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THE 
SCENES

Misschien herken je het wel: je 
hebt nog vijf min voordat je de 
deur uitmoet ‘s ochtends en je 
moet nog snel schoenen pakken 
die bij je outfit passen. Het 
moment dat je dan op school 
komt en denkt “shit”, verkeerde 
witte sokken aan die echt nét 
boven je schoenen uitkomen. 
Dan is je flared broek ook nog 
eens te kort. Pfff.

Vertel iets over 
jouw grootste 
mode blunder...

REDACTEUR SOCIAL MEDIA 
DAPHNE

PR MANAGER EXTERN
SANNE

Samen met een vriendin ben ik 
een paar jaar geleden in Den 
Haag gaan shoppen. Zonder dat 
we het door hadden liepen we 
bij de mannenafdeling. Allebei 
zagen we iets leuks hangen en 
dus namen we het mee. Het viel 
eigenlijk niet op dat het van de 
mannenafdeling kwam, tot we bij 
de kassa kwamen en de vrouw 
achter de kassa vroeg of we 
wisten dat dit kledingstuk van de 
mannenafdeling komt. Wij 
moesten natuurlijk erg lachen. 
Typische actie voor ons.

REDACTEUR ONLINE 
BABETTE

In de brugklas had ik een 
jurkje met tijgerprint. Dit had 
ik op een erg modieuze wijze 
combineerd met laarzen die tot 
mijn knie kwamen en een randje 
met studs hadden. Ik beschouw 
deze outfit als een zwarte 
bladzijde uit mijn mode-
geschiedenis en hoop dat mijn 
stijl verbeterd is sinds die tijd.

HOOFDREDACTEUR ONLINE 
LAURA

Tussen mijn 12e en 14e had ik 
een enorme fascinatie voor alles 
wat er alternatief uitzag. Ik dacht 
dat dit mij ook heel erg cool 
maakte. Bij nader inzien was dat 
niet waar. Van hoge 
kniekousen tot bandshirts. Toen 
ik de visnet handschoentjes had 
gespot bij een gothic model, 
moest ik die ook hebben. Ik heb 
deze gedragen tot dat er gaten 
in kwamen. Ik denk dat dit toch 
wel de lelijkste items uit mijn 
kast waren. Achteraf zag dit er 
niet zo stoer en edgy uit als dat 
ik gehoopt had. Ach ja, ik kon 
wel zeggen dat ik lef had.
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Toen ik in de eerste van de 
middelbare school zat, had ik 
een tuinbroek gekocht. Ik was zo 
trots dat ik eindelijk een 
tuinbroek had, wat ook kwam 
doordat er nog niet heel veel 
mensen er een hadden toen. 
Het enige was dat ik niet precies 
wist hoe ik het moest 
combineren. Dus de eerste keer 
dat ik hem naar school aandeed 
had ik er een paar Timberland 
schoenen en een blauwe blouse 
bij aangedaan. Maar door de 
schoenen leek het net een
boerenoutfit. Hierdoor werd ik op 
school heel de dag aangekeken 
en werd er achter mijn rug om 
over mij gepraat. Sinds die dag 
heb ik mijn tuinbroek nooit meer 
aangehad en hangt die nog 
steeds in mijn kast. Nu is die te 
klein en ik baal ontzettend dat ik 
hem nooit meer heb gedragen.
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Als je in de toekomst een eigen 
magazine wilt, dan moet je veel 
oefenen. Dat is ook een tip van 
mij: blijf oefenen, want niemand 
is uitgeleerd. De reden dat ik me 
opgaf voor Project Catwalk is, 
omdat ik later mijn eigen 
tijdschrift wil. En je moet nooit je 
dromen opgeven toch?

Dit magazine zit vol met leuke, 
maar vooral verschillende 
dingen. Zo zitten er veel 
interviews in met een aantal 
modellen van Project Catwalk, 
artikelen over alternatieve 
winkeltjes, leuke modeltrends, de 
make-uptrends en de haarstijlen 
die helemaal in zijn dit voorjaar.

Verder kan je een kijkje nemen 
in het modewereldje van Ileen 
Acton die laat zien hoe haar 
kledingweek eruit ziet (pag. 18). 
Ook kun je erachter komen wat 
jouw haarstijl en lievelingskleur 
zegt over jouw persoonlijkheid. 
Hieruit blijkt dat ik volgens mijn 
haarstijl doorzettingsvermogen 
heb en soms wat koppig kan 
zijn.

En at last but definitely not at 
least, ons covermodel Noa 
Beshir (pag. 26). Lees haar 
verhaal met onder andere één 
van haar modeblunders!

xoxo Fleur Hartmeijer
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Denk je dat je woonplaats invloed heeft op je 
kledingstijl?  
“Nee, want in Gouda dragen veel mensen 
trainingspakken met petjes. Maar daar ben ik 
absoluut op tegen.”  

Hoe beschrijf jij je eigen kledingstijl?  
“Vrij en rood. Ik draag gewoon wat ik leuk 
vind en dat is veel rood.” 

Vind je het belangrijk om merkkleding te 
dragen? Waarom?  
“Ik vind het niet belangrijk om merkkleding te 
dragen. Ik koop dingen die ik leuk vind.” 

Waar koop je je kleding?  
“Nu vooral bij de Primark. Daar is het niet zo 
duur en daar hebben ze simpele dingen die ik 
graag draag.” 

Wat is je favoriete kleur? Zie je dat ook terug 
in je kleding?   
“Rood! Ja heel erg goed.” 

Waar haal jij je inspiratie vandaan?  
“Mijn inspiratie haal ik vooral uit games en 
tv-animatieseries. Ik kijk dan naar wat mijn 
favoriete karakter draagt en of dat 
comfortabel zit en een leuke stijl is. Als dat zo 
is, kopieer ik het weleens.” 

Favoriete kledingstuk?  
“Geruite bloesjes en body’s.” 

