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Natuurlijk haar is de trend! Versterk dat wat 

uniek is in jou. 
Natuurlijk haar is de trend. Dat zagen we tijdens de Fashion Week. 

Voorheen kozen de modeontwerpers voor alle modellen dezelfde look. 

Ieder model kreeg hetzelfde kapsel aangemeten. Dat kan heel 

makkelijk. Denk maar eens aan herenkapsels met flink veel gel en een 

zijscheiding. Dit geijkte kapsel is een inkopper. Met gel krijg je zo 

ongeveer elk type haar uiteindelijk wel plat. 

Wat betekent deze trend voor de herenkapsels van 

nu? 
Het is heel handig om de natuurlijke textuur van je haar goed te 

kennen. Je kunt er je haar styling maar ook je haarsnit / haarcoupe 

op afstemmen. 

De natuur van je eigen haar kun je beter leren kennen door het nat 

te maken en het vervolgens natuurlijk te laten opdrogen. Wat doet je 

haar? Krult het, heeft het slag, valt het sluik en recht? Het kan heel 

mooi zijn om dit natuurlijke effect te versterken. Heb je krullen, 

accentueer die dan. Jarenlang hebben we krullen weggestyled maar 

de trend is nu om ze te versterken. Hetzelfde geldt voor slag en steil 

haar. 

De natuurlijke textuur van je haar zou ook het uitgangspunt voor je 

haarsnit moeten zijn. Overleg met je kapper wat je kunt doen om de 

natuurlijke textuur van je haar zo mooi mogelijk te laten uitkomen. 

Heb je krullen dan is het zonde om je haar te laten millimeteren. En 

heb je een mooie slag, wax die dan net weg. Accentueer dat wat jou 

juist uniek maakt. Het maakt deel uit van jouw eigen persoonlijkheid. 

En daar gaat het uiteindelijk allemaal om. 

 
 
 
 

 



Jaren ’70 herenkapsel. 
 

Als je op zoek bent naar een cool herenkapsel om het nieuwe seizoen 

mee te beginnen, dan is dit jaren ’70 kapsel misschien wat voor je. 

Dit kapsel is trendy, helemaal in lijn met de kapseltrends herfst 

winter 2017 2018, en heel veelzijdig. Het is een kapsel voor types die 

wel iets aandurven en niet zomaar voor iedereen geschikt. Vooral de 

lange pony schrikt nog wel eens wat heren af (maar waarom 

eigenlijk?). 

Wil je dit kapsel neem dan vooral deze foto’s mee naar je kapper. 

Het is heel belangrijk dat je kapper de juiste proporties in je haar 

knipt. Dus lange bovenlagen, een wenkbrauwlange pony, lange 

bakkenbaarden en nog wat langer haar in de nek. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



De surfer look haartips en haarstylingsproducten.  
De herenkapsels van de modellen bij de Fashion Show van MSGM 

zomer 2018 leveren ons een heleboel nieuwe ideeën voor spannende 

haarsnitten op, maar vooral geven ons vooral ook een goed idee hoe 

we tegenwoordig met haarstylingsproducten omgaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mood van dit herenkapsel. 
De hair look voor de Fashion Show van MSGM zomer 2018 is 

geïnspireerd door Leonardo Di Caprio in de film ‘The Beach’. Het 

mood board backstage doet ook denken aan de film Point Break. 

Kortom: uitgangspunt zijn sportieve en avontuurlijke jongemannen, 

surfers, actieve guys. 

‘We hebben ons vooral geconcentreerd op de textuur van het haar’, 

legt Tina Outen uit. ‘Het is alsof de jongens aan zee zijn geweest, 

alsof ze het zoute zeewater in hun haar hebben laten opdrogen. Om 

dit effect te creëren hebben we verschillende lagen 

haarstylingsproducten (Toni&Guy) aangebracht en de look afgemaakt 

met Sea Salt Spray van Label.m.’ 

Je kunt deze hair look thuis heel goed nadoen maar je moet er wel 

even de tijd voor maken en bereid zijn om tenminste vier 

verschillende haarstylingsproducten plus een diffuser föhn te 

gebruiken. Hiermee krijg je de juiste textuur. Daarna geef je je haar 

met je vingers vorm. Het is relatief simpel maar het geheim is dus: 

tijd en de juiste haarstylingsproducten. 



Welke haarstylingsproducten gebruik je voor dit 

herenkapsel? 

Fabrizio Palmieri, Creatief Directeur van Toni&Guy Italia 

legde ons verder uit welke haarstylingsproducten je moet 

gebruiken en vooral ook hóe je ze moet gebruiken om dit 

herenkapsel na te doen. 

‘Voor krullend en sluik haar gebruik je verschillende 

producten’, begint Fabrizio Palmieri. ‘Heb je sluik haar 

dan gebruik je achtereenvolgens Heat Protection, Blow 

Out Spray en Sea Salt Spray. Heat Protection beschermt 

je haar tegen de hitte van de föhn. Blow Out en Sea Salt 

geven je haar een doorleefde look, zo’n beach look à la Di 

Caprio, die zogenaamde surferlook. Sea Salt breng je 

vooral op de haarpunten aan. Aan al deze producten 

hebben wij ook nog Protein Spray toegevoegd om 

het haar zacht te houden en het te hydrateren. 

Het is een kwestie van ‘layeren’ van al deze 

producten.’ 

Heb je deze producten allemaal aangebracht dan 

geef je je haar met je vingers vorm en dwing je 

het de juiste kant op met de clips die je op de 

foto hieronder ziet. Hoe langer je ze laat zitten, 

hoe beter je haar ‘gehoorzaamt’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voor krullend haar gebruik je, net zoals voor sluik haar, Protein 

Spray. Dit product breng je vooral goed op de haarwortels aan 

(kneed het er goed in). Daarna gebruik je Rejuvenating Protein 

Cream. Dit haarstylingsproduct hebben we hier niet zozeer als anti-

aging product gebruikt maar wel om de gewenste hair look te krijgen. 

En verder gebruikten we voor krullend haar Grooming Cream, om de 

krullen te scheiden en een juist gewicht te geven. We wilden geen 

overdreven groot volume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvattend: voor sluik haar gebruik je Heat Protection, Blow Out 

Spray en Sea Salt Spray plus Protein Spray. Voor krullend haar 

gebruik je Protein Spray en vervolgens Rejuvenating Protein Cream 

en Grooming Cream. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manlights ! haar kleuren voor mannen is niet langer 

meer taboe. 
De uitgesproken haarkleuren van de afgelopen jaren – denk aan roze, 

groene, blauwe en rode tinten – hebben baanbrekend werk verricht. 

