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  CATHERINE  
•  Bij Gustav in Knokke — een tij-
delijk collectief van onder meer A.F. 
Vandevorst en Galerij Hoet Bekaert 
— is galeriehoudster Catherine (43) 
verantwoordelijk voor de Kavan 
Ronsey-galerij. 
•  CATHERINE Is dE jONg-
sTE mAANdEN flINk AfgE-
VAllEN. Ze heeft nog altijd de 
gewoonte haar figuur te verbergen, 
wat veel vrouwen wel herkennen. 
•  Dat kan beter! We bewijzen dat ze 
zonder problemen meer gedurfde 
designerstukken aankan die haar 
uitbundige persoonlijkheid in de 
verf zetten.

 dE 
OUTfIT  

•  Een strakke legging staat 
Catherine goed, op voorwaarde dat 
ze hem combineert met een lange 
bloes of trui. Die regel geldt trou-
wens voor iedereen!
•  We kiezen voor een bloes in een 
soepele stof met een grafische print 
en met een mooi aansluitende snit. 
De hele outfit, ook de laarsjes, is 
opgebouwd in nuances van zwart 
en grijs, wat zorgt voor een stijlvol 
totaalbeeld. 
•   Catherine kan de stukken naar 
hartenlust combineren: de bloes op 
een rechte broek of rok, de legging 
onder een jurk, de laarzen passen 
overal onder.

 dE 
lIEslAARZEN  

• Catherine gelooft haar oren niet 
wanneer we haar vragen de lange 
lieslaarzen te passen. ‘dAAR sTA 
Ik TOCH NIET mEE!’ roept 
ze uit. We houden koppig vol en ze 
moet ons gelijk geven: ze staat er 
prima mee. De laarzen, in combina-
tie met een losse trui in zachtgroen 
— dat bij haar ogen en bril past — 
bezorgen haar een krachtig silhouet. 
Toch blijft het elegant en vrouwelijk. 
• Het opgestoken haar lijkt wat 
streng, maar het creëert een moder-
ner silhouet.
 

  dIE
BENEN!  

•   CATHERINE HEEfT mOOIE 
BENEN. Hier zien we haar in een 
flamboyante en elegante jurk, en 
mooie pumps die haar benen accen-
tueren. Hier staat een mooie, stijl-
volle en zelfzekere vrouw die aller-
minst haar lichaam moet verbergen.

We winkelden bij Gustav, Zoutelaan 229, Knokke.  Morgen, op zondag 19 september, worden de stukken verkocht op de A(u)ction Happening, vanaf 16u.
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dE sTIjlspIEgEl
In deze rubrIek stoppen de genadeloze stIjldokters lInda Van Waesberge en gerrIe soetaert

geWIllIge slachtoffers In een nIeuW kleedje.