Pas je je make-up en haarstijl(kleur) aan op je 
kledingstijl?   
“Ik draag niet veel make-up. Ik hou alles meer 
naturel. Dus ik pas mijn make-up en haarstijl 
niet aan op mijn kledingstijl.” 

Shannen

Waar woon je?

Hoe oud ben je?

17 jaar

In Gouda

Wat voor opleiding doe je?

Mediavormgeving animatie
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Unique winkelstijl
Omschrijf jij je stijl vaak ‘anders dan anderen’? Kan je nooit dat ene 
bijzondere kledingstuk vinden in de veel bezochte winkelketens zoals 
H&M, Forever 21 en Zara? De redactie van Unique heeft vier bijzondere 
winkels voor jou uitgezocht. 

De Black Widow is zeker opvallend. Het winkeltje, gelegen in 
Rotterdam, heeft alles voor iedereen die wat meer van alternatieve 
stijlen houdt. Steampunk, metal, gothic, burlesque en fiftiestyle is 
allemaal te vinden in de winkel op de Nieuwe Binnenweg 13. 
Kleding, accessoires, schoenen, maar ook make-up en haarverf zijn 
daar te koop.

Houd je van zwart? Dan ben je bij deze webwinkel aan het goede 
adres. Attitude Holland heeft een enorm aanbod aan diverse soorten 
kledingstukken. Ook verschillende genres zijn hier te zien. Zo kan je 
kiezen uit 114 verschillende merken. Games en bands zijn twee 
genres die je specifiek kan kiezen in je zoektocht naar kleding. Nou 
hoef je bij deze webwinkel niet alleen maar op zoek te zijn naar 
kleding, want je kan hier ook huishoudartikelen kopen. Kussens, 
telefoonhoesjes, lampen, klokken. Eigenlijk te veel om op te noemen. 
Neem zeker een kijkje op de site van Attitude Holland en kijk je ogen 
uit. 

Ook bij Large Popmerchandising heb je ruim keus in kleding en 
voorwerpen en er is voor iedereen wat te vinden. Mannen, vrouwen, 
fans van bands en van games kunnen zich op deze onlinewebsite 
helemaal uitleven. Je kan hier zelfs terecht voor spullen in je keuken. 

Wil je liever geen handen vol met geld uitgeven aan je kleding, dan is 
Episode de winkel waar je moet zijn. De keten gelegen aan de Witte 
de Withstraat 19A in Rotterdam, verkoopt tweedehandskleding voor 
maar weinig geld. Niet alleen de prijs is goed voor je 
portemonnee, ook geef je een kledingstuk een nieuw leven, wat dan 
weer goed is voor het milieu.  

1.

2.

3.

4.
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Denk je dat je woonplaats invloed heeft op je 
kledingstijl?  
“Haha nee, niet echt. Ik woon in een buurt 
met een heleboel oude mensen, dus daar 
haal ik geen kledinginspiratie vandaan.”

Hoe beschrijf jij je eigen kledingstijl?  
“Een beetje all over the place, maar 
kernwoorden die bij me opkomen zijn vooral 
androgyn en comfortabel. Ik vind het 
belangrijk dat mijn kleding lekker zit.” 

Heb je een fashion icoon?
“Ik vind de stijl van social media influencer 
Britenelle heel gaaf, zij heeft ook een 
androgyne stijl. Verder vind ik dat zanger en 
rapper G-Dragon coole kleding draagt.”

Waar koop je je kleding?
“Meestal bestel ik het op het internet, ik heb 
niet echt een vaste kledingwinkel waar ik alles 
koop.”

Vind je het belangrijk om merkkleding te 
dragen? Waarom?  
“Nee, totaal niet. Ik koop vaak goedkope 
kleding, ook in tweedehands winkels. Ik vind 
het soms ook nog wel eens leuk om zelf iets 
aan mijn kleding te veranderen. Als het dan 
mislukt bij een goedkoop item is dat minder 
erg dan wanneer je ergens veel geld aan hebt 
uitgegeven.” 

Wat is je favoriete kleur? Zie je dat ook terug 
in je kleding?   
“Zwart, ik denk dat je dat ook wel kan zien 
aan wat ik nu aanheb. Ja, behoorlijk. Heel 
mijn kledingkast is zwart met af en toe een 
kleurtje ertussen, bijvoorbeeld roze of geel.”

Milla

Waar woon je?

Hoe oud ben je?

17 jaar

In Ommoord, Rotterdam

Wat voor opleiding doe je?

Mediavormgeving
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Denk je dat je woonplaats invloed heeft op je 
kledingstijl?  
“Nee.” 

Hoe beschrijf jij je eigen kledingstijl?  
“Stoer, maar ook netjes.” 

Vind je het belangrijk om merkkleding te 
dragen? Waarom?  
“Ja, ik denk toch van wel. Het is niet dat ik 
alles van een merk heb, maar als ik ga 
winkelen dan koop ik toch wel gauw 
merkkleding.”  

Waar koop je je kleding?  
“Het meeste koop ik bij kleine boetiekjes.”  
 
Denk je dat je dan meer unieke kleding kunt 
vinden dan als je je kleren koopt bij de 
Bershka of Pull&Bear? 
“Ja, want dat heeft iedereen al. In boetiekjes is 
het toch net iets anders.“

Wat is je favoriete kleur? Zie je dit terug in je 
kleding?   
“Zwart en legergroen. Ja.”

Waar haal jij je inspiratie vandaan?  
“Medestudenten of vriendinnen.”  

 Favoriete kledingstuk?  
“Schoenen. Ik heb in totaal15 paar.” 

Wat is een musthave in je kledingkast? 
“Sieraden of toch schoenen.”  

Pas je je make-up en haarstijl(kleur) aan op je 
kledingstijl? 
“Nee, maar heel soms is het wel dat als ik er 
netjes uit zie dat ik krullen in mijn haar heb.”

Anouk
Hoe oud ben je?

Wat voor opleiding doe je?

Waar woon je?

17 jaar

Mediamanagement

In Schipluiden
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Denk je dat je woonplaats invloed heeft op je 
kledingstijl?
“Persoonlijk niet, maar voor anderen denk ik 
van wel.”