De bleach trend van nu is ook een haartrend die voor iedereen geldt. 

Steeds vaker zien we mannen met spierwitte hoofden. Op z’n hoogst 

krijg je met zo’n uitgesproken haarkleur het etiket ‘alternatief’, 

‘artistiek’ of ‘cool’ opgeplakt. 

Een nieuwe ontwikkeling is dat de kring heren die een verfje wel 

aandurft breder wordt. Ook klassiekere types en die heren die zich 

op hun werk aan een dresscode moeten houden, ontdekken steeds 

vaker dat je met haarkleuren ook heel natuurlijke resultaten kunt 

bereiken die je look versterken maar… er niet uitzien als geverfd 

haar. Het is een trend die ook in Nederland voet aan de grond gaat 

krijgen. ‘Je ziet op dit moment echt dat steeds meer mannen hun 

haar kleuren. Kijk je naar trendy places als Los Angeles dan zie je 

dat het daar volkomen normaal is dat mannen hun haar verven. Vaak 

wordt er gedacht dat dit op een heel obvious manier wordt gedaan, 

dat je dus echt heel goed ziet dat het haar gekleurd is, maar dat 

hoeft helemaal niet.’ Manlights‘, high lights voor de man. Het 

resultaat is alsof je een maandje naar het zonnige buitenland bent 

geweest en blonder bent geworden. ‘Manligths’ kunnen op 

verschillende manieren worden gezet. Met baby high lights [hele 

fijne high lights, ndr] bijvoorbeeld, of met een balayage [een 

techniek waarbij high lights uit de losse hand worden gezet en die 

een mooie kleurverloop geeft, ndr]. Wat heel belangrijk is, is dat je 

hoogstens twee tintjes lichter dan je eigen haar gaat, want als je te 

licht gaat, wordt het te obvious. Het is mooi als je diepte aan het 

haar geeft zonder dat je ziet dat het gekleurd is.’ 

 

 

 

 

 

http://www.adversus.nl/haarkleuren-trends-2017-bleach-is-een-mega-trend-interview-met-randy-van-rijsbergen-van-salon-b/


Streetstyle. Bleached hair is een hype. Ieder 

interperteert het op zijn manier. 
Bleached hair is een mega trend, vertelt Randy van Rijsbergen ons in 

het interview dat we op ADVERSUS publiceerden. Terwijl de trend in 

Nederland aan het doorbreken is, experimenteert het modepubliek 

er al volop mee. Tijdens de afgelopen fashion weeks zagen we 

modellen en street people-tjes met geblondeerde hoofden. 

Zoals Randy van Rijsbergen al voorspelde, is bleach op zich nog maar 

het begin en zullen daar weer heel veel trends uit voortkomen. De 

basis van deze megatrend is een egale, witte kleur van roots tot 

haarpunten. Deze look is het summum van coolheid. 

Maar je hoeft deze trend niet per se letterlijk te volgen. Tijdens de 

fashion weeks zagen we interessante interpretaties. Zo hoef je bij 

zo’n bleach bijvoorbeeld echt niet bang te zijn voor uitgroei. Je gaat 

die geheid krijgen, maar… en dat is de boodschap: het màg en kan ook 

heel stoer zijn. Dat laat het model op de eerste foto hieronder wel 

zien.Verder kan het ook verrassend zijn om spierwit te combineren 

met lichtblond zoals op de tweede foto hieronder. Het blond oogt 

dan opeens verrassend goudachtig en warm naast dat ijskoude wit. 

Ook dit is een manier om met bleach om te gaan. 

Dus waar wacht je nog op? Trek de stoute schoenen aan en ga ervoor! 

 

http://www.adversus.nl/haarkleuren-trends-2017-bleach-is-een-mega-trend-interview-met-randy-van-rijsbergen-van-salon-b/


 

Haartrends en herenkapsels voor herfst winter 2017 

2018. De haarmode voor de heren 

wat zijn de allernieuwste haartrends en 

herenkapsels voor herfst en winter 2017 2018? 
Als we op de internationale catwalks – nog steeds een goede leidraad 

– mogen afgaan dan gaan de haarsnitten en herenkapsels voor het 

komende seizoen wat losser en minder perfect worden. Net zoals 

de herenmode een verschuiving richting ‘normcore’ (minder scherpe 

snitten, minder maatpakken, maar meer ‘gewone’ items als T-shirts, 

spijkerbroeken en truien) vertoont, is ook de mood qua herenkapsels 

wat nonchalanter, dit in tegenstelling tot de barber/hipsterlook van 

de afgelopen seizoen die wel heel gegroomd en geperfectioneerd was. 

De haartrends laten bovendien ook wat langere haarcoupes zien. 

 

  

 

 

 

http://www.adversus.nl/mode-trends-man-herfst-winter-2017-2018-de-nieuwe-herenmode/


 

 

Crew cut wordt French cut. 
De gemillimeterde herenkapsels (ook wel ‘crew cut’ of ‘buzz cut’ 

genoemd) van de afgelopen seizoenen worden richting herfst en 

winter 2017 2018 ietwat langer en veranderen in French cuts. 

Een French cut is een herenkapsel met wat langer haar bovenop het 

hoofd en aan voorkant zodat het naar voren gedragen kan worden 

gedragen. De zijkanten zijn wat korter maar er zijn geen opvallend 

grote lengteverschillen. Dit vrij korte herenkapsel is supercool en 

geeft je een echte look. Het is vooral geschikt voor heren met een 

vrij regelmatig gezicht (maar dat gold natuurlijk des te meer voor 

de buzz cut). Heb je een wat terugtrekkende haargrens dan kun je 

die camoufleren door het haar bovenop nog wat langer te laten en het 

dan naar voren te halen. 

Overigens betekent het niet dat een superkort herenkapsels niet 

meer kan. We zagen tijdens de Fashion Weeks nog vrij veel heren 

met gemillimeterd haar. Maar mocht je zin hebben in iets nieuws, 

denk dan eens aan een French cut! De stap van buzz naar French is 

maar klein. 

 

 



Krullen vragen om ‘groot’ 

Heb je van jezelf krullend haar, dan vragen de actuele haartrends om 

‘grote volumes’. The bigger the better. Laat je krullen maar groeien 

en uitdijen (maar wel even bijknippen zodat het er toch nog wel 

enigszins geordend uitziet). Deze trend heeft te maken met de 

actuele hang naar alles wat ‘natuurlijk’ en ‘individueel’ is. Ga niet 

tegen de natuur in door je krullen af te knippen of weg te stylen 

maar let them show. Ze maken deel uit van jouw eigen, individuele 

look! 

 
 

 
 
 
 
 



Langere haarlengtes. 

