliteit. In plaats van zwart kies je 
voor donkerblauw, walnoot of een groentint. 
Koop er gelijk een mooie sjaal bij in een con-
trasterende kleur. Populair zijn de geruite 
jassen en sjaals. 

Een andere oversized jassentrend is de puf-
fy (gewatteerde) jas. Geschikt voor als je het 
vaak koud hebt, maar echt veel doet dit hal-
ve dekbed natuurlijk niet voor je figuur...

Ben je klein van stuk ga dan voor een niet al 
te lange, getailleerde jas. De trenchcoat/half-
lange lichtgetailleerde jas is geschikt voor 
ieder figuur. Heb je brede heupen draag 
dan een getailleerd A lijn model. Heb je bre-
de schouders en een volle boezem kies dan 
voor een jas van wat fijner materiaal, getail-
leerd en accent bij de zakken. 



Zara

Hoe eerlijk is jouw kleding?
Mode, wie is er niet dol op? Toch ben ik van mening dat we ons best een beetje bewus-
ter mogen zijn van de impact van kleding op mens (en dan heb ik het over die mensen in 
landen als Bangladesh waar ze 10 uur per dag achter een naaimachine zitten voor slechts 3 
dollar per dag), milieu en dier. Want hoe goed alle duurzame initiatieven ook zijn, we zullen 
ook echt naar onszelf en ons koopgedrag moeten kijken om iets aan de huidige kleding-
industrie te veranderen. Dus zonder met een vinger te wijzen, hieronder een paar heftige 
feiten omtrent de (fast fashion) kleding die wij massaal kopen én suggesties omtrent hoe 
het anders kan.

De feiten:
1. de kledingindustrie is de op 1 na vervuilendste industrie ter wereld (na de olie industrie)
2. slechts 1% van alle kleding wordt eerlijk geproduceerd 
3. we kopen steeds meer kleding en betalen daar steeds minder voor
4. jaarlijks wordt 14 miljard kleding ongedragen weggegooid
5. om een T-shirt te maken wordt 2720 liter water verbruikt en vervuild
    (dat is de hoeveelheid die een mens drinkt in drie jaar...)
 
Wat je zelf kunt doen?
Stop met FAST FASHION (jeans met scheuren, hele goedkope kleding, stoffen van slechte 
kwaliteit, eigenlijk alle kleding die maar één of een paar seizoenen meegaat). Koop bewust! 
Kijk eens kritisch in je kast. Heb je die nieuwe jeans en dat zoveelste truitje echt nodig? Ga 
heel gericht (met een lijstje) shoppen en koop alleen bij een wauw gevoel. Koop bijvoorbeeld 
slechts 2 keer per jaar een compleet nieuwe outfit (of 2) en zet jezelf de overige maanden op 
een kledingdieet. Koop kleding van betere kwaliteit (check een duurzaamheidslabel) zodat 
het veel langer meegaat. Let op: ook merkkleding wordt veelal oneerlijk geproduceerd. 
Als je vaak miskopen doet, investeer dan in een kledingkleuradvies (bv van Kleurenpracht).
Aanraders: koop tweedehandskleding en breng kleding wat je niet meer draagt naar de 
kledinginzamelbak of organiseer een ruilparty.

Tip: Bekijk de confronterende maar must see documentaire The True Cost (op youtube).

Duurzame merken zijn o.a. Kings of Indigo, Kuyichi, MUD jeans, ARMEDANGELS, Alchemist, 
Filippa K, Another-Label, Veja en Adidas. Check jouw favo merk op directory.goodonyou.eco.

Catwalk Junkie

Filippa K

Another-Label

Kuyichi
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Zara
Catwalk Junkie

Mango

Maison scotch

H&M
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Trendy of tijdloos?
Wanneer je het stuk over duurzame en eerlijke kleding op de vorige pagina hebt gelezen 
begrijp je dat tijdloze kleding een stuk duurzamer is dan de trends waar je vaak na een 
seizoen al op uitgekeken bent. Naar mijn mening kan een trend op zijn tijd geen kwaad, 
zolang je maar goed kijkt of de trend wel past bij jouw figuur en je het kledingstuk goed 
kunt combineren met de kleding die je al in de kast hebt hangen. 

