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grof gebreide trui van Ganni maakt het geheel lekker stoer. 

Omdat het toch een feestje is kiest Jolanda er weer voor om 

deze outfit te combineren met de suède pumps, maar stoere 

korte beige laarsjes zouden ook niet misstaan volgens Jo-

landa. Als ik even later poseer met de outfit voel ik me op en 

top vrouwelijk. Laten ze dit setje maar gelijk inpakken... 

Mijn derde outfit is bedoeld voor ons diner. Het wordt een 

prachtige zwarte combinatie. Het jasje is kort, double breas-

ted en van fluweel. Aan de mouwen zitten beige gesmokte 

revers genaaid die de outfit een barokstijl geven. Het fluweel 

van het jasje geeft de outfit een chique uitstraling. De panta-

lon heeft sigarettenpijpjes, de platte lakschoenen geeft deze 

vrouwelijke outfit een stoer tintje. De finishing touch die 

Jolanda toevoegt is de broche, een lelie, die het geheel weer 

wat vrouwelijker maakt. Het leuke aan dit setje is dat ik het 

eindeloos kan combineren met kleding die ik al in mijn kast 

heb hangen. 

Cocktailjurk
Het meest spannende van deze passessie vind ik de cock-

taildress. Voor deze aankoop gaan we naar Salon Heleen 

Hülsmann, te vinden op de Willemsparkweg, 5 minuten 

lopen van BUISE. In deze salon boutique kun je terecht 

voor designer vintage kleding, tweedehands pareltjes van 

merken als Dior, Prada, Balenciaga of, iets minder bekende 

designers zoals Veronique Leroy. Een slimme zet want hoe 

vaak kan je je in dezelfde cocktailjurk vertonen? 

Bij Salon Heleen Hülsmann koop je items die vaak maar 

een keertje gedragen zijn. Buiten dat zijn er ook een paar 

huuritems. De jurk die Jolanda voor me heeft uitgekozen is 

van Pierre Cardin. De traditionele jurk heeft een strak lijfje 

met uitlopende rok. 

Minder traditioneel
“Een cocktailjurk moet gekleed zijn en niet te bloot. Deze 

asymmetrische jurk heeft een ronde boothals die wat schou-

der laat zien, maar niet te veel. Het lijfje valt wat wijder, de 

onderkant strak. De split maakt de jurk net een beetje sexy 

en doordat de split aan de binnenzijde crèmekleurig is, 

wordt de look net even wat minder traditioneel dan een effen 

zwart jurkje. De zwarte sling back heels van Dolce & Gab-

bana geven precies het juiste ‘lady’ tintje. De zwarte stoere 

bag van Loes Vrij maakt deze outfit wat meer rock,  

net als jij.”

Op de pop ziet de jurk er adembenemend uit, maar zal deze 

creatie ook passen bij een, zoals Jolanda mij definieert 

‘sportieve, stoere en rocky’ vrouw? Een beetje angstig voor 

de reacties van John en Jolanda stap ik uit de kleedruimte. 

De stylistee en fotograaf zijn enthousiast, maar belangrijker 

nog, ik kijk vol verbazing naar mezelf in de spiegel. Ik zie er, 

op en top vrouwelijk uit. De jurk, de hakken, het tasje; ze heb-

ben me getransformeerd in een dame die klaar is voor een 

mooi feest. En het belangrijkste; ik voel me er heerlijk in. 

Kan je ook wat hulp van een 

kenner gebruiken, kijk dan op 

www.JOinspirations.nl.

Styliste Jolanda Oskam

Fluweel is een 
warme, rijke stof die 
van zichzelf al veel 
allure uitstraalt


