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St. tropez iS al jaren mijn favoriete vakantiebestem-
ming. Ik bloei op in die zuidelijke sfeer, met dat heerlijke ‘je 
ne sais quoi’-gevoel en de immer grote knipoog naar een in 
geruite hotpants en off-shoulder top ronddartelende Brigitte 
Bardot. Zelf gezegend met donkere manen en net iets kortere 
benen, kom ik gelukkig met de klassieke vakantietrends een 
heel eind. 

Je zomervakantie is hét moment om je van je mooiste, 
meest sexy kant te laten zien. Waarbij je overigens altijd dicht 
bij jezelf moet blijven. Dus draag je normaliter een kokerrok, 
zijden blouse en hoge hakken, dan is het onwaarschijnlijk dat 
je vakantieoutfit all the way bohemian is. Maar het geeft je wel 
de kans om op frivole wijze je uitdagende, nog onontdekte 
kant te laten zien. Twee all-time favourites die je elk jaar weer 
in een nieuw jasje kunt steken, wrijf ik jullie nogmaals onder 
het gebruinde neusje.

zomerjurkjeS voor elk moment

Lang, kort, gestreept, effen, met ruches of een bloemen- of 
tropische print… alles kan en alles mag. En het mooie is: een 
zomerjurk kun je eindeloos combineren. Met Havaianas eron-
der naar het strand, een sleehakje voor dat idyllische marktje 
of een sandaaltje voor als je een dagje de toerist gaat uithan-
gen. Een jurkje tover je bovendien zo om naar een stijlvolle 
look voor drinks until sunset. Bijvoorbeeld met een gestreept 
muiltje met kitten heel van N°21, oversized of cateye zonne-
bril en een sjaaltje met bloemenprint (bijvoorbeeld van Silken 
Favours) nonchalant in je haar gedrapeerd. Die rieten strand-
tas ruil je om voor een kek exemplaar van raffia van Missoni 
of Charlotte Olympia, nog wat lipgloss op and you are ready 
to shine. 

Denim ShortS, De muSthave in je koffer 

De short is makkelijk op maat te (laten) maken met een jeans 
die je nog in de kast hebt liggen. Maar ga, tenzij je ultrahandig 
bent, niet zelf met de schaar aan de slag, want van asymmetri-
sche benen wordt niemand aantrekkelijker. En pas de lengte 
ervan aan op je figuur én je leeftijd. De short combineer je met 
een lang blauw gestreept mannenoverhemd dat je omtovert 
tot een sexy look als je de onderste knoopjes tot halverwege 
je buik open draagt, met daaronder een mooie bikinitop. Ook 
leuk: een simpel doch stijlvol statement shirt eronder (denk 
Dior: We should all be feminists). Je taille accentueer je door 
er een kleurige sjaal omheen te knopen, en een paar grote oor-
bellen mogen ook niet ontbreken. 

naar het StranD

Mijn stelregel: koop elk seizoen een nieuw badpak of bikini, 
zodat je eindeloos kunt blijven combineren. Met de laatste 
trends vind jij gegarandeerd jouw perfecte beachwear. Zeker 
met de stralende en diverse badmode van het Nederlandse 
merk Boxer in Blue, waarin iedere vrouw zich stijlvol en ele-
gant voelt.

Het badpak is al een aantal jaar een graag geziene gast 
op het strand. Dit seizoen hebben ze veelal een diep decolleté 
dat als fijne bijkomstigheid heeft dat het je taille accentueert. 
Oké, je legt daarmee ook de focus op je borsten, maar wat is 
daar mis mee? 

Een andere trend is de bikini met ruffle top. Die laat ove-
rigens alles groter lijken, dus als je wat minder rondborstig 
bent, is dit de tip. De designs voor de sportlook zijn dit sei-
zoen waanzinnig hot en spicy, zodat jij straks als een diva op 
je sup staat te peddelen. En mijn favoriet, omdat deze zowel 
stoer als sexy is, de wrap top. Met extra lange banden onder 
de top, zodat je deze stijlvol en op verschillende manieren om 
je lichaam kunt wikkelen. 

Inmiddels vertoef ik in het zonnige zuiden en varieer er lustig 
op los met mijn zomercollectie. Wie weet lopen we elkaar te-
gen het gebruinde lijf deze zomer.

P.S. Op mijn Instagram @joinspirations geef ik dagelijks 
stylinginspiratietips.    
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Boxer in Blue wordt in amsterdam verkocht bij 

Boutique Zondag, Willemsparkweg 161, 

Zondagamsterdam.nl en Salon de lingerie,  

Utrechtsestraat 38, Salondelingerie.nl. Kijk voor 

meer verkoopinformatie op Boxerinblue.com.
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