De haartrends voor de man wijzen ook richting langere herenkapsels. 

Een voorloper op dit gebied is Nederlands topmodel Ton Heukels. 

Zijn natuurlijke bijna schouderlange haar met een sexy rock twist is 

zijn signatuur. Ga je voor dit herenkapsel doe dan één ding niet: maak 

er geen topknot van want zo’n herenknot is zo passé. Verder gaan we 

ook weer gelaagde middellange herenkapsels zien waarbij het haar 

in grote, bijna ronde volumes op kunstige wijze om het hoofd is 

gestyled. Dit soort herenkapsels zagen we onder meer op de catwalk 

van John Varvatos en vergen enige handigheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adversus.nl/topmodel-ton-heukels-video-interview/
http://www.adversus.nl/kapsel-trends-2017-is-einde-topknot-top-hair-stylist-floor-kleyne-denkt-wel/


Herenkapsels met jaren ’70 invloeden. 

Het shag kapsel (think Mick Jagger!) dat de afgelopen seizoenen een 

sterke comeback maakte blijft ook dit seizoen in de mode. Dit jaren 

’70 kapsel met lange lagen, vrij veel beweging en een spannende rock 

twist blijft op de catwalks en in de haarmode terugkomen. Een 

voorbeeld van een shag kapsel (met pony) is dat van het model Àkos 

Sógor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trendystyle.net/akos-sogor-model-land-dracula/
http://www.trendystyle.net/akos-sogor-model-land-dracula/


Herenkapsels met pony. 
Zo ongeveer elk herenkapsel kan het komende seizoen met 

een ponyworden gecombineerd. Dat heren geen pony’s zouden mogen 

hebben, is nu wel een taboe dat doorbroken is. Botte en rechte 

pony’s zijn hot en komen in alle lengtes voor, van superkort tot bijna 

in de ogen. Is een pony toch net iets teveel voor je, dan kun je altijd 

nog voor een lange lok gaan die je nonchalant opzij draagt. 
 

De wet look is terug. 
Bijna elke hair stylist backstage bij de Fashion Weeks vertelde ons 

dat haartrends ook weer ‘zichtbare’ haarproducten omvatten. Met 

andere woorden: je mag weer producten gebruiken die je in het haar 

ziet zitten. Een goed voorbeeld hiervan is de wet look. Die is weer 

cool. 
 

Haartrends en haarkleuren. 
Haarkleuren gaan ook steevast deel uitmaken van de haartrends voor 

de heren. Er gebeurt op dit moment van alles op haarkleurengebied 

voor de man. Steeds meer mannen durven het aan om hun haar te 

laten verven en de haarkleuren van nu zijn supercool. Denk 

aan bleach – puur wit haar – en vintage haarkleuren maar ook 

heel natuurlijke haarkleuren waarvan niemand zou denken dat je je 

haar geverfd hebt. 
 

Herenkapsels die op z’n retour zijn. 
Herenkapsels die op z’n retour zijn (of we nauwelijks meer zien), zijn: 

de undercut, de quiff en de pompadour. Klassieke kapsels met een 

wat langere bovenkant en kortere zijkanten daarentegen zijn 

‘evergreens’ en kunnen altijd. 
 

Geen baarden meer! 
En neem nu even de tijd om terug te scrollen en nog eens goed naar 

de kapelfoto’s hierboven te kijken. Zie jij een baard? Wij niet! 
 

http://www.adversus.nl/kapsel-trend-heren-2017-wet-look-is-weer-helemaal-terug/
http://www.adversus.nl/haarkleuren-trends-2017-bleach-is-een-mega-trend-interview-met-randy-van-rijsbergen-van-salon-b/
http://www.adversus.nl/haartrends-2017-manlights-kleuren-mannen-is-langer-taboe/


Haarkleuren trends 2017. Bleach is een mega 

trend. Interview met Randy van Rijsbergen van 

Salon B 
Randy van Rijsbergen van Salon B is deze dagen bijna alleen maar 

aan het bleachen. ‘Gebleekt haar is op dit moment een megatrend’, 

vertelt hij. De getalenteerde hair stylist begon zijn carrière op jonge 

leeftijd bij Salon B en heeft inmiddels een naam in de kapperswereld 

opgebouwd. In 2013, 2016 en 2017 werd Randy van Rijsbergen 

genomineerd voor de Coiffure Award, één van de grootste, zo niet de 

grootste prijs die je in Nederland als 

kapper in de wacht kunt slepen. 

Randy maakte ons met zijn verhalen 

razend enthousiast over 

de nieuwe bleach trend, 

een haarkleuren trend die ook wij 

tijdens de Fashion Weeks al spotten. 

Randy vertelt ons er in dit interview 

alle ins en outs over en eerlijk gezegd 

heeft hij ons in de verleiding gebracht 

het eens te proberen. We zijn 

benieuwd hoe jij er na het lezen van 

dit interview over deze haarkleuren 

trend denkt. Dit is wat Randy van 

Rijsbergen ons over de allergrootste 

kleurtrend van nu vertelde:DÉ HAARKLEUR TREND VAN DIT MOMENT 

IS GEBLEEKT HAAR. JOIN THE BLEACH BABE CLUB! 

De grootste haartrend van nu gaat over kleur. Kleur wordt zoveel 

gedaan op dit moment. Het is nog nooit zo belangrijk geweest. Er zijn 

steeds weer nieuwe en boeiende haarkleuren trends.Megagroot is op 

dit moment een trend die ik de ‘Bleach Babe Club’ noem. Deze term 

staat eigenlijk voor mensen die steeds lichter van haarkleur willen 

gaan. Dit kun je natuurlijk niet in één keer doen. Je doet dat 

in processen. Je zet steeds een stap verder. Het leuke is dat veel 

mensen #bleachbabeclub al hashtaggen. Zo kun je het hele proces 

van bleaching van jezelf (en anderen) op internet volgen en naar 

http://www.adversus.nl/haarkleuren-haartrends-2017-bleach-is-de-trend/


perfectie streven. Het ultieme haar dat bij deze trend hoort, 

is clear white, dus haar dat van de aanzet tot aan de punten 

compleet wit is. Er zitten geen andere nuances in, ook geen high 

lights. Het moet puur een mooie, egale kleur zijn. Dit is de ultieme 

look die we ook voor herfst winter 2017 2018 gaan zien. Onder deze 

‘Bleach Babe Club’ vallen weer allerlei subtrends. Zo’n witte basis is 

namelijk perfect om op voort te borduren. Het is een perfecte 

ondergrond voor weer andere kleurentrends. Er zijn heel veel opties. 

Je kunt je look persoonlijk samenstellen. Voor elke persoon valt wel 

een trend te verzinnen. 