Ik heb de leukste wintertrends voor je op een rijtje gezet:

- (Nep)leer: van broeken tot rokken en van blouses tot blazers 
- Teddy jassen en bodywarmers
- Mouwloos: van blazer tot vest en van bodywarmer tot spencer 
- Oversized: van blazer tot blouse en van jas tot vest
- High waist broeken, flared pijpen 
- Lange wijde jurken met print: van bloemen tot dierenprints
- Mooie details: pofmouwen, plooien, grote kragen, ruffles, opvallende zakken
- De schipperskraag: naast de trui nu ook als jurk en spencer
- Half hoge chelsea boots en hoge of zelfs ‘overknee’ laarzen
- Velvet: van blazer tot bomberjasje en van legging tot coltruitje



Summum

De Bijenkorf

Tally-ho

MAison scotch
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FAKE IT AND YOU MAKE 
IT, OR NOT?
Nep leer is razend populair. Het is dier-
vriendelijk, maar helaas is het materi-
aal vaak gemaakt van polyester en dat 
is niet milieuvriendelijk. Nep leer gaat 
daarnaast ook niet zo heel lang mee dus 
is tweedehands leer wellicht toch een 
duurzamer alternatief. Wil je liever geen 
dierlijke producten dragen wacht dan tot 
de vegan alternatieven, waaronder ana-
nas leer, voor een groter publiek toegan-
kelijk worden gemaakt. 

Bovenstaande geldt ook voor de vele 
nep bont variaties. Ook deze zijn veelal 
gemaakt van polyester. Een stuk dat van-
daag op de vuilnisbelt terechtkomt is pas 
over 1000 jaar biologisch afbreekbaar...
Dat je het weet. Daarnaast worden de 
kledingstukken met chemicaliën bewerkt 
om ervoor te zorgen dat ze zo echt mo-
gelijk lijken en ook die processen zijn be-
lastend voor het milieu.

Gelukkig worden er steeds meer duur-
zame stoffen ontwikkeld, die echter nog 
wel prijzig zijn. Tweedehands lijkt dus 
nog steeds de meest duurzame keuze.

Tally-ho



MAison scotch

musthaves deze winter
Velvet top of legging
Mouwloze blazer of bodywarmer
Flared jeans of pantalon
Teddy jas(je) 
Blouse met opvallende mouwen
Schipperskraag (trui of jurk)
Jurk met opvallende print
De ruit (jas of broek)
Chelsea- of cowboyboots
(nep) leren broek of blazer
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Welk kapsel bij welk gezicht?

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.

Costes

Tip: Koop sets in plaats van losse items
Veel mensen kopen losse items. Je haalt dan toch niet het maximale uit het kledingstuk. Eenmaal thuis 

lukt het vaak wel om het te combineren met iets wat al in je kast hangt, maar het wauw effect blijft vaak 

uit. Ik raad je aan om als je op zoek bent naar nieuwe kleding (bv in het voorjaar en najaar) jezelf te ver-

wennen met 2 of 3 complete sets en deze tijdens je shoppingsessie ook bij elkaar te zoeken. Het hoeft 

zeker niet allemaal van hetzelfde merk te zijn, maar wanneer je een leuke jurk hebt gevonden, ga dan 

ook op zoek naar een bijpassend vest (kan ook contrasterend qua kleur zijn uiteraard). Of koop bij een 

leuke top gelijk een bijpassend hemdje of accessoire. Ook belangrijk, trek de juiste schoenen aan als je 

gaat shoppen voor een jurk of pantalon. Koop gelijk een bijpassende panty bij een jurk of sandaaltjes 

bij een zomerbroek of jurkje. Wanneer je voortaan op deze manier shopt zul je merken dat de kleding 

onderling ook heel makkelijk te combineren valt, zolang je de kleuren uit de waaier maar aanhoudt. 



Pretty lingerie 

makes it all 

better
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Primadonna

Shabbies

Omoda

Even&Odd

De perfecte bh
Een top of jurk staat nog mooier wanneer er perfect passende (corrigerende) lingerie onder zit. Een bh 

moet vanaf het begin lekker zitten. Stevig, maar niet te strak. De sluiting dient op zijn wijdst te staan 

(want lingerie wordt wijder) en de beugels dien je niet of nauwelijks te voelen. De bandjes mogen lekker 

zitten (van zacht materiaal, maar toch stevig) en het ruggedeelte moet horizontaal lopen en dus niet 

omhoog kruipen.

De cups dienen perfect om de borst te sluiten. Buk bij het aandoen voorover, schud de borsten een 

beetje op en laat ze bij het omhoog komen in de cup glijden. Trek de top of jurk erover aan en kijk goed 

naar de contouren. Bij een te grote cup zie je ruimte (de bh gaat wijd staan) en bij een kleine cup komen 

de borsten als een soort bobbel boven je cups uit. Draag onder een strak shirtje ook nooit een kanten 

bh, maar een mooie gladde uitvoering. Koop twee bijpassende slip en let erop dat je geen randen bij de 

billen ziet. Mooie kleuren: bordeaux, antraciet, diep donkerblauw en petrol. Mooie merken: Primadonna, 

Marie-Jo en Mey. Tot slot wil ik nog even een lans breken voor de beugelloze bh. Je ziet ze steeds vaker en 

ook geschikt voor grotere cupmaten. Vaak veel comfortabeler dan een beugelexemplaar.
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Nooit meer een 
miskoop
Koop jij geregeld kleding wat bij thuiskomst 

toch niet zo leuk blijkt als je in de winkel 

dacht? Zonde! Met onderstaande tips zorg je 

dat je alleen nog succesnummers aanschaft.