Hoe beschrijf jij je eigen kledingstijl?
“Sportief en urban. Iets in die richting.”

Heb je een fashion icoon? Zo ja, wie?
“Ik vind wat Johnny Depp draagt heel vet, 
maar ik draag het zelf niet.

Vind je het belangrijk om merkkleding te 
dragen? Waarom?
Nee, ik draag eerder goedkopere dingen die 
leuk staan, dan merkkleding. Want bij 
merkkleding betaal je ook meer voor het 
merk, dan voor het kledingstuk zelf. Dat is ook 
een reden waarom ik het niet belangrijk vind 
om te dragen.”

Waar koop je je kleding?
“Vaak online. Ik ga niet echt veel shoppen/ 
Merendeel bestel ik gewoon online. 
Bijvoorbeeld bij Zalando en H&M.”

Wat is je favoriete kleur? Zie je dit terug in je 
kleding?
“Toch blauw denk ik. Ja best wel.”

Wat is een musthave in je kledingkast?
“Jeans.”

Pas je je haarstijl(kleur) aan op je kledingstijl?
“Valt mee. Hiervoor had ik mijn haar langer, 
dus toen deed ik wel eens mijn bril af, ik vond 
dat dat leuker stond.”

Andie
Hoe oud ben je?

Wat voor opleiding doe je?

Waar woon je?

16 jaar

Visualiseren

In Zoetermeer
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Ik heb niet echt een 
lievelingskleur. Dit is net 
zo’n vraag als ‘heb je een 
lievelingskind?’ dat kan 

niet.

“
”



MICHELLE MOOIJ
Michelle is 20 jaar oud en woont in Rotterdam-Noord. Ze doet 
de opleiding Mediamanagement aan het Grafisch Lyceum en zit 

in haar eerste leerjaar. 

‘Ik beschrijf mijn kledingstijl als een bij elkaar geraapt 
zooitje, maar het past toch wel bij elkaar. Ik mix wat ik 
zelf leuk vind zoals patroontjes enzo. Het kan heel erg 
verschillen De ene keer kan dat een kleur zijn of zoals 
je nu ziet een soort van bloesje met allemaal 
bloemetjes erop, een gehaakte panty en blokhakken. 
Ik kijk vaak naar series en daar zie ik dan stijlen van 
mensen die ik een beetje na ga doen. Het is super 
divers. Ik kleed me naar hoe ik me voel. Als ik me 
k*t voel dan kleed ik me normaal, maar als ik me 
levendig en zonnig voel dan kleed ik me luchtig en 
grappig.’ 

‘Mijn inspiratie haal ik uit televisie en series. Niet per se 
uit magazines want dit vind ik nu te commercieel. Ik 
was laatst in Italië en toen zag ik een bloesje met 
roesjes. Dit was wel in de mode in Nederland maar je 
zag het nergens. Als je dan naar het buitenland gaat 
dan zie je die fashionitems veel sneller terugkomen.’ 

‘Als fashion icoon heb ik Blair Waldorf van Gossip Girl. 
Een karakter van een serie van een tijdje geleden. Zij 
kleedt zich ook best wel alternatief. Ze denken vaak dat 
ze heel tuttig is, maar dit valt best wel mee. Ze kan zich 
ook heel stoer kleden. Je hebt ook Skins, een andere 
televisieshow. Hier was Effy Stonem al een tijdje mijn 
icoon. Ik kijk eigenlijk best vaak naar wat 
personages aanhebben. Als ik aan een serie begin en 
het lang doorkijk dan zie je eigenlijk altijd wel een 
bepaalde stijl terugkomen. Als ik het leuk vind dan ga 
ik me hetzelfde kleden en dan probeer ik dit een tijdje.’ 

‘Of ik het belangrijk vind om merkkleding te dragen? 
Nee, niet perse. Ik vind het wel leuk om te doen. 
Tommy Hilfiger heeft hele leuke kleding en toch wel 
een bepaalde soort look. Ik koop het wel vaak als het 
vintage is of in een outlet, maar ik ga niet op zoek naar 
hele dure merken. Ik heb een gele teddycoat en dit is 
eigenlijk ook een merk, maar niemand kent het echt. Ik 
vind het leuk om alternatieve dingen te dragen.’ 

‘Ik denk dat Rotterdam-Noord wel een invloed heeft 
op mijn kleding want er zat ooit een kledingzaak in 
Rotterdam-Noord, een vintagezaak waar ik ook heb 
gewerkt. Ze hadden vaak hele gekke dingen. Omdat 
ik daar werkte, kocht ik daar dan ook vaak kleding. Dit 
droeg ik en zo ging ik rondlopen op de Zwart Jan. Je 
ziet toch wel een beetje het alternatieve terugkomen in 
clubs zoals Mono en Annabel. Het is iets anders en dit 
spreekt mij aan.’  

‘Ik hou van kleur maar heb niet echt een lievelingskleur. 
Dit is net zo’n vraag als ‘heb je een lievelingskind?’ dat 
kan niet. Ik draag gewoon bepaalde kleuren die me 
aanspreken. Ik vind groene, gele en rode kleuren wel 
echt tof.’

‘Ja, dit zie je terug in mijn kleding! Ik vind het leuk om te 
combineren met bijvoorbeeld strepen en sieraden.’ 

Een musthave in mijn kledingkast? Een zonnebril. Het 
telt niet echt als een musthave in je kledingkast, maar 
het is wel iets dat je altijd moet hebben. Gewoon een 
of twee brillen die je standaard draagt, zodat mensen 
je altijd herkennen. Ik heb een bril die ik voor maar 20 
cent gekocht heb. Ik weet niet waar hij van is maar dit 
maakt mij helemaal niets uit, het is juist lachen dat je 
niet weet waar iets vandaan komt.’ 
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MODETRENDS 

1 2

3 4

Het is lente en daarom hebben wij van Unique speciaal voor jou de meest leuke 
en hippe modetrends op een rij gezet!