VINTAGE TINTEN VOOR EEN SNELLE EN TIJDELIJKE 

CHANGE. 

Vooral vintage tinten bijvoorbeeld zijn heel erg mooi over een witte 

of lichte blondkleur. Denk daarbij aan de kleuren van een jaren ’70 

interieur, aan de kleuren van meubels en ook kleding uit die tijd, en 

vooral aan de pasteltintjes die toen wat valer waren. Zo’n 

mooie vintage tone kun je over je bleach heen zetten zodat er een 

soort glow overheen komt, met een bepaald accent. Stel dat je wit 

haar hebt. Je vindt het mooi maar wil wel 

even een change. Dan kun je er zo’n vintage 

kleur overheen doen, gewoon voor een 

nieuwe glow voor een paar weken. En als’ie 

terugloopt krijg je je mooie witte kleur 

terug. Het is heel easy en leuk te doen en 

je hebt er snel een update mee zonder dat 

je je witte ondergrond verandert. Want 

als je zo’n bleach eenmaal hebt dan wil je 

niet snel iets anders. Je bent heel lang aan 

het werk om die kleur te krijgen en dan is 

het zonde om in één keer weer donkerder 

te gaan. Dus dan is zo’n vintage kleur 

ideaal.  
 

 

 



HOLOGRAPHIC HAIR IS DE ALLERALLERNIEUWSTE TREND. 

Een andere, allerallernieuwste trend die aan het komen is maar naar 

verwachting pas in herfst en winter echt zal doorbreken, 

is holographic hair [even googlen]. Om je dit voor te stellen, kun je 

denken aan een CD-rommetje of een DVD. Als je die omdraait, zie je 

een soort weerkaatsing van allerlei kleuren: blauw, groen, geel, roze. 

Dit kun je ook op je haar gaan zetten. Wat er eigenlijk wordt gedaan 

is dat je over jouw blonde kleur, zo licht mogelijk, flinterdunne baby 

high lights gaat zetten in zachte pink, yellow, blue en green tones. 

Omdat het allemaal heel zachte, flinterdunne pastel baby lights zijn, 

superzacht, krijg je een hele mooie overloop die blendt met je eigen 

tint. 

Holographic hair is dus een heel, heel zacht kleureffect, bijna alleen 

een weerkaatsing, nog zachter dan een volledige pastelkleur. 

Natuurlijk kun je het zo sterk maken als je wilt, maar eigenlijk is het 

de bedoeling dat eerder je wat subtiele accenten over je blonde haar 

legt dan dat je je hele blonde haar helemaal kleurt. 

 

DE HAARKLEUREN VAN NU ZIJN CUSTOM MADE. 

Deze haarkleuren zijn allemaal heel custom made. We merken dat 

mensen steeds meer op zoek zijn naar iets dat bij hen past en bij 

Salon B denken wij hard mee om een persoonlijke look voor iedereen 

te vinden en deze looks ook steeds weer te vernieuwen. Steeds meer 

mensen willen zo’n mooie bleach basis om op voort te borduren en 

mee te experimenteren. 

Heb je eenmaal zo’n witte ondergrond die op zich supermooi is, dan 

kun je elke twee maandjes langskomen voor een update. Dat is dus 

puur een tijdelijk change waardoor je weer even iets anders hebt. 

Stel je hebt een festival, een event of iets anders leuks, dan kun je 

snel een her-update doen. Je hoeft je haar dus niet helemaal om te 

kleuren of om te werken om iets nieuws te krijgen. Dat is veel 

zachter voor je haar. 

En je bent veel flexibeler en sneller. Want je merkt wel 

dat snelheid de trend is. De celebs op internet komen ook steeds 

weer met een nieuwe haarkleur. Binnen twee weken is iets een trend, 



en dan komt er weer een andere celeb met weer een andere look. De 

nieuwe trends volgen elkaar razendsnel op. Met zo’n witte ‘Bleach 

Babe Club’-look kun je daar heel mooi op inspelen. 

 

EEN BLEACH STAAT IEDEREEN GOED. 

Het mooie is ook dat het bij iedereen past. Het maakt je niet 

grauwer of roder in je gezicht, maar geeft je een superzachte teint. 

Dit is heel anders dan bijvoorbeeld de grey trend van een paar jaar 

geleden. Grijs haar moet echt bij je passen, maar bleach staat 

iedereen. Het is supermooi en een fantastische basis voor creatieve 

kleurenlooks. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Top hair stylist Marriët Gakes over de haartrends 2017 

voor heren en over multistyle hair. 

Top hair stylist Marriët Gakes heeft de vinger aan de pols als het 

om haartrends gaat. BN’ers, fashion modellen en trendy people 

nemen dagelijks plaats in de kapperstoel van haar exclusieve hair 

salon aan de Herengracht. Wij vroegen de top hair stylist naar de 

haartrends voor de heren. Marriët signaleert in dit interview 

belangrijke ontwikkelingen. De man is qua hair cuts maar vooral ook 

qua hair styling de afgelopen seizoenen heel – hoe zullen we het 

noemen? – ‘volwassen’ geworden. We laten het Marriët zelf vertellen: 

De haartrends voor de heren voor najaar en winter 2017 2018 

‘Als we naar mannen kijken, dan zie ik een trend die ik ‘multistyle’ zou 

willen noemen. Met ‘multistyle’ bedoel ik dat mannen bewuster bezig 

zijn met de vraag: ‘Hoe kan ik mijn haar stylen? Wat kan ik ermee?’ 

Mannen zijn tegenwoordig ijdeler dan ze ooit zijn geweest en dat 

vind ik een leuke ontwikkeling. Het doet geen afbreuk aan hun 

mannelijkheid. Ze zijn gewoon alleen bewuster en verzorgen zich 

beter.’ 

‘Vroeger kwamen mannen naar de kapper en zeiden: ‘Doe mij maar 

stekeltjes’. Nu hebben ze een zwaarder eisenpakket. Ik vind het 

superleuk om mannen op een bepaalde manier te knippen zodat hun 

haar multistyle-baar is. We hebben de afgelopen seizoenen 

veel barber cuts gezien, maar die echte barber cut met bijna kale 

zijkanten, dat is er wel een beetje af. De barber cut in afgezwakte 

vorm blijft nog wel en ik merk ook dat mannen het leuk vinden om 

daar meer mee te doen. En dat ze het leuk vinden om tips en 

tricks te krijgen om hun haar te stylen.’ 

