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Schoenen uitschoppen, EEn wittE broEk aan En hop: laat maar waaiEn. 
of u nu met vakantie bent of nog aan het werk, een witte broek geeft u net dat extra fijne 
zomergevoel om er welgezind en goed gekleed in te vliegen.
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GUIDO  STEVEN JOHAN RUARK PETER 
De combinatie van wit 
en donkerblauw blijft 
een succesklassieker. 
Combineer een cardigan 
met een marcelleke of 
T-shirt voor ontspannen 
momenten. Met een wit 
hemd bent u ’s avonds de 
best geklede man.

Meer dan een blauw-
wit gestreept katoenen 
truitje of T-shirt hoeft 
u niet uit uw keerkast 
op te diepen om er 
zalig fris bij te lopen.

Mannen die het 
liever op z’n heertjes 
zien, zijn blij met 
een fris geruit hemd 
en een leren riem. 
Drie hemdknoopjes 
openlaten is niet 
nodig, twee is 
genoeg.

Jongere mannen kunnen
een korte broek aan zonder 
er sjofel bij te lopen. Zeker 
als er een zacht V-halstruitje 
boven zit. En een hoedje. 
Deze zomer vindt u ze in alle 
maten en kleuren. Gewoon 
proberen is de boodschap.

Nog een klassieker: 
rood-wit-blauw, 

een combinatie die 
echt iedereen staat. 
Een hippe trui, een 

zonnebril en een 
mannentas voor 

de modebewuste 
jongeman, ja!

marcelleke, Le Fabuleux 
Marcel de Bruxelles, € 55

Cardigan, Filippa K, € 140
broek, Adidas, € 60

Jeans, Diesel, € 99,95
t-shirt, Filippa K, € 70

broek, Boss Black, € 149
hemd, Paul Smith, € 160

kasjmieren trui, Anna Heylen, € 240
broek, Lee Cooper, € 65
hoedje, Zadig & Voltaire, € 75

Jeans, Maison Martin  Margiela,  € 390
trui (€ 160) en tas (€ 235),  Cosmic 

Wonder Light Source bij  Hunting 
and Collecting   Zonnebril, Tim Van 

Steenbergen  voor Theo, € 245
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