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Voelen en goed kijken naar jezelf
Stylist Gerline Hornsveld (36) van New 
Style Collective vindt dat jouw kledingstijl 
niet afhangt van de catwalktrends. 
‘Voelen en goed kijken naar jezelf’, zo luidt 
de boodschap.  

‘Modetrends vind ik niet belangrijk, je 
bent namelijk al de mooiste versie van 
jezelf.’ In mijn werk als stylist en 
imagoconsulent laat ik vrouwen 
ontdekken wat hun staat door goed naar 
zichzelf te kijken en te laten voelen. 

Sinds de eerste coutureshow in 1858 van 
Frederic Worth hebben designers in 
Parijs, Londen, Milaan en New York 
lange tijd de trends bepaald. De nieuwe 
eeuw heeft met de komst van internet 
en social media de boel op zijn kop 
gezet. 

Influencers laten hun eigen stijl zien en 
daarmee is er ook meer vrijheid geko-
men om je eigen persoonlijke stijl neer 
te zetten. Een goede ontwikkeling. Vraag 
is dan natuurlijk ‘hoe ontdek je je eigen 
stijl’? 

Tip 1:
Ga ervan uit dat je al de beste versie van 
jezelf bent. Veel vrouwen zijn onzeker 
over wat anderen van hun vinden. Wat 
zou je dragen als je alleen op de wereld 
bent? Is je antwoord ‘bruidsjurken’, dan 
weet je dat je van zwierigheid en van 
romantisch houdt. Tule, zijde en kant 
zijn dan jouw stoffen en zachte kleuren 
horen bij jou.

Tip 2:
Pak drie favoriete stukken uit je kleding-

kast en omschrijf ze. Waar voldoen ze 
aan? Is het de print? De kleur? De 
emotie? Dit is een leidraad voor waaraan 
een volgend kledingstuk moet voldoen. 

Tip 3:
Omschrijf jezelf in vijf woorden en maak 
er een moodboard van kledingstukken 
bij. Ben je zorgzaam of juist avontuurlijk, 
daadkrachtig of rustig?

Heb je alle informatie op een rij? Ga er 
dan mee spelen. Houd je van bloemetjes-
jurken? Kun je het op de klassieke manier 
stylen met ballerina’s en een strohoed, 
maar je kunt er ook cowboylaarzen 
onder dragen en een sailor pet op je 
hoofd zetten of een riem met studs om je 
taille doen. Zo ontstaat er iets. 
Van mezelf heb ik stoere en een zachte 

kant, dus ik draag deze stijlen door 
elkaar. Actrice Marlène Dietrich vind ik 
mijn stijlicoon in die stijl. Ik draag een 
goed vrouwenpak, een leren broek met 
een luxe, soepele blouse of de genoem-
de bloemenjurk maar dan met cow-
boylaarzen. 

Bijna alles koop ik tweedehands, dat is 
duurzaam en uniek. Draag waar je blij 
van wordt. 

Fijne winter!
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‘JE BENT AL DE MOOISTE 
VERSIE VAN JEZELF.’
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