‘Je ziet gewoon dat mannen bij wijze van spreken hun haar niet meer 

een maand achter elkaar naar achteren dragen totdat ze weer naar 



de kapper moeten maar dat ze het leuk vinden om meer met hun haar 

te doen. Ze willen weten hoe ze een scherpe zijscheiding in hun haar 

kunnen maken en ze zijn steeds meer geïnteresseerd in haartrends 

en haarproducten waar mee ze de ene keer een beach-achtige look 

kunnen maken en de andere keer weer iets anders.’ 

 

‘Dat zie je vooral heel erg met de sea salt spray. Die werd 

voorheen vooral door vrouwen gebruikt omdat vrouwen die 

beter snapten, maar je merkt nu dat mannen producten ook 

interessanter gaan vinden. En dat ze niet te beroerd zijn om 

hun haar te föhnen als hun haar daar een betere look van 

krijgt.’ 

‘Een andere haartrend is dat we bij mannen 

steeds meer peroxideblond zien 

terugkomen. De Justin Bieber look zullen 

we maar zeggen, zo’n fake blond hoofd.’ 

 

 

‘Dat mannen meer experimenteren dan vroeger, zie je ook als het 

om krullen gaat. Voorheen deden mannen met krullen hun best om het 

haar zo glad mogelijk te krijgen. Haarproducten moesten krullen 

vooral temmen. Maar als je nu op straat kijkt, durven mannen veel 

meer gebruik te maken van die krullen en hun haar juist groot te 

dragen. Wat dat betreft gaan mannen ook steeds meer meedoen 

aan trends en vernieuwing. Ik vind het een leuke ontwikkeling.’ 

 



‘Bij multistyle-baar haar hoef je overigens niet per se aan wat langer 

haar te denken. Het kan ook kort zijn met wat kortere zijkanten en 

wat langer bovenop. Langer haar mag overigens ook nog steeds. Wel 

belangrijk is dat de man bun een go is. Dat knotje boven op je hoofd 

is passé.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 

hipster is dood en begraven. Sorry, het klinkt hard maar het zij 

zo. 

 

Het werd gewoon teveel. De hipster look is killing voor hair stylisten. 

Het is voor ons frustrerend om te zien hoe al die verschillende 

haartypes allemaal worden geüniformeerd door ladingen wax die alle 

dynamiek en beweging aan het haar ontnemen. Onder die wax kan elk 

haartype schuilgaan, maar je hebt er geen idee van hoe het eruit 



ziet.’ 

‘Voor mij als klassieke kapper met schaar is dit fantasieloos en 

smakeloos. Er zit geen enkel idee achter, uitzonderingen daargelaten. 

Ik houd niet van een dergelijke homologatie. Het is stuitend als 

iedereen zich dezelfde look laat aanmeten. Het is juist een goede 

haarsnit waarbij je haar tot z’n recht komt die je persoonlijkheid 

geeft.’ 

‘Ik vind verder ook een baard lang niet altijd mooi. Natuurlijk is een 

baard handig om een paar kilo’s teveel in je gezicht te verbergen 

maar zou het niet beter zijn om die paar kilo’s te lijf te gaan in plaats 

van ze te camoufleren? Maar goed, dat zijn persoonlijke keuzes. 

Blijft het feit dat een baard in juni bij temperaturen van tegen de 

40 graden voor mij esthetisch geen enkele waarde heeft. Op de 

Noordpool is dat wellicht anders maar bij ons… Maar het ergste is 

nog dat iedereen er hetzelfde uitziet. Dat gebrek aan een 

persoonlijke stijl, dat ik kan maar moeilijk accepteren.’ 

 

 

 

 

 

Kapsel 

trend heren 2017. Het wet look kapsel is weer helemaal terug 

 

Eén van de meest opvallende trends voor 2017 is dat haarproducten 

weer helemaal gezien mogen worden. Tot een paar seizoenen geleden 

moest je haar er heel naturel uitzien, maar nu mag je weer lekker 

met potten en tubes aan de slag om je haar een shiny of misschien 

wel wet look te geven. 



En dit opent weer heel veel nieuwe mogelijkheden voor een stylish 

hair look. Zo kun je spelen met verschillende texturen zoals mat en 

glanzend in dezelfde hair look. Dat is nog altijd een stokpaardje van 

moderne hair stylisten. Een voorbeeld? De hair look bij Maioran 

tijdens de Milan Fashion Week herfst winter 

2017. Daar kamden de hair stylisten het haar 

van de jongens naar voren in een soort trendy 

jaren ’70 pony en daar deden ze vervolgens nog 

eens flink wat product in om het een nattig 

aanzien te geven. Supertrendy en cool. 

Wil je dit thuis eens proberen, ga dan NIET aan 

de slag met de klassieke wet gel van de 

supermarkt en ga voor crèmeproduct dat je 

haar ‘shine’ 

geeft en doe 

er flink wat van in je haar. Dit soort 

producten maken je haar niet hard 

maar laten het zacht en 

beweegbaar en leggen er 

tegelijkertijd die wet look 

overheen.Producten die bij deze 

wet look passen is de heavy hold 

pomade. Deze heeft een heavy 

hold en high shine echt iets wat 

bij een wet look past.  

 

 

 

 

8 tips voor gezond haar. 
De meeste mannen willen ook mooi verzorgd haar hebben en geen 

vieze vette haardos. Ik als barbier zijnde 

zie echter te vaak in de kappersstoel nog 

mannen die problemen hebben met hun 

haar. Niet aan alle problemen kan je zelf 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKnYKvwIHXAhWKZ1AKHQl8D4oQjRwIBw&url=http://www.ulta.com/daily-shampoo?productId=xlsImpprod12181001&psig=AOvVaw2Vkv31JW2lXYbgBBikyKUu&ust=1508667988164239


wat doen maar haar waar iedere dag een halve pot goedkope gel in 

gaat en wat vervolgens maar 1x per week gewassen wordt daar wordt 

niemand vrolijker van en zeker je haar niet. 

 

TIP 1: Was je haar met een milde shampoo en gebruik af en toe een 

conditioner. Neem een shampoo die bij je haartype past en laat je 

voor een goede shampoo adviseren door je kapper 

 

TIP 2:  Was je hoofdhuid voorzichtig met je vingertoppen en niet 

met je nagels. Door zachtjes je hoofdhuid te masseren stimuleer je 

de bloedcirculatie. Doe dit echter niet iedere dag anders gaat je 

hoofdhuid overtollig talg produceren en krijg je vet haar.(dat willen 

we juist niet!) 

 

TIP 3: Gebruik lauwwarm water om je haar te wassen van te heet 

water droogt je haar uit. Meer informatie over je haar wassen vind 

je hier. 

 

TIP 4: Spoel als laatste je haar met koud water. Dit zorgt ervoor 

dat je haar schubben sluiten en je haar er glanzend uit gaat zien. 

