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Ze kleedt BN-ers als 
Carice van Houten, 

Jeroen Spitzenbergen
en Maarten Heijmans.

Speciaal voor de 
man geeft topstylist

Pascalle Koldenhof tips
en adviezen over een

feestelijk pak. 

STRAK
IN HETPAK

DE BROEK

Met harde of mao-kraag
Zorg dat er een witte,
zwarte en donderblauwe
blouse in de kast hangen,
het liefst met een blinde
sluiting. Welk pak, gilet of
trui je ook kiest; een van
deze kleuren past hier altijd
onder. De klassieke, harde
kraag is geschikt om zowel
los als met vlinderstrik of
stropdas te dragen. Het
geeft een stoere, sexy look.
Als je geen zin hebt in een 
das of strik, is de mao-
kraag een aanrader. Het
maakt een pak net even 
anders en voegt een 
gesoigneerd accent toe. 

DE BLOUSE

Te strak maakt dik 
Het is op dit moment heel

trendy om een gilet onder het pak
te dragen. Voor een wat minder

formele stijl kun je het beste een
gilet in een net iets donkerdere of
lichtere tint dan de kleur van het pak
kiezen. Ook voor een gilet geldt dat hij
mooi moet aansluiten en niet strak

moet zitten om de buik, ook al is
deze nog zo afgetraind. Je ziet vaak

dat de knopen onder spanning
staan, waardoor iemand dik-

ker lijkt dan hij is. 

Spanning tussen de mouwen 
Het mooist is een smal gesneden,
licht getailleerd jasje. Draag deze
alleen met het bovenste knoopje
dicht en laat het onderste knoopje
altijd open; dat staat gewoon
beter. Scherpe lijnen in de schou-
ders steken mooi af bij de kaaklijn
en zorgen voor een sportief beeld.
Let ook op de lengte van de mou-
wen: die eindigen op het punt
waar de hand begint. De manchet-
ten van de blouse moeten er net
onderuit kunnen piepen. Een groot
verschil tussen het jasje van een
kantoorpak en een feestelijk pak is
de mouwinzet. Die is lager bij een
werk-outfit en dat is natuurlijk
praktisch, maar het geeft wel een
wat slomer effect en maakt ie-
mand voller. Een hoge mouwinzet
beperkt weliswaar de bewegings-
vrijheid, maar ver- sterkt een
krachtige uitstraling flatteert elk
figuur. Denk daaraan als je een
biertje van de bar pakt en enige
spanning tussen de schouders
voelt. Dat is dus niet erg! 
Een pochet geeft het pak een 
persoonlijke touch. Het gevouwen
doekje mag niet te groot zijn, er
hoeft maar een klein streepje of
driehoekje boven het borstzakje
uit te steken. Ook heel charmant:
een broche of dasspeld op de 
revers.

HET JASJE

Elke man kan er in een goed gesneden
pak krachtig, fier en sexy uitzien, ongeacht
zijn maat. Er zijn bij de keuze van een pak
een aantal dingen waar je op moet letten,

maar denk daarbij vooral praktisch en
wees efficiënt. Wil je na het diner gezellig
naborrelen op de bank of ga je met vrien-

den naar een feest, houd daar dan 
rekening mee. Verwissel het overhemd 

bijvoorbeeld voor een T-shirt met V-hals of
skip de jas en rol de mouwen op. Kleuren

als zwart, donkerblauw of donkerrood zijn
altijd goed en vallen prima met elkaar te

combineren. Hier volgen enkele algemene
stylingadviezen over het pak dat elke man
zeker goed staat. De smoking en het rok-

kostuum laten we nog even in de kast
hangen. Nu het pak
waarmee je op fees-
telijke gelegenheden
alle kanten op kunt.    
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De stropdas
Goed gestrikt 

Een smalle stropdas is nog steeds
hip, maar zorg ervoor dat hij niet té smal
is, want dan lijkt het net een streep op je

overhemd. Hij moet breed genoeg zijn om de
stiksels van de blouse te bedekken. Ook
voor een vlinderdasje is het juiste formaat

belangrijk: met een te klein exemplaar
lijk je dikker, een te grote strik geeft

een clownesk effect. Wie niet meer
weet hoe een das te strikken, vindt

op YouTube genoeg filmpjes
met uitleg.

Handige adressen

Lekker glimmend 
De fluwelen boudoir-schoen met

dunne zolen is helemaal trendy maar
staat niet overal even goed bij. Onder som-
mige pakken lijkt het net of je op pantoffels

loopt. Ook schoenen met gespen kunnen soms
net iets te veel zijn. Waar je altijd goed voor de

dag mee komt, zijn schoenen van dik, stevig leer,
met ongeveer 4 gaatjes voor de vetersluiting. Als

variant hierop kun je kiezen voor leer dat bewerkt
is met een stevig stiksel. Qua kleur zijn zwart en

cognac altijd goed. Een musthave voor de
feestdagen is de smoking-schoen. Het

liefst met veters en zeker goed
gepoetst!  

� Suitsupply
heeft goede
smoking-
schoenen, 
� The Koop-
les in Amster-
dam verkoopt
herenspullen
met een
funky touch
en voor de
wat klassie-
kere look is 
� Hackett
London in de
P.C. Hooft-
straat een
aanrader. 
� Online 

stores als 
Zalando 
bieden een
compleet 
assortiment
aan, maar
ook winkels
als de Bijen-
korf en Zara
hebben online
een groot
aanbod. 
Online is so-
wieso alles 
te vinden in 
diverse prijs-
klassen. Laat 
je vooral in-
spireren. 

Stylingadvies
Pascalle Koldenhof

verzorgt de outfits van
vele acteurs en actrices

Instagram 
@Pascalle_Koldenhof. 

Rode loper
V.l.n.r. Dan Karaty,
Fedja van Huêt en
Maarten Hey-
mans, gekleed
door Pascalle voor
diverse premières.FO
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Het gilet

De schoenen
Funky met sneakers of boots
De broek van een feestelijk pak dient
iets smaller gesneden te zijn dan die van
een regulier pak. Ga bij het passen altijd
even zitten en check of hij niet te strak
zit om de bovenbenen of dat de pijpen te
veel omhoog kruipen. Voor de juiste
lengte moet je rechtopstaan en erop let-
ten dat de pijp op de wreef valt en de
knik meer dan 2 cm is. Doe geen riem
om want dan sluit het jasje niet meer
mooi aan. Zeker doordat het bovenste
knoopje dicht gedragen wordt, creëer je
met een riem een soort buikje. Wie toch
graag een riem om heeft, kan dan het
beste een broek dragen van een ander
materiaal dan het jasje, bijvoorbeeld een
jeans of leren broek. Ook leuk: een
broek van een ander pak erbij. Zo creëer
je een lossere, funky look waarbij je ook
nog sneakers of boots kan dragen. 


