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Grote kans dat je weleens een harinkje 
uit het eerste vaatje hebt gehapt in de 
tuin van het Hilton Hotel, champagne 
hebt genipt tijdens de jaarlijkse 
uitreiking van de Talkies Terras Award 
of op een van de inmiddels bekende 
terrasopeningen van bijvoorbeeld The 
Harbour Club (Oost, Zuid, Vinkeveen...) 
het W Hotel of de Skylounge. Wat al 
deze zomerfeestjes gemeen hebben 
is – naast champagne in overvloed en 
zien en gezien worden natuurlijk – een 
dresscode of thema. Voor sommigen 
letterlijk een feestje, voor anderen nog 
steeds horror.

TIJDENS DE HARINGPARTY dragen we een hoedje. O 
ja, hoor ik je denken, wie dan? Klopt, deze ‘stijlregel’ 
is al lang en breed vervangen door immense zonne’
brillen. Als we gaan varen, trekken we onze nautische 
look uit de kast. Dus Bretonse streep, toch dat hoedje 
en rood, wit, blauw in het kleurpalet. Uiteraard nooit 
zonder de goeie ouwe ‘bootschoen’. Dames dragen 
een sandaaltje, want hakjes zijn uit den boze. Daarbo’
ven een zomers jurkje, als het bootfeestje wat chiquer 
is. Heren kiezen voor een linnen pak. Deze laatste zie 
ik overigens net iets te vaak verschijnen als de wat ik 
noem ‘makkelijke keuze’. Gecombineerd met de ie’
dere zomer terugkerende loafer, in alle kleuren van 
de regenboog. Met of zonder kwastje, classy in leer 
of nonchalant suède à la de Tod’s. Je bent fan of niet, 
of je past je aan aan wat iedereen doet omdat je niet 
weet wat je stijl is. Tijdens de terrasopeningen mag 
het vaak wat tropischer, creatiever en nonchalanter, 
hoewel de dresscode ‘white’ ook een favoriete vari’
ant is – al is die inmiddels niet echt meer creatief, als 
je het mij vraagt. 

OPVALLEN TUSSEN HET GEPEUPEL

Hoe het hoort vind ik, los van de voor de hand liggen’
de stijlregels (geen sokken in je loafer, zomerpanty’s 
voor de dames) eigenlijk niet zo interessant. Veel in’
teressanter is de vraag hoe je opvalt tussen al die BN’
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ers, prominenten en overig belangrijk gepeupel. Op 
nummer 1 staat nog altijd, in welke situatie dan ook: 
wees vooral jezelf en laat je persoonlijkheid bepalen 
hoe jij je kleedt. Natuurlijk maakt het verschil of je 
naar een zakelijk of puur sociaal event gaat, maar wie 
je bent verandert niet en vormt de basis van je look. 
Altijd. Realiseer je dat wanneer je het geijkte LBD’tje 
(little black dress) uit de kast trekt omdat dat mak’
kelijk is, je zeer zeker niet zult opvallen. Want alles 
wat je anders maakt, maakt je uniek. Oftewel: com’
bineer je die LBD met een haaraccessoire (de trend 
deze zomer) dan voeg je een persoonlijk stijlelement 
toe waar je U tegen zegt. Voordat jij je champagne in 
je hand hebt, heb je 100 procent zeker al starende blik’
ken en complimenten ontvangen. Vaak als eerste van 
de mannen…

STIJLVOL EN SPEELS

Dus, wat is mijn punt? Stijlvol met een speelse knip’
oog, dat is mijn punt. Juicy details, zoals een state’
ment’tailleriem in combinatie met een leren jurkje 
met strakke boothals en los mouwtje in plaats van de 
voor de hand liggende bodycon. Minstens zo sexy, 
veel eleganter, stijlvoller en opvallender, zoals het 
design in vegan leer dat ik op deze foto draag van 
Miss Marmelstein. Voor de man die het durft: sing it 
out loud in een made to measure jasje met tropical print. 
Serieus? Ja, stijlvol volwassen met een dikke vette 
juicy knipoog, noem ik dat. Check voor de nodige 
inspiratie eens het Instagramaccount van @notyour’
typicaldentist. Een man die immer zichzelf is, met een 
heerlijke dosis lef als het om stijl gaat. En ach, vind je 
dat allemaal toch wat te ver gaan, een slank gesneden 
jasje in een zomers pasteltintje keur ik ook goed.

En dan nu een tropische liefdesstart van het terras’
seizoen met bubbels, beats en spetterende looks waar 
ik juicy doorheen dartel, hopelijk gevolgd door veel 
creatieve, indrukwekkende dames en heren. Ik wens 
je een sprankelende en hete zomer!

Op Instagram (@joinspirations) geef ik je dagelijks 

stylinginspiratie en een kijkje in mijn leven. 
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HAAR MING VAN DER VELDEN 

(SJENKELS KAPPERS)

MAKE-UP NURY VAN DEN BERG 

(LADY GIOVIN)

KLEDING MISS MARMELSTEIN

SIERADEN C’EST MOI JEWELS

DRESS TO IMPRESS
WEES VOORAL 
JEZELF EN LAAT JE 
PERSOONLIJKHEID 
BEPALEN HOE 
JIJ JE KLEEDT

Zomerleer is hot en 
happening, en letterlijk 
en figuurlijk supercool. 
Vooral dit vrouwelijke, 
speelse en luxe design 
van Miss Marmelstein. 
Hiermee stap jij in een 
tijdloos silhouet als een 
summer lady in de sloep 
die voor je klaarligt. Glas 
champagne in je gema-
nicuurde hand, afgestijld 
met subtiele C’est Moi 
Jewels, een verleidelijke 
glimlach op je knappe 
gezicht en varen maar, 
schipper! 