 

TIP 5: Vermijd stress! Teveel stress kan namelijk voor haaruitval 

zorgen. Ik  

weet makkelijker gezegd dan gedaan maar veel haaruitval wordt echt 

veroorzaakt door stress. 

 

TIP 6: Eet gezond. Door een gezond eetpatroon krijgt je lijf 

voldoende vitamine en mineralen binnen.  

TIP 7: Gebruik een goede borstel. Veel mensen gebruiken een zo 

goedkoop mogelijke borstel. Deze doet niets goeds voor je haar en 

hoofdhuid. Een goede borstel wordt echt onderschat door vooral 

mannen. Een goede borstel laat je haar glanzen, gaat makkelijk door 

eventuele klitten heen en is vriendelijk voor je hoofdhuid. 

https://www.b4men.nl/wassen-koud-warm-water/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP 8: De laatste tip maar zeker niet de minst belangrijkste, ga 

regelmatig naar je kapper. De kapper knipt namelijk alle droge en 

gespleten punten waardoor je kapsel er meteen al veel beter uitziet. 

Tevens knipt je kapper weer een goed model in je haar wat er ook 

veel verzorgder uitziet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De do’s en don’t’s wenkbrauw verzorging bij mannen.  

Mannen en hun wenkbrauwen, het is bijna een haat-liefde verhouding. 

Je wenkbrauwen zorgen voor gezichtsuitdrukking. Teveel is niet mooi 

maar te weinig ook niet. Veel mannen hebben vaak te veel wenkbrauw 

of wenkbrauwen die in elkaar doorlopen, het zogenaamde 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiegI_vv4HXAhXCI1AKHb8fBXUQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/explore/denman-brush/&psig=AOvVaw1NEeDyUDO7qqkvPXNZpMXm&ust=1508667829374864


“bert”effect. (je weet wel van bert en ernie).Verzorgde 

wenkbrauwen geven rust aan je gezicht en geven tevens een verzorgd 

uiterlijk. Je kunt op verschillende manieren je wenkbrauwen in toom 

houden. Zorg er wel voor dat je niet te veel haartjes weg haalt, dit 

kan een zeer onnatuurlijk effect geven wat bijna niet meer te 

corrigeren is. Bij mannen is een te gestylde wenkbrauw niet mooi. Ik 

heb zelf nooit last gehad van mijn wenkbrauwen, deze waren eigenlijk 

altijd prima. Echter nu ik wat ouder begin te worden, merk ik dat 

mijn wenkbrauwen ook meer onderhoud vragen. Tegenwoordig houd ik 

mijn wenkbrauwen netjes.  

 

 Ideale vorm van je wenkbrauwen 

◦ Je wenkbrauw begint aan de zijkant ter hoogte van de neusvleugel, 

zie letter A 

◦ Het hoogste punt van je wenkbrauwboog komt tot aan de 

buitenrand iris (gekleurde deel van het oog), zie letter B 

◦ Je wenkbrauw eindigt op de denkbeeldige doorgetrokken lijn van je 

neusvleugel naar de buitenste ooghoek, zie letter C 

De onderkant van je wenkbrauw begint en eindigt op dezelfde lijn, zie 

letter D 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Als je voor het 

eerst aandacht 

gaat besteden aan je wenkbrauwen, raad ik je aan om niet meteen 

teveel te willen doen. Begin eerst met alleen de langere haren weg te 

halen. Dit kan met een speciaal wenkbrauw schaartje. Dit schaartje 

zorgt ervoor dat de langere haren eruit geknipt worden. Je kant dit 

https://www.b4men.nl/monday-morning-manual-is-beste-start-weekend/
https://www.b4men.nl/monday-morning-manual-is-beste-start-weekend/


ook zelf doen met een klein schaartje en borsteltje, maar de kans 

dat je dan teveel weghaalt is wel groot. Ook het weghalen van de 

“doorlopende” wenkbrauwen maakt al een wereld van verschil. Haal 

met een pincet alle haartjes weg die groeien tussen je wenkbrauwen. 

Het doet misschien eventjes pijn, maar dit trekt met een paar 

minuten weg. Je kan ook je wenkbrauwen laten harsen bij de 

schoonheidsspecialist. Het voordeel hiervan is dat haartjes er langer 

over doen om terug te groeien. Ook kan je aan je kapper/barbier 

vragen of hij je wenkbrauwen wilt knippen. Meestal vraag ik dit zelf 

al aan mijn klanten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLEDING TRENDS HEREN 



Winter 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimalist Utility. 



De grens tussen formele en ontspannen kleding vervaagt. Minimalist 

Utility voegt een gevoel van precisie en verfijnde understatement 

toe aan functionele thema’s. Strakke silhouetten en minimalistische 

styling verheffen cargo stijlen voor een hedendaagse stadse 

uitstraling, terwijl een terughoudend palet van aardse tinten en 

weloverwogen anatomische elementen het in de toenemende mate 

verfijnde gevoel accentueren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLOUR & PRINT. 

 

Donkere aardse tinten en rijke basistinten versterken het 

winterpalet met een nieuwe kleurdichtheid. Een combinatie van 

verkoelende neutrale tinten in ijzige kleurschakeringen zorgt voor 

een winters gevoel. Zeefdruk technieken en monochrome typografie 

verwijzen naar de stedelijke en industriële aspecten van de trend, 

terwijl militaire herkomsten een update krijgen met een 

texturerende, tribal interpretatie van camouflagemotieven. 

 

 

 



 

Surface & Materials. 

 

 

 

 

Traditionele stoffen krijgen een modernistische bewerking met 

hedendaagse kabels, gedefinieerde baleinen en stretchjersey. 

Performance en bruikbaarheid komen samen met waterbestendige 

afwerkingen en isolerende eigenschappen toegepast op toegesneden 

stukken. Gewaxt katoen introduceert een rustiek element, en voegt 

spanning toe aan kleermakersstijlen. 

 

 

 



 

 

 

Apparel & Accessories. 

 

Hybride toepassingen worden belangrijk voor herfst/winter met de 

fusie van ontspannen en formele elementen in mode. Basisstukken 

voor heren worden opnieuw uitgevonden met gelaagde constructies en 

weloverwogen hardware details. Schoenen slaan de brug tussen zware 

arbeider en stedelijke atleet, terwijl multifunctionele accessoires 

duurzame constructies combineren met hoogwaardige afwerkingen. 

 

 

 

 

 



 

Geen kledingstuk is meer geschikt voor de tussenseizoenen dan het 

leren jack. Het beschermt tegen regen en wind, het houdt je warm 

maar niet té, en het is ook nog eens supertrendy. Een leren jack is 

één van de beste aankopen die je kunt doen. Als je er een beetje 

gezond verstand bij gebruikt en een gangbaar model (en een 

gangbare kleur) kiest, kun je er jaren plezier van hebben. 

