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3IJBELS

Schotse ruit

Klassiekers
Speeljij liever op safe? Deze klassie-
kers zijn altijd een goed idée, aldus
Heinz Gijbels.
l. Een donkerblauw kostuum. Kies
het liefst voor een broek met smallere
pijpen en eenjasje dat getailleerd en
strak zit.

2. Een wit hemd. Een mooi wit
hemd is tijdloos. Dat moet el-

ke man in meervoud in de

kast hebben.
3. Een donkerblau-

we ofzwarte kasj-
mieren trui. Kies

voor kwaliteit, dan
hebjejarenple-
ziervanjetrui.

N

Heinz
Gijbels.
Foto: Jons

Herregods

Londen
inspireert

Heinz Gijbels' fa-
variété modestad

is sinds jaar en dag
Londen. "Ze vormt de

voedingsbodem van de
meeste trends." Heinz was

vanjongs afaan gepassio-
neerd door mode. Als tiener

verslond hij modemagazines en
droomde van een opleiding aan

de Antwerpse Modeacademie,
maar die keuze was niet naar de zin

van zijn ouders. Uiteindelijk stu-
deerde hij toegepaste kunsten aan
de académie in Gent. Beginjaren
negentigbegint hij samen met enke-
le vrienden een winkel en het mode-
merk Grafie in Antwerpen, nadien
verkoopt hij modecoUecties aan
multimerkenwinkels. Hij staat in-
tussen al een tientaljaar aan het
hoofd van de VTM-stylingdienst.

6. Ruiten troef
Ruiten alom! En neen, dit keer gaat
het niet om de flanellen grunge-
hemdjes. Vooral de grote ruitenmo-
tieven springen in het oog: Prince-
de-Galles, Schots ofmonochroom

zwart-wit. De ruitenprint oogt sty-
lish en een tikje Brits op maatpak-
ken en overjassen.

Marciano Guess, jasje: 249 euro, on-
derjasje: 109 euro, broek: 139 euro

marciano.guess. eu

7. Pink power
Roze voor mannen? Ja, dit is een

trend voor de durvers, aldus Heinz.
Wie het subtiel aanpakt, kiest voor
een hemd ofT-shirt in eenroze tint.

Maar op de catwalk bij Kenzo, Gucci
en Paul Smith zagje ook modellen

van top tôt teen in roze. Doen?!

Jo De Visscher, roze hemd: 245 euro
Goed om weten: de Belgische Jo De Vis-

scher heeft dit najaar ook voor het eerst
een mannencollectie

www.jodevisscher. be

8. Zilver scoort
Chroom- ofzilvertinten zijn hele-

maal terug. Op de catwalk zagje ze
onder meer bij Calvin Klein, Empo-
rio Armani en Versace. De kleur

wordt vaak gecombineerd met de
trend van de sportkleding. Trai-

ningsjasjes en bombers met een zil-

veren accent scoren. Een andere
'veiligere' trendkleur deze winter is

bordeaux.
Tip van Heinz: "Wilje een trend-
kleur subtiel in je outfit integreren,
kies dan voor een accessoire in die
tint. Wat dachtje bijvoorbeeld van
een bordeaux das ofeen kaki das
met camouflageprint?"

Uniqlo, jasje: 69,90 euro, trui: 24,90
euro, T-shirt: 12,90 euro, jeans: 49,90
euro

. www. uniqlo. com/be
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