         Cat-eye zonnebril

Cat-eye brillen zijn de afgelopen jaren 
veel te geweest. Dit seizoen is de bril 
in een nieuw jasje gestopt. Een van de 
redenen waarom deze bril zo populair is, 
komt voornamelijk omdat ze geschikt zijn 
voor alle gezichtsvormen.

           Trench coat

In elke modewinkel zie je hem wel hangen, 
de trench coat. Gedragen door onder 
andere Jackie O en Rihanna, en een 
investering waar je heel lang gebruik van 
kan maken. De jas is ideaal voor de lente, 
niet te warm en ook niet te koud.

            Pastel

Gooi je donkere, sombere kleren terug je 
kledingkast in, want zachte pastelkleuren 
zijn helemaal in deze lente.

              Pantalon

De pantalon werd voorheen alleen 
gedragen tijdens nette gelegenheden, 
maar tegenwoordig kun je deze hippe 
broek met alles combineren! Zo wordt de 
broek onder een baggy sweater met hippe 
sneakers gedragen of juist heel laid back 
onder een shirt met een paar laarsjes.

        Fanny pack

You love it or hate it: de Fanny pack. 
Deze tas was vooral bekend in de jaren 
negentig, maar niet bepaald populair 
onder de jongeren. De Fanny pack werd 
vooral gedragen door oudere mensen. 
De tas kan op vele manieren gedragen 
en gestyled worden.

5
6                Sneakers

Sneakers zijn onmisbaar dit voorjaar. 
Ze zijn comfortabel, stoer en gaan heel 
lang mee. Chunky, retro en metallic zal 
je veel vaker gaan zien deze lente! 

15
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Hoe beschrijf jij je eigen kledingstijl?
‘’Vooral heel veel zwart. Ik hou van piercings, 
geverfd haar en hele hoge schoenen!’’

Heb je een fashion icoon? Zo ja, wie?
“Marilyn Manson en een instagrammer 
genaamd Vampryn. Ook hou ik van Tim 
Burton films, dus ik denk dat ook een beetje.”

Vind je het belangrijk om merkkleding te 
dragen? Waarom?
“Nee, ik koop ook heel veel dingen bij 
tweedehandswinkels of op Marktplaats.”

Waar haal jij je inspiratie vandaan?
“Bij heel veel andere gothics. En bijvoorbeeld 
mijn schoenen die heb ik van een of andere 
site, want ik dacht: ‘Hey! Dat is supercool, hele 
hoge schoenen!’ dus daar haal ik wel echt 
veel inspiratie vandaan. De site heet 
AttitudeHolland. Ze maken lookbooks en ook 
houden ze festivals.”

Wat is je favoriete kleur?
“Zwart, en groen natuurlijk, want dat is de 
kleur van mijn haar.” 

Heb je hiervoor andere haarkleuren gehad?
Ja, blauw en zwart. 

Wat is een musthave in je kledingkast?
“Plateauschoenen.”

Pas je je haarstijl(kleur) aan op je kledingstijl?
“Ja. Soms draag ik zwarte lippenstift en 
extreme make-up, maar dat kan gewoon niet 
elke dag. Mijn zus is ook gothic en zit hier op 
school, zij draagt soms gekleurde lenzen.”

Maaike

Hoe oud ben je?

Wat voor opleiding doe je?

Waar woon je?

16 jaar

Mediavormgeving, Art en Design

In Gouda
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DINSDAG

Fashion 

diary
Ileen Acton is 20 jaar oud en studeert 
aan het Grafisch Lyceum. Ze doet de 
opleiding Redactioneel Medewerker 

en zit in haar eerste leerjaar.

‘‘Mijn inspiratie voor kleding haal ik uit 
websites zoals Pinterest en Instagram. 
Mijn fashioniconen zijn Rihanna en 
Pharrell Williams. Tijdens het uitkiezen 
van een outfit let ik vooral op of het 
comfortabel is. Ik ben heel veelzijdig 
in kleding, ik hou van diversiteit en 

vind dit ook heel belangrijk. 

Het liefst shop ik bij de H&M, Monki 
en Weekday. Een musthave die 

iedereen in hun kledingkast 
moet hebben is een denim blauwe 
mom jeans en een wit oversized shirt.’’

MAANDAG

‘‘Dit is mijn ‘ik heb geen zin’ 
outfit. Dus heb ik maar 

gewoon een coltrui en een 
spijkerbroek aangetrokken. ‘‘ 

Heel saai, maar ik had 
gewoon echt geen energie.’’

‘‘Deze outfit heb ik 
meerendeels bij elkaar 

geflanst. Still looking fly tho. 
Toen ik deze broek zag dacht 
ik meteen ‘that’s mine!’. De 

kleuren spreken me heel erg 
aan. Rood is ook een van mijn 
lievelingskleuren, samen met 

oranje.’’

Trui: Weekday Jeans: H&M

Mesh top: Monki Broek: H&M
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WOENSDAG VRIJDAG

DONDERDAG

“Dit was de dag dat ik zin had 
in kleur. Wel een kleurtje dat 
opvalt. Wat ik heel fijn vind aan 
deze broek is dat hij heel wijd 

zit en hij ook een mooie 
structuur heeft.”

‘‘Mijn bovenkleding bestond 
uit basiskleuren, dus koos ik 
voor een groene broek om 
kleur toe te voegen aan mijn 

outfit.’’

‘’Ik moest een shirt ontwerpen 
wat te maken had met 

Berlijn, omdat ik daar destijds 
op excursie was met school. Ik 

wist al dat ik het shirt vaker 
wilde dragen en geen stom 
basic ontwerp wilde. Drie 

dagen voor het zeefdrukken, 
kreeg ik een street art tour. El 
Bocho en Piet Parra waren mijn 
inspiratiebronnen. ‘Little Lucy’ is 
een ontwerp van El Bocho, en 
ik heb hier eigenlijk mijn eigen 
twist aan gegeven door haar 

een afrokapsel te geven. 
Little Lucy maakte in de 

illustraties vaak haar kat dood. 
Dit keer vond ik dat de kat 
wraak mocht nemen door haar 
handen eraf te snijden. Er zijn 

vier vrouwen gedrukt op 
mijn shirt, omdat het meer een 

geheel is.’’