 

Voor deze herfst is dat niet moeilijk. Hoewel de mode winter 2017 

2018 vooral in het teken van kleur staat – felle kleuren wel te 

verstaan – zijn de kleuren van de leren jacks opvallend ingetogen. 

Zwart en bruin vieren de boventoon, soms geflankeerd door 

onverwacht wit en rood, maar dat zijn uitzonderingen. 

 

Ook de vormgeving is vrij klassiek. De jacks sluiten mooi om het 

lichaam, zoals het motorjacks (die toch de basis voor dit kledingstuk 

vormen) betaamt, en zijn vrij kort. Daarnaast zien we ook wat 

ruimere jacks, soms gevoerd, niet alleen omdat het warmte geeft 

maar vooral ook omdat het stoer staat. 

 

Zoals je op de mode foto’s hieronder ziet, kun je leren jacks overal 

op dragen: op je spijkerbroek maar ook op je nette kantoorbroek en 

zelfs over je maatkostuum (bedenk deze combinatie van tevoren 

zodat je de juiste maat en pasvorm koopt). 

 

 

 

Hieronder wat foto’s ter inspiratie: 

http://www.adversus.nl/mode-trends-man-herfst-winter-2017-2018-de-nieuwe-herenmode/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Scherpe scheiding tussen casualwear en 

officewear. 

 

Een andere mode trend (en die volgt eigenlijk al uit het 

bovenstaande) is een scherpere scheiding tussen casualwear en 

officewear. Aan de ene kant zien we spijkerbroeken, hoodies en cozy 

wintertruien, aan de andere kant maatpakken en klassieke halflange 

winterjassen. Opvallend is wel dat ook de officewear vaak een 

moderne en ongebruikelijke twist meekrijgt. Een sprekend voorbeeld 

hiervan is de collectie van Daks waarin gespeeld wordt met de 

volumes en vormen van klassiekers wat resulteerde in onder meer 

grijze broeken met absurd hoge tailles en extreem korte blazers. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Statement items. 

De verschuiving richting (meer) ‘normcore’ betekent echter niet dat 

de mode trends bestaan uit ‘gewone items’, integendeel. De basis mag 

dan ‘gewoon’ zijn – een spijkerbroek, een T-shirts, een hoodie – maar 

de uitwerking ervan is alles behalve gewoon. De prints en dessins zijn 

vaak over the top, hoodies en truien krijgen opvallende bewerkingen 

mee (afbeeldingen, maar ook opgestikte versieringen), de kleuren zijn 

ongebruikelijk levendig voor het winterseizoen. 

 

 



 

Winterjassen. Hot item is de gewatteerde 

jas. 

 

Een hot item onder de winterjassen voor herfst winter 2017 2018 is 

de gewatteerde jas (denk aan het Michelin-mannetje) maar dan met 

een megavolume en ook hier weer ongewone vormen. Verder zien we 

leren jacks, halflange jassen (maar dan bijvoorbeeld met 

megaschouders), parka’s, ski-jacks en zelfs bontjassen (waar wij dus 

helemaal tégen zijn tenzij je nepbont draagt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ongebruikelijk 

veel kleur voor 

het winterseizoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De modekleuren voor 

herfst winter 2017 

2018 zijn ongebruikelijk 

levendig. Een topkleur is 

rood. Verder zien we oranje, kobaltblauw, groen, geel en natuurlijk 

ook de niet-kleuren grijs en zwart. Het bijzondere is verder dat we 

deze kleuren allemaal bij elkaar mogen dragen tot een bonte 

compositie. 

 

 



Schreeuwende prints. 

 

 

  

 

Ook qua fantasieën en prints hebben de modeontwerpers zich voor 

dit seizoen bepaald niet ingehouden. Normcore, jazeker, voor de 

basis, maar alles verder laten de mode trends alles behalve een 

‘grijze muis’-beeld zien. Behalve schreeuwende prints zien we ook 

(ietwat) ingetogenere ruiten. 

 

 

 

 



Wijde broeken en oversize jassen en truien. 

Strakke en gelikte snitten (zoals we die bijvoorbeeld van Prada 

kennen) maken plaats voor wijdere en soms zelfs zeer wijde volumes. 

De broeken worden wijder, de jassen en truien groter. De truien zijn 

bovendien opvallend grof en huiselijk, iets wat de invloed van 

de Hygge trend moet zijn (Hygge is Zweeds en staat voor alles wat 

knus, gezellig en huiselijk is). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S H E R L O C K  

H O M E S 



 
 

Ontdekkingsreizen in het hier en naar het verleden zijn key 

onderwerpen voor deze trend. Ontwerpen op de catwalk zijn of 

geïnspireerd op de detectiveverhalen van Sir Arthur Conan Doyle of 

bieden een inkijkje in de researchwereld van de Beagle op 

Antarctica. 

Modellen lijken zo weggelopen te zijn uit het Londen van de laat 19e 

eeuw met hun capes, knickerbockers en kilts in tweed of schotse 

ruit; vaak aangevuld met een bijzonder accessoire als een mof om de 

handen in de verbergen of een hoed of pet à la Sherlock Holmes. 

De moderne variant is veelal in outdoor- of zelfs combatstyle . Veel 

bont als materiaalkeuze, maar m.n. de bloemenprints op de op het 

leger geïnspireerde pakken van Moschino, inclusief baretten, spreken 

tot de verbeelding. 



Mr. Darcy 

Mannentrends zijn net als die van de dames onderhavig aan de 

tijdsgeest. Op straat tijdens de fashionweek in Milaan worden drie 

zeer gesoigneerde jonge heren gefotografeerd om hun uitgesproken 

"dandy"uitstraling. De tijd van macho- en metromannen is voorbij en - 

zoals ik al zei in mijn prognose voor zomer 2016 - ook de hipster is op 

zijn retour. 

Designers uit alle windstreken laten zich inspireren door klassieke 

voorbeelden. Hoge kragen, pandjesjassen en strikken uit de boeken 

van Emily Brönte domineren de catwalk. Stoffen zijn rijk: kant, 

gobelin en jacquard worden veelvuldig gebruikt. Pakken en jassen zijn 

klassiek van snit; de Victoriaans aandoende silhouetten 

lichaamsvolgend. 

Kleuren als poederroze en grijs zijn vrouwelijk en zacht met als 

tegenhanger zwart en wit. 



 

Dr. Spock. 