Tip 1: Kijk tijdens het passen altijd als eer-

ste naar je gezicht! 

Koop jij kleding omdat je de kleur mooi vindt 

zonder er goed op te letten of de kleur jouw 

huid wel ophaalt? Probeer het volgende: als je 

bijvoorbeeld een groene top wilt kopen? Pas 

dan een lichtgroene, een legergroene, een 

olijfgroene en een felgroene top en kijk naar 

het effect van elke kleur op jouw huid. Kies 

vervolgens degende die jouw huid het meest 

ophaalt. Tip: Geen idee wat jouw mooiste kle-

dingkleuren zijn? Maak dan een afspraak voor 

een kleurenanalsye (bij Kleurenpracht)!

Tip 2: Kijk goed naar je figuur

Camoufleert het item jouw minpuntjes en 

accentueert het je pluspunten? Zo nee, ga 

dan op zoek naar een beter model!

Tip 3: Wees extra kritisch op afgeprijsde 

artikelen 

Zelf ben ik geen fan van de uitverkoop. Ik 

denk altijd: er zijn al tig mensen langs deze 

broek gelopen en hij hangt er nog steeds. Dan 

kun je er vaak wel vanuit gaan dat het geen 

topper is. Dit gaat natuurlijk niet altijd op, 

maar wees juist tijdens de uitverkoop extra 

kritisch.

Tip 4: Knip niet gelijk de kaartjes eraf!

Ga met je nieuwe aankopen thuis gelijk sets 

maken met de kleding die je al hebt. Lukt 

dat niet? Breng je nieuwe aankoop dan terug 

naar de winkel. Top aankopen combineren 

namelijk heel makkelijk met je garderobe.

Vanilia
Zara

Age is nothing but a number

Volgens mij is het grote voordeel van ou-

der worden dat je je steeds minder druk 

maakt om dingen waar je toch niets aan 

kunt veranderen. Je trekt je wellicht ook 

steeds minder aan van wat anderen van 

je vinden. Heerlijk toch! Dus ook op het 

gebied van kleding (slechte zaak eigenlijk 

dat ik een uur bezig ben geweest om wat 

oudere modellen te vinden) is mijn bood-

schap: trek aan waar jij je happy in voelt, 

want alleen dan zul je stralen!



12

‘Succes draag je’
Inspirerende workshop voor 
ondernemende vrouwen

Ben jij niet tevreden over jouw zakelijke 
(en privé) garderobe? Doe je vaak mis-
kopen? Heb je teveel (of juist te weinig) 
kleding in de kast en vind je het daardoor 
lastig om leuke combinaties te maken? 
Wil je er minder casual uitzien? Wil je 
meer zelfvertrouwen uitstralen? Dan is 
de workshop ‘Succes draag je’ echt iets 
voor jou! In groepjes van maximaal drie 
ondernemende vrouwen (je kunt dus ook 
werken aan je netwerkskills) word je twee 
uur lang geïnspireerd en leer jij:

- wat jouw mooiste kledingkleuren zijn
- welke modellen passen bij jouw figuur
- hoe je jezelf nog mooier kunt kleden

Resultaat:
- nooit meer miskopen
- met minder kleding meer combineren
- er elke dag geweldig uitzien

De kosten van deze 2 uur durende work-
shop (in een sfeervol tuinhuis in Koedijk) 
bedragen 195,00 p.p.

Incl. een kleurenanalyse, figuuranalyse,  
handige kleurenwaaier en een prachtig 
maatwerkadvies vol mode inspiratie.

Kijk op kleurenpracht.nl/workshop-
succes-draag-je voor meer info en data.