T-shirt: Zara Broek: H&M 
Oorbellen & soken: Weekday

Blazer: H&M T-shirt: Zelf ontworpen
Broek: Monki 

Trui: H&M Broek: Zalando 
Tas: H&M

Zelf ontworpen shirt Oorbel: H&M

19



Sem

Denk je dat je woonplaats invloed heeft op je 
kledingstijl?  
“Ik denk dat het wel invloed heeft, want ik kijk 
naar wat mensen aanhebben en of ik dat dan 
zelf leuk vind.” 

Hoe beschrijf jij je eigen kledingstijl?  
“Apart en netjes. Soms doe ik wat geks aan 
en de andere keer weer wat netjes. Ik draag 
echt de dingen die ik leuk vind.”  

Heb je een fashion icoon? Zo ja, wie? 
“Rihanna.” 

Vind je het belangrijk om merkkleding te 
dragen? Waarom?
“Nee, maar ik vind het wel heel mooi.”  

Waar koop je je kleding?  
“Ik ga naar de stad toe en kijk daar in de 
winkels wat ik leuk vind.” 

Welke kleur zie je veel terug in je kleding?  
“Zwarte kleding, omdat het overal bij past.”  

Waar haal jij je inspiratie vandaan?  
“Ik kijk naar de dingen die ik voorbij zie 
komen op bijvoorbeeld social media, maar 
ook advertenties.” 

Favoriete kledingstuk?  
“Tassen.”

Hoe oud ben je?

Waar woon je?

Wat voor opleiding doe je?

17 jaar

Mediamangement

In Rotterdam
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Lente 2018

MAKE-UP
TRENDS

1
2

3

4

‘Glossy’ oogmake-up neemt langzaam de Instagramwereld over en in bijna elke 
modeshow zie je het verschijnen. De naam zegt het al: lipgloss oogschaduw. Klinkt 
gek, maar de looks die beauty gurus hiermee maken zijn uitdagend, speels en ook 
prachtig. 

Glossy eyes

Rode lippenstift is niet echt bepaald een ‘trend’, maar de manier waarop 
mensen deze uitdagende kleur combineren wel. Zo kan je een naturel 
look hebben met alleen een felle lipkleur, of juist een smokey eye met 

rode lippen. Met deze kleur zit je nooit verkeerd!

Red lips

Glitters zijn altijd al een trend geweest. Steentjes, pailletten of 
edelstenen: niets is te gek. De glitters worden over het hele gezicht 
gebruikt en worden een voor een aangebracht met wimperlijm. Best 
een lang proces!

Glitters

Holografie wordt niet alleen steeds bekender in de modewereld. Want tegenwoordig 
zie je het ook steeds vaker terugkomen in make-up looks. Zo heb je holografische 

highlighter, lipgloss en ook oogschaduw.

Holographic
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Denk je dat je woonplaats invloed heeft op je 
kledingstijl?  
“Ja wel een beetje. Je wordt wel beïnvloed 
door je stad maar ik denk meer in de 
drukkere steden.” 

Vind je het belangrijk om merkkleding te 
dragen? Waarom?  
“Nee niet echt. De prijs is soms wat te hoog. 
Maar soms is het kledingstuk zo’n statement 
dat het leuk is en dan koop ik het wel. Maar 
merkkleding heeft niet mijn voorkeur.”

Waar koop je je kleding?  
“Dat verschilt heel vaak. Meestal 
Forever 21 of H&M. Als ik iets zie waarvan ik 
denk ‘dat is leuk’ dan koop ik dat gewoon.”

Wat is je favoriete kleur? Zie je dit terug in je 
kleding?   
“Bijna alles bij mij is blauw.”

Favoriete kledingstuk?  
“Zeker een musthave in je kledingkast is een 
hoodie. Dat draag ik zelf ook graag.”

Pas je je make-up en haarstijl(kleur) aan op je 
kledingstijl? 
“Ja. Vandaag heb ik dan best wel veel make-
up op en mijn haar gedaan, maar soms doe 
ik ook gewoon helemaal niks.”

Fleur

Hoe oud ben je?

Wat voor opleiding doe je?

Waar woon je?

16 jaar

Mediamanagement

In Hendrik-Ido-Ambacht
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Natuurlijk krullend 
haar: je bent gul en 
wil alles doen. Je 
hebt een vurige 
persoonlijkheid waar 
onder andere 
leiderschap, inzicht 
en agressie een rol 
spelen. Op één ding 
focussen is af en 
toe wel een moeilijk 
puntje.  

Rood haar: deze 
kleur zegt als 
enige haarkleur wat 
over je innerlijk! Het 
maakt niet uit of 
het nou natuurlijk 
of geverfd is. Rood 
haar staat voor 
gezelligheid. Je haat 
het als je je verveelt 
en je hebt een goed 
gevoel voor humor. 
Soms houd je van 
drama en soms ben 
je weer verlegen.

Dik/dun haar: met 
dik haar heb je veel 
energie en 
doorzettings-
vermogen. Maar je 
kan soms ook wat 
koppig zijn. Dun 
haar is precies het 
tegenovergestelde. 
Je bent heel 
fijngevoelig en 
spaart je energie 
liever op. 

Dun/sluik haar dat 
je krult: je verlangt 
naar meer plezier. 
Je verandert je haar 
omdat het 
interessanter is om 
te zien. Je bent 
daarom ook op 
zoek naar meer 
interessante dingen 
in het leven. 

Natuurlijke krullen 
die je stijlt: je hebt 
waarschijnlijk een 
chaotisch leven en 
wilt meer rust. Je 
zoekt de controle 
over je wilde haar 
wat een kalmerend 
gevoel geeft in je 
leven. 