Het heelal is een blijvende inspiratiebron voor allerlei creatieve 

uitingsvormen. Op tv verschijnt binnenkort het programma "Andre 

Kuipers zoekt contact"; bij designers op modegebied blijkt het 

interesse voor de ruimte en het heelal uit het materiaalgebruik en de 

silhouetten die zo uit de serie Star Trek (uit de jaren 60) gelopen 

zouden kunnen zijn. 

Pakken zijn veelal van gewatteerd materiaal gemaakt of zijn, zoals bij 

Kenzo, van neopreen. Kleuren en stoffen zijn glanzend en iriserend. 

Blauwtinten en paars voeren de boventoon. De setting van de show? 

Kijk naar die van Etro. Een compleet maanlandschap is op de 

achtergrond geprojecteerd en de catwalk van Marni laat de kijker in 

psychedelische sferen de collectie ondergaan. 



 

Starsky & Hutch. 

 

 

Was de wereld nog maar zo onschuldig als in de tijd waarin boeven 

werden gevangen door Charlies Angels en Starsky & Hutch. 

Ontwerpers kiezen duidelijk voor een revival van deze tijd; althans 

zeker voor de look and feel van de kleding uit de jaren '80. 

Brede schouders, double breasted colberts en vooral de keuze voor 

bomberjacks, al dan niet met teddybontkragen vallen op in deze 

trend. Suede, denim en leer zijn veel gebruikte materialen. De 

kleurpaletten zijn afgeleid van de seventies en eighties, het silhouet 

is aangesloten of oversized en breed, met name bij de schouders.  



Army Fashion. 

Dit jaar moet de man een aantal trends met de vrouw delen. We zien 

dit seizoen kleding in het kakigroen, olijfgroen, beige, in zand kleuren 

en met camouflage print. De military look zorgt ervoor dat we in de 

koude tijden goed beschermt zijn tegen wind en regen. Vooral de 

kleuren olijfgroen en beige zijn erg goed combineerbaar. Je kunt een 

een zwarte skinny jeans combineren met een oversized longsleeve in 

het beige en een olijfgroene jas en klaar is de army look. Ook erg 

cool: Een blouse met leger print met een zwarte skinny jeans en een 

stoere Chelsea- of Timberland boots. Op het eerste gezicht lijkt de 

army look een beetje terughoudend met de kleuren, maar als je de 

juiste kledingstukken goed combineert, dan krijg je al snel je WOW-

effect. Kies voor de camo-style en laat iedereen zien hoe je de 

military mode draagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houthakkers-aka ruitjesprint voor de man. 

Deze trend print zou iedere man moeten kennen deze herfst en 

winter. De houthakkers print is dit jaar helemaal hot en deze print 

gaat volgens ons nooit meer uit de mode. Of je het traditioneel 

draagt als rok of als sjaal, het maakt je outfit meteen opvallender. 

Vooral dit seizoen zien we het bij grote modeontwerpers terug. 

Tassen, skinny jeans, bloesjes, schoenen, sjaals – er zijn talrijke 

mogelijkheden om de geruite print op je eigen manier te dragen en 

combineren. Er zijn geen grenzen! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 

trainingspak 

comeback. 



De dames rocken deze herfst en winter de jumpsuit, hiervoor hebben 

de heren de vette joggingpakken als trend! Mode guru Karl Lagerfeld 

zou nu waarschijnlijk zijn hoofd schudden, maar wij zeggen JA tegen 

de joggingbroeken swag en houden van deze nieuwe trend. De look is 

chill, super comfortabel en kan ook echt een opvallend kledingstuk 

zijn. Sneakers zijn de beste modepartners van deze casual stijl. 

Dit hippe trainingspak past tevens in de trend van de drukke prints. 

 



 

 

 

 

Sky Blue of Denim Blue. 

Twee andere trend kleuren die ons blij gaan maken deze herfst en 

winter zijn: hemelsblauw en jeans blauw. Deze kleuren zijn 

verrassend en perfect voor overdag en ’s avonds. Ook hier moet je 

oppassen dat je er niet als een smurf uit ziet. Probeer het eens met 

een blauwe gevoerde jas of een super zachte kasjmir trui in het 

denim blauw. Blauw is de kleur van deze winter en laat je inspireren 

door deze hemelse kleur! 

 

Vandaag is ROOD! 



Je weet misschien al naar aanleiding van de titel waar het hier om 

gaat. Juist, rood is de trend kleur dit jaar die de fashion game 

beheerst. Rood betekent niet meteen rood. Er zijn verschillende 

soorten kleuren rood die je outfit kan laten beïnvloeden. De kleuren 

variëren van kersrood tot een diepe bordeaux rode kleur tot de 

trend kleur marsala. Wees wel voorzichtig, je wilt niet als een tomaat 

rondlopen als je van top tot teen in het rood loopt. Een mooi paar 

rode sneakers, een rode jas of een rode cap is genoeg om je outfit op 

te pimpen. Less is more, zeggen ze toch? 

Dystopic Deconstruction. 



 

Vorm en functie komen bijeen met een update van utilitaire stijlen 

naar een donkerdere, meer stedelijke uitstraling. Een overwegend 

zwart palet versterkt de gewaagde dystopische esthetiek van de 

jassen met capuchon, terwijl pakken gemoderniseerd zijn met 

gekleurde sportieve details. Extra-lange banden, koorden en veters 

verheffen ingewikkelde en verpakte constructies tot een kenmerk 

van de stijl. 

 

 

 

 

 

 

 

Een coltrui. 



In 2016 hoorde de coltrui tot een van de style items van dat jaar. En 

dit jaar zal dat zeker niet anders zijn. Dit is het perfecte item dat 

je kunt rocken wanneer je een chique look wilt creëren zonder dat je 

per se een pak moet dragen. Met een smart pant, stijlvolle brogues 

en je outfit is af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://man-man.nl/stijl-items-2016/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



HET HORLOGE. 

Het horloge. Een accessoire dat vertelt wie jij als persoon bent. 

Wellicht denk je dat de klok op je smartphone voldoende is en dat 

een horloge overbodige luxe is. Echter zijn de horloges hieronder 

next level en zeker van toegevoegde waarde aan je outfit. 

 

 

 

BOOTS VOOR IEDEREEN. 



Boots zijn bij uitstek geweldige herenschoenen. Mannen zullen dan 

ook uitkijken naar een paar van dit stoere en comfortabele schoeisel. 

Ook als damesschoenen zijn deze laarzen volop aanwezig in de herfst. 

Sneakers hoef je niet alleen in de zomer te dragen, ook voor de 

herfst zijn ze ideaal. Daarbij zijn het ook 

heerlijke kinderschoenen door hun comfort en sportieve look. Ook 

als herenschoenen ronden ze een jeans, chino of shorts mooi af. 

 

 