King Louie

Ervaringen: Succes draag je 

‘Ik weet nu eindelijk wat mijn mooiste kleding-
kleuren zijn. Ik kocht vooral veel blauw, maar 
juist de herfstkleuren staan mij veel zachter. 
Winkelen is nu ook veel makkelijker.’
Bianca

‘Ik heb vorig jaar mijn eigen coachingspraktijk 
opgezet en was mijn casualkleding helemaal 
zat. Ik heb geleerd wat ik met welke kleuren 
en materialen uitstraal en heb onlangs gelijk 
twee mooie sets van betere kwaliteit gekocht. 
Ik voel mij gelijk veel zelfverzekerder.’
Dorien

Twee
pagina’s
zakelijke 
kleding

inspiratie



Mango
Pantalon
De perfecte pantalon sluit mooi bij je 
billen en bovenbenen en heeft de juiste 
lengte. Net boven de grond of lekker lang 
met wijduitlopende pijpen. Trend is de 
high waist bandplooibroek, maar kies bij 
een buikje liever voor een tailleband op 
de navel.  Naast zwart en donkerblauw 
zijn bordeauxrood en cognac aanraders. 
Koop bij een opvallende broek wel gelijk 
een top/vestje/jasje dat er mooi op past. 
Anders is de kans groot dat hij in je kast  
blijft hangen.

Summum

Studio Anneloes

Say yes to the dress
Er zijn best veel vrouwen die nooit een 
jurk dragen. Waarom? Ze weten niet welk 
model, denken dat er altijd hakken onder 
moeten. Vinden het snel te netjes. Een 
jurk is juist ideaal. In tegenstelling tot een 
rok hoef je niet na te denken welke top 
je erop draagt. Ook kleedt het juiste mo-
del jurk af en zijn ze in talloze soorten en 
kleuren te koop.
Buikje? Wikkeljurk of printje. Wat bredere 
heupen? A-lijn jurk. Rechtfiguur? Over-
hemdjurk met ceintuur.
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De top
Een mooie top is een echte eyecatcher op 

een jeans, pantalon of rok. De stof niet te 

basic, maar wat chiquer zoals satijn. Heb 

je een buikje? Ga voor een printje en soe-

pelvallende stof. Een lange nek? Kies voor 

een mooie col/kraag. Brede schouders? 

Zorg dat de schouders slank gesneden 

zijn. Weinig boezem? Creëer volume met 

ruffles. Een volle boezem? Een v- of lage 

ronde hals en wikkeltop staan je mooi.
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Omoda

Maison Scotch

Glittertop meets baggy jeans! Mix & Match
Heb jij dat ook? Dat je een paar dagen voor kerst denkt, ik heb niets leuks om aan te trekken 
om vervolgens met een kerstige outfit thuis te komen die je na de feestdagen nooit meer 
draagt. Dat kan anders! We gaan mixen en matchen en daar kun je nu alvast mee beginnen! 
Dus je glittertop draag je met een lekker vest en een baggy jeans. Een feestelijke metallic of 
velvet broek of legging kan met een stoere sneaker en een sweater of cardigan vest. En dat 
zwarte kerstjurkje draag je met een paar stoere boots (met grove zolen) en een teddy jasje 
of bodywarmer. Op deze manier heb je niet alleen veel langer plezier van je party outfit, je 
zult zien dat jouw winterse moodswings met zoveel feestelijkheid geen kans krijgen.

14

Let the
party begin!
Feestdagen
special!

Put on your dancing shoes
Hoge hakken staan dan misschien super sexy, maar lang niet elke 
vrouw weet zich hier charmant op te bewegen. Daarom een paar 
goede alternatieven. Deze kerst draag jij je cowboyboots of chel-
seaboots onder je kerstjurk. Je velvet legging combineer je met 
een paar kleurrijke sneakers met grove zool. Onder je rok draag je 
kniehoge laarzen. Houd je het liever laag bij de grond? De lakveter-
schoen doet het altijd goed net als het metallic enkellaarsjes.

Sacha



Summum
Metallic & Velvet
Typische feestdagen stoffen zijn glanzend 
satijn, fluweel/velvet, lurex en stoffen af-
gewerkt met pailletten en glansdraad. Het 
mixen van materialen geeft je outfit een 
hele toffe uitstraling. Combineer zo’n me-
tallic coated broek met een mooie satijnen 
blouse en en een super zacht vest van al-
paca wol. Een velvet blazer draag je op een 
leren broek of rok en op een velvet legging 
draag je een chique blouse met teddy bo-
dywarmer. 

Andrelon

The finishing touch
De make-up mag in de feestmaand lek-
ker uitgesproken. Van smokey eyes tot 
opvallende wimpers en van gouden glit-
ter oogschaduw tot  knalrode (of roze) 
lippen. Vergeet ook je wenkbrauwen niet.
Steek je haar op met mooie spelden, ga 
voor stijlvolle krullen of ga los op de glit-
terspray. Qua sieraden kun je gaan voor 
een heuse earparty zoals op de foto hier-
boven of houd het subtiel met een paar 
eyecatchers met mooie steentjes.
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It’s the

season

to sparkle

Eline Rosina
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