Schouderlang haar: 
je houdt van logica 
in je leven. Je werkt 
doelgericht en wil 
graag je dingen 
op tijd klaar hebben. 

Lang haar: je weet 
goed wat je 
eigen gevoelens 
zijn. Lange lokken 
zorgen voor meer 
romantiek en 
creativiteit. ‘Gewoon 
gaan’, is jouw motto.

Kort haar: je maakt 
je niet druk over 
dingen in het
leven of over je 
haar. Je bent sterk 
en kan goed met je 
emoties omgaan. 

Strak in model: dit 
kan twee dingen 
beteken. Of je bent 
een beetje bang en 
je maakt je te druk 
over details of je 
houdt van de 
aandacht. Je wil in 
ieder geval 
opgemerkt worden.

Messy: besteed je 
niet veel tijd aan het 
mooi maken van je 
kapsel? Dan denk 
je vooral veel aan 
anderen. Een 
kappersbeurt 
overslaan gebeurt 
wel eens, net als 
het niet denken aan 
jezelf.

Laagjes: je wilt je 
haar perfect 
hebben vallen. De 
kans is groot dat je 
over andere dingen 
ook zo 
perfectionistisch 
bent. 

Perfect gestylde 
paardenstaart: je 
bent heel 
doelgericht. Je 
hebt het beste met 
iedereen voor én je 
bent atletisch!

Apart kapsel: staat 
jouw kapseltype hier 
niet tussen? Heb je 
een ‘ander kapsel 
dan anderen’? Dan 
heb je gewoon een 
hele leuke 
persoonlijkheid!

Lokken legenda
Lengte & dikte (On)natuurlijke krul Los VS strak Kleur & overig

Wat zegt jouw kapsel over je persoonlijkheid?
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Denk je dat je woonplaats invloed heeft op je 
kledingstijl? 
“Nou ik vind van niet. Nu ik hier in Rotterdam 
op school zit ben ik iets anders qua kleding 
dan dat ik eerst was in Zwijndrecht.”  

Hoe beschrijf jij je eigen kledingstijl? 
“Casual. Eigenlijk meerdere stijlen. Soms ben 
ik wat stoerder, soms wat netter. Het is maar 
net waar ik zin in heb.” 

Vind je het belangrijk om merkkleding te 
dragen? Waarom? 
“Nee, in principe niet. Het is weleens leuk om 
te dragen, maar het is niet dat ik denk dat het 
echt perse een merk moet zijn.” 

Wat is je favoriete kleur en zie je dit terug in je 
kleding?  
“Favoriete kleur weet eigenlijk ik niet. Zwart 
draag ik wel het meest. Liever niet iets te fel.

Waar haal jij je inspiratie vandaan? 
“Gewoon op tv als mensen wat leuks aan 
hebben of als ik op sites aan het scrollen ben. 
Dan zie je van die setjes kleding die leuk zijn 
bij elkaar.”  

Favoriete kledingstuk? 
“Sieraden. Mijn ringen, ik draag altijd ringen. 
Mijn sieraden zijn dan ook echt een musthave 
in mijn kast. Qua kledingstuk denk ik gewoon 
een goede broek.   

Pas je je make-up en haarstijl(kleur) aan op je 
kledingstijl?  
“Nee. Ik heb eigenlijk altijd vlechtjes in en mijn 
make-up doe ik alleen als ik er zin in en tijd 
voor heb.”

Roselyne

Hoe oud ben je?

Wat voor opleiding doe je?

Waar woon je?

17 jaar

Mediamanagement

In Zwijndrecht
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Harige mode
Ook in 2018 zijn er weer nieuwe trends op 
het gebied van haarstijl. Onze lokken worden 
weer in allerlei kleuren geverfd en in alle 
vormen geknipt. Met deze haartrends ben jij 
helemaal in de mode dit voorjaar. 

Dit jaar hoef je je haar niet meer in alle kleuren 
van de regenboog te verven. De meest 
opvallende kleur dit seizoen is paars. Hoe heftig 
je de kleur in je haar laat zetten, bepaal je zelf. 
Een simpele lichtpaarse gloed is ook welkom. De 
rest van de haarcreaties staan dit jaar in het 
teken van natuurlijk. De subtiele highlights kunnen 
dit jaar ook weer het haar in. De ‘MarieClaire’ laat 
weten dat de varianten op het ‘normale’ blonde 
haar, honey blond en strawberry blond, hip zijn 
deze lente. Een kleur die we ook veel gaan 
terugzien in 2018, volgens Harper Bazaar, is het 
witte, grijze haar.

Qua haarstijl zijn er vele opties dit jaar. Stylist én 
haarexpert, Mika van Leeuwen, laat weten aan 
‘Beautify’ wat je in 2018 kan verwachten op het 
gebied van haar. De scheiding wordt deze lente 
in de schijnwerpers gezet en dan vooral de 
scheiding in het midden. Ook je oren mogen 
er zijn. Haar achter je oren en uit je gezicht is 
trendy. Geen golvend, maar superstrak haar, 
oftewel de blunt cut, is nog steeds hip. Vooral 
bij een boblijn staat dit goed. 

Had je plannen voor het veranderen van je haar, 
mix dan deze kleuren en stijlen met elkaar en ga 
helemaal trendy het voorjaar van 2018 in! 

Blunt cut
Het online magazine ‘Trendheads’ geeft elk jaar 
weer een overzicht van de herenkapsels. De 
cropfade en de sidepart zijn twee stijlen die veel 
gezien gaan worden. Kort aan de zij- en 
achterkant en wat langer op de top. Hoe kort 
of lang precies, bepaal je helemaal zelf. Als je 
dan toch al bezig bent om je zijkant van je haar 
kort te scheren, kan je ook alles meenemen. De 
buzzcut, oftewel alles kort, mag er ook zijn dit 
seizoen. Dat nog in combinatie met een baard 
en je bent helemaal trendy bezig. Toch liever 
een wat langer kapsel? Neem dan de slicked 
back waarbij je je haar strak naar achter kamt 
en de pompadour wat een volumineuze kuif 
geeft. Heb je ‘s ochtends nou helemaal geen 
tijd om wat van je kapsel te maken, geen zor-
gen. Een messy look in kort en lang haar mag 
er ook zeker zijn in 2018.

