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Waar voel je je prettig bij, wat past 
bij jou, draag je het met flair en 
zelfvertrouwen en waar kun je beter 
ver weg van blijven? Vragen die ik niet 
alleen dagelijks stel, maar ook krijg over 
mijn eigen stijl en looks. Tijd om het 
daar eens over te hebben, het najaar is 
gestart: een goed moment om je stijl en 
looks kritisch onder de loep te nemen.

JURK HIER, HIGH HEEL DAAR, afgewisseld met 
sneaker of toffe laars. Setjes maken, heerlijk vind ik 
het. Als ik de smaak te pakken heb, maakt mijn mode-
hart een sprongetje. Klassiek, basic, sportief, trendy, 
modern, clean, romantisch: stijlen die je dagelijks ziet 
in het straatbeeld. Verschillende looks met een eigen 
herkenbare stijl. Volg je me nog? Stijlen, looks. Best 
ingewikkeld, los van de modegrillen die elkaar in rap 
tempo opvolgen.

ERBIJ HOREN

Bedoel ik dan ‘va va voem’ en je hebt je eigen stijl 
gecreëerd? Was het maar zo simpel. Nee, zo werkt 
het niet. En dat maakt het nu juist zo leuk. Jouw stijl 
blijft zich ontwikkelen, alleen al omdat je als tiener 
nu eenmaal een andere stijlfocus hebt dan wanneer je 
ouder, zeg maar volwassener, wordt. Althans, zo zou 
het ideaalplaatje eruit kunnen zien. De werkelijkheid 
ligt vaak anders. Aannames over je figuur, wat ‘hoort’ 
en erbij willen horen bepalen vaak je stijlkeuze. Zo 
zonde en zo herkenbaar, ook voor mij persoonlijk.

Ga ik je nu vertellen dat ik me ook heb laten beïn-
vloeden door anderen? Absoluut. Onzeker als ik was, 
paste ik mij als student volledig aan aan de massa. Ik 
kom uit de tijd van de collegeshawl, waxjas en bruine 
loafers. Vooral die waxjas heb ik tot grote ergernis 
van mijn vader totaal afgedragen. Lekker makkelijk 
en veilig. Dat verbaast mij nu zelf ook, want als tie-
ner was ik juist wars van ‘erbij’ horen. Ken je Mac & 

JOLANDA’SFashion Blog

Maggie nog? In het durp op het Groningse platteland 
ging ik als enige geheel in de door Puck & Hans ont-
worpen designs door het leven. Wat een ander ervan 
vond, kon me niks schelen. Gelukkig heb ik die instel-
ling al snel weer omarmd.

MIJN STIJLICONEN

Wat Jane Birkin, Ines de la Fressange, Coco Chanel, 
Farah Fawcett en Kate Moss met elkaar gemeen heb-
ben? Het zijn stuk voor stuk stijliconen die dagelijks 
mijn look beïnvloeden. In de basis classy, met de ene 
dag een beetje grunge à la Kate en de volgende dag 
een 70’s vibe met een vleugje Jane of like a lady with an 
attitude Coco. En ja, daar heb ik tips voor. Start met 
een moodboard van je stijliconen, stijlen die je aan-
spreken, kleding waar je je fijn in voelt. Kijk in je kast. 
Wat is je meest uitgesproken kledingstuk, je key piece? 
Borduur daarop voort. Probeer het gewoon, focus op 
je features. Creëer een lijn voor je kledingstijl. Stap uit 
je comfortzone, wijk af van je standaard. Maar wees 
wel eerlijk naar jezelf: sommige trends zijn just not 
you. Maak foto’s van je toplooks voor als je het even 
niet weet. Succes verzekerd.

Ik wens je een heerlijk najaar toe met een frisse look!

Op Instagram (@joinspirations) geef ik je dagelijks 

stylinginspiratie en een kijkje in mijn leven.

Joinspirations.nl 

TEKST EN STYLING JOLANDA OSKAM 

(JOINSPIRATIONS) /

 FOTOGRAFIE MARC EVENHAUZ /

HAAR PATRICK BURHENNE /

MAKE-UP NURY VAN DEN BERG 

(LADY GIOVIN) /

CREEER JE EIGEN STIJL

ONZEKER ALS IK WAS, PASTE IK 
MIJ ALS STUDENT VOLLEDIG AAN 
AAN DE MASSA

visit boretti.com

€ 3.399,-

Vrijstaande wijnklimaatkast 
177cm / 3 temperatuurzones

BPWKN 82

€ 1.799,-

Onderbouw wijnklimaatkast 
82cm / 2 temperatuurzones 

Deurmaat 78cm hoog

BPWKN 82

€ 1.799,-

Onderbouw wijnklimaatkast 
82cm / 2 temperatuurzones 

Deurmaat 74,5cm hoog

BPWKN 82 ZG

€ 1.799,-

Inbouw wijnklimaatkast  
88cm / 2 temperatuurzones

BPWKN 88

€ 1.699,-

Inbouw wijnklimaatkast  
60cm / 2 temperatuurzones

BPWKN 60

€ 1.699,-

Inbouw wijnklimaatkast  
45cm / 1 temperatuurzone

BPWKN 45

Collezione Abruzzo
Wijnklimaatkasten van Boretti


