jolanda’s
Fashion Blog
Trendwatcher en modestylist
Jolanda Oskam maakt de
balans op: waar gaat ons
modehart sneller van kloppen?
Van stripes all over again tot
back to the eighties.

‘When styles come together’…
Amsterdam Street Style, van lady
like en dandyish casual tot trendy
girl. Kom ze tegen op een reguliere
zaterdagmiddag in onze mooie
stad’.

Elk jaar kijk ik reikhalzend uit naar het moment dat
de klok een uur vooruit gaat en het voorjaar begint. Ik ben
namelijk een op en top zomermeisje. Uit met die dikke winterjassen, tijd om te flaneren en paraderen in luchtige jurken,
grafische en bloemenprints, pastelletjes en semitransparante
materialen. Om slechts een aantal trends voor dit voorjaar te
noemen.
Uiteraard heb ik zo mijn voorkeuren, waar ik dan wel een
creatieve draai aan geef. Zo daag ik mijzelf elke dag uit een
detail of statement item aan mijn look toe te voegen die mijn
persoonlijke stijl benadrukt. Hoe fijn is het dan dat de trends
voor het komende seizoen ook weer voor elk wat wils bieden
qua persoonlijkheid, lifestyle en body? Dat geldt overigens
zeker ook voor de heren. De casual chic look blijft voor hen
über stijlvol, waarbij ik graag een dandy touch gecombineerd
zie met een statement hoofddeksel, nonchalant sjaaltje of iets
minder voor de hand liggend schoeisel, zoals sneakers onder
een klassiek pak.
Van mij wordt verwacht, tja it comes with the job, dat ik
er elke dag smashing en trendy uit zie. Nu helpt het enorm
dat fashion niet alleen mijn werk maar vooral mijn hobby is.
Toch kun je ook met een relatief simpele outfit shinen en uniek
zijn. De manier waarop je kleding draagt wordt namelijk voor
het grootste deel bepaald door hoe prettig jij je erin voelt. De
volgende trends kun je natuurlijk een-op-een kopiëren, maar
ik daag je uit om juist lekker creatief je eigen sausje erover te
gieten.

A dress to impress

Waanzinnig flatteus en sexy tegelijkertijd is de ultra-vrouwelijke jurk. Deze trend die aansluit bij het verlangen naar retro
en vintage is onder andere door Gucci en Dior omarmd. De
jurk der jurken valt vooral losjes, lang en soepel om je lijf. In
retroprint, met ruches en/of bloemenprint (allebei mag ook)
of glanzende stoffen (Fendi). De ruches als detail op de mouw
of bij het decolleté. In luchtige en semi-transparante stoffen en
soms bewerkt met bijvoorbeeld delicaat kant.

Kai: Grijs wollen jasje en pantalon The One
Plane Wool dark grey, Lemon Sneaker Leather
White (Beide No Label), Lichtblauw AME
poloshirt BudhaToBudha, Zonnebril in koper
vierkant met blauwe pootjes, Ray-Ban
Gina: White leather skinny Saint Laurent,
Red Majé sweater, Oorbellen Gas Bijoux,
Armbandje Katerina Psoma, Alles By Danie
Vintage Store, Isabel Marant suède boots,
Stylist own

Fotografie:
Modellen:

Peter Boudestein

Cindy Koopmans, Kai Betz,
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Cindy: Jurk Stella Mc.Cartney, Cardigan
Kenzo, Fluwelen pumps Prada, Shawltje By
Danie, Gouden oorbellen Jewel by one o’clock,
Alles By Danie Vintage Store
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Super-supersized sleeves

Afgelopen seizoen al een trend en nu ontkom je er zeker niet
aan: de supersized sleeves. Dit mouwstatement zien we terug
in werkelijk alle vormen en maten, zowel bij blouses, truien
als jurken. Om een aantal varianten te noemen: pofmouwen,
flared mouwen (uitlopend) of mouwen versierd met volants of
franjes (Simone Rocha en Loewe). De mouw of schouderpartij
met franje is ook een van de fabulous (customized) statement-

lifestyle

items van xSalon (Heleen Hulsmann) en heerlijk om op de
eerste lentedagen op een lichtblauwe denim te dragen.
Stripes all over

De streep is al jaren niet meer uit het modebeeld verdwenen. Dit jaar is hij net even in een ander jasje gestoken. Ik ben
groot fan van de fijne katoenen designs zoals de klassieke gestreepte blouse van Ralph Lauren, lekker oversized. Of wat
denk je van een katoenen gestreept jasje met bijpassende short
(Pinko)? Ook het klassieke krijtstreep mannenpak is een topper, dit voorjaar in diverse verschijningsvormen zoals de net
iets ‘te korte’ broek bij Céline waarbij het tulen laagje aan de
onderzijde de eyecatcher is.
Eighties silhouet

De 80s are back! Denk aan schoudervullingen en een extreem
aangesnoerde taille, zoals gespot bij Balenciaga. Draag je er
dan ook nog een nauwsluitende legging en statement boots
bij, dan maak je helemaal de blits als 80s power girl. Nu kan
ik mij voorstellen dat je dat net even too much vindt. Een jasje
met schoudervullingen, al dan niet met franjes, van Elisabetta
Franchi of Pierre Balmain met een skinny jeans is dan een stijlvolle variant waar je zeker punten mee scoort.
Duizelt het je al of sta jij net als ik te popelen op je hakjes,
boots of sneakers om naar de stores te rennen? Ik zeg: dóén!
Maar kijk vooral ook eerst even in je eigen kast hoe jij je je
winteritems vrolijk door kunt dragen in de lente, aangevuld
met de trends van nu.
P.S. Op mijn Instagram @joinspirations geef ik dagelijks stylinginspiratietips.
Meer tips? Volg Jolanda op www.JOInspirations.nl
AMSTERDAMXXXL

3