Ook de heren hoeven niet aan de slag met het 
kleurenpallet, je eigen natuurlijke haarkleur is goed 
genoeg. Zelfs als je grijs wordt, hoef je daar niks 
aan te doen. De grijze lokken mogen zeker gezien 
worden. 

Slicked back VS messy

50 tinten grijs

Strawberry blond

Messy look
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De ene keer zie 
ik eruit als een 

f*cking gangster 
en de andere 
keer of ik net 
uit een jaren 
60 film ben 

gestapt.

“

”



Noa Beshir
Noa is 16 jaar oud en woont in Rotterdam. Ze doet de 

opleiding Redactioneel Medewerker aan het Grafisch Lyceum 
en zit in haar eerste leerjaar. 

‘Ik vind dat mijn woonplaats totaal geen invloed 
heeft op mijn kledingstijl. Ik denk dat juist 
social media mij meer inspireert dan echt mijn 
woonplaats.’

‘Het is moeilijk om mijn eigen kledingstijl te 
beschrijven, want het is bij mij echt elke dag 
anders. Het is niet dat ik een vaste kledingstijl 
heb, ik draag gewoon wat ik zie. De ene keer 
zie ik eruit als een f*cking gangster en de 
andere keer of ik net uit een jaren 60 film ben 
gestapt.’

‘Een fashion icoon? Nee die heb ik niet.’ Ik 
verdiep me niet in mensen die bezig zijn met 
fashion. Ik heb daar gewoon echt geen zin in. 

‘Ik vind het absoluut niet belangrijk om 
merkkleding te dragen. Het is duur! Ik heb 
daar echt geen geld voor.’ 

‘Ik heb geen speciale voorkeur voor winkels 
waar ik mijn kleding koop. Meestal ga ik 
gewoon naar de Zara of iets in die richting.’

‘Ik vind rood een erg mooie kleur. Die zie je 
soms ook wel terug in mijn kleding. Ik heb het 
niet het meest in mijn kast hangen, maar ik 
vind het gewoon leuk staan.’

‘Ook heb ik geen favoriet kledingstuk. Het
verschilt echt per dag. De ene keer vind ik 
een jurkje echt superfijn en superleuk zitten, 
maar daarna vind ik het echt een 
verschrikking voor zes weken.’ 

‘Een musthave die iedereen in zijn kledingkast 
moet hebben is voor mij een gewone goede 
broek die je overal bij kan dragen.’ 

‘Ik pas mijn make-up en haarstijl zeker aan op   
mijn kledingstijl! Nou ja. Aan mijn make-up 
doe ik meestal niet echt veel, maar mijn haar 
absoluut wel. De ene keer is het vast en de 
andere keer weer los. Het verschilt gewoon 
met wat voor stijl ik aan heb die dag.’ 

‘Een fashion no go voor mij is als je witte 
sokken in sandalen draagt. Het ziet er gewoon  
raar uit. Ik kan je dan echt niet serieus nemen’ 

‘Als ik een speciale gelegheid heb ga ik niks 
nieuws kopen hoor. Ik haal meestal wat uit 
mijn moeders kast. Ze heeft heel veel leuke 
kledingitems. We hebben dezelfde maat, dus 
dat komt goed uit!’

‘Natuurlijk heb ik zelf een keer een 
modeblunder gemaakt. Die maak ik 
dagelijks. Maar in de eerste klas van 
de middelbare school kwam ik een 
keer met een paarse broek met daar-
op een geel shirt naar school. Dat gaan 
we nu dus echt even niet meer doen.’                                                                                                                                           
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THE POWER OF COOL



Denk je dat je woonplaats invloed heeft op je 
kledingstijl? 
“Ik denk het wel. In een grote stad heb je veel 
meer verschillende stijlen. Ik vind dat mensen 
in grote steden zich veel uitgebreider kleden 
en het daar veel belangrijker is.”  

Hoe beschrijf jij je eigen kledingstijl? 
“Dat is best wel verschillend. Nu heb ik een 
bloesje. Maar soms ook gewoon een pantalon 
met een coltrui en een blazer. Het is heel erg 
divers.”  

Heb je een fashion icoon? 
“Nee. Ik haal mijn inspiratie overal vandaan. 
Op Instagram of Pinterest bijvoorbeeld.” 

Vind je het belangrijk om merkkleding te 
dragen? Waarom?
“Nee helemaal niet. Het is misschien wel 
betere kwaliteit, maar ik vind dat een merk 
echt niet uitmaakt.”   

Waar koop je je kleding? 
Meestal bij Pull&Bear of Bershka. Niet van die 
superdure merken. 

Wat is je favoriete kleur en zie je dit terug in je 
kleding?  
“Ik heb heel veel blauw in mijn kast hangen. 
Het is een hele diverse kleur, die overal 
bijpast.” 

Favoriete kledingstuk? 
“Ik denk gewoon een goede trui. Dat is wel 
een musthave voor in ieders kledingkast.”

Myke

Hoe oud ben je?

Wat voor opleiding doe je?

Waar woon je?

17 jaar

Visueel vormgeven (art&design)

In Gouda
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Zie je als je je kast opendoet één specifieke kleur hangen? Of heb je een bepaalde 
kleur die jou goed staat? De kleur van je kleding kan namelijk wat zeggen over je 
persoonlijkheid. 
Rood is de kleur van de liefde. Je besteedt 
veel tijd en aandacht aan je uiterlijk. Maar 
rood is ook een kleur die opvalt en 
agressiviteit oproept. In de spotlights staan is 
voor jou geen probleem en je bent zeker niet 
op je mondje gevallen. 

De kleur blauw straalt intelligentie uit. Leiding 
geven kan je goed. Dit komt waarschijnlijk
omdat je door blauw een positieve en 
betrouwbare indruk achterlaat. Je hebt een 
goede schouder om op uit te huilen 
vanwege je rustige en open uitstraling. 

Roze heeft twee varianten. Houd je meer van 
het zachtroze? Dan ben je goed in troosten. 
Ga je toch liever voor hardroze? Dan ben je 
een echte feminist en zelfverzekerd. Je kan 
heel direct zijn en weet wat je wilt zeggen. 
Pas wel op dat je niet té bazig overkomt. 

Als je veel zwart draagt is de kans groot dat 
je keuzes maken lastig vindt. Vind je 
veranderingen meestal niet zo fijn? Dit kan 
ook kloppen. Maar zwart staat ook voor stijl, 
elegantie en kracht. Let er wel op dat je niet 
te afstandelijk wordt, want dat ben je totaal 
niet!

Groen staat voor frisheid en positiviteit en zo 
ben jij ook. Je staat open voor (bijna) alles 
en probeert ook graag nieuwe dingen. Je 
houdt ervan om creatief te zijn en je familie 
staat op nummer één. 

Grijs is een neutrale kleur. Tijdens 
bijvoorbeeld een ruzie ben jij ook de 
neutrale. Je kiest geen kant om te 
voorkomen dat je mensen pijn doet of zelfs 
kwijtraakt. In het middelpunt van de aandacht 
staan is zeker niets voor jou. Je houdt je 
liever op de achtergrond. 

Fan van spiritualiteit? Dat kan kloppen als je 
vaak de kleur paars draagt. Net als de kleur 
groen sta je open voor nieuwe dingen. Je 
hebt veel originele ideeën en weet altijd snel 
een oplossing voor alles. 

Puur, sympathie en netheid zijn de drie 
kernwoorden die horen bij de kleur wit. Je 
netheid zorgt ervoor dat je geordend door 
het leven gaat. Zorg er wel voor dat je niet te 
naïef overkomt op mensen.  

Geel geeft een positieve uitstraling. Je leert 
zelf graag, maar je deelt ook je informatie 
graag met anderen. Je vindt snel geluk in 
het leven. Geel is ook de kleur van de zon, 
wat dan weer staat voor warmte. Daarom 
houd jij enorm veel van reizen. 

Als je vaak oranje draagt, geniet je van de 
aandacht die je krijgt. Je houdt van een druk 
en sociaal leven. Je bent vrij populair en je 
hebt een aardige persoonlijkheid. Oranje is 
ook van gelinkt aan Nederland en haar sport. 
Grote kans dat jij graag sportief bezig bent. 

KLEURENPALET 
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Denk je dat je woonplaats invloed heeft op je 
kledingstijl?  
“Ik denk het wel, want ik kijk veel naar 
mensen. Ik shop alleen niet in Gouda. Ik ga 
juist naar andere steden, omdat ik anders wil 
zijn. Ik wil mezelf kunnen zijn en dat kunnen 
uiten in mijn kledingstijl.” 

Hoe beschrijf jij je eigen kledingstijl?  
“Casual en kleurrijk. Maar voornamelijk mijn 
eigen inbreng.”  

Vind je het belangrijk om merkkleding te 
dragen? Waarom?  
“Soms. Het maakt mij niet heel veel uit of de 
kleding nu van een merk is of niet. Het gaat 
mij er gewoon om of ik het leuk vind of niet.” 

Wat is je favoriete kleur? Zie je dit terug in je 
kleding?    
“Ja denim vind ik erg mooi, maar dat is niet 
echt een kleur. Ja, dit zie je heel veel terug in 
mijn kleding.” 

Waar haal jij je inspiratie vandaan?  
“Ik kijk naar de dingen die in de mode zijn. 
Het is dan niet dat ik alles ga dragen, maar 
bijvoorbeeld als bepaalde schoenen in de 
mode zijn en ik vind ze mooi dan draag ik 
die. De rest van mijn outfit is dan gewoon iets 
wat ik zelf leuk vind, dus dat hoeft niet per se 
in de mode te zijn.”  

Wat is een musthave in je kledingkast?  
“Denim! Als het maar van denim is, dan is het 
goed. Bijvoorbeeld een spijkerbroek of 
spijkerjasje.”

Nora

Hoe oud ben je?

Wat voor opleiding doe je?

Waar woon je?

17 jaar

Mediavormgeving

In Gouda
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Het is                    en je besluit om je prachtige                                

Het is een beetje                             , maar je denkt dat je met

    (doordeweekse dag)                            (lelijkste kleur)  

      (synoniem voor vreemd)
deze                    outfit indruk kan maken op                        .
      (ander woord voor cool)                    (vreemdste leraar van je school)

Als je op school komt, zie je dat                 met een
         (je crush)                 (lievelingskleur)
gezicht naar je outfit kijkt. Als je in de spiegel op de wc kijkt, snap je
waarom. Onder je               zitten gigantische zweetplekken!
          (lichaamsdeel)

Je pakt snel een                         handdoek en droogt je ermee af.            (kleur van je ogen)
Als je de wc uit komt, zie je                           goedkeurend kijken.
           (vreemdste leraar van je school)
Is je dag toch nog een beetje geslaagd!

                      aan te trekken. Vol zelfvertrouwen ga je op weg.
              (carnavalsoutfit)

Om                        zit je in                         . Als je op je  
     (tijd dat je naar school moet)                 (vervoersmiddel)    
mobiel kijkt, zie je dat je een berichtje van                   hebt. 

          (naam beste vriend/vriendin)
               , je bent te laat!                              is                 .
   (stopwoordje)                           (vreemdste leraar van de school)         (emotie)

Van schrik maak je een            en krijgt een      kleur van schaamte. 
                                     (dierengeluid)                  (kleur)

Zweet
&

Vlinders
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THE MORE YOU
LIKE YOURSELF, 
THE LESS YOU 

ARE
LIKE ANYONE 

ELSE,
WHICH MAKES 

YOU

UNIQUE
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