
10  I 14.01.2012  I de  standaard  Magazine

Altijd een rare periode in de mode, die weken tussen koopjestijd en de nieuwe collectie. 
Om het diepst afgeprijsde stukken liggen in de winkel naast kersverse spullen die om een 
iets zwaardere investering smeken. Wij gingen op zoek naar het beste van 
tWee seizoenen en mixten ze door elkaar. Slimme koopjes en al even 

slimme aankopen uit de lentecollecties, dus. met de hulp van acteurs 
evelien bosmans en matteo simoni.

2
ACTEURS 
TUSSEN 

2 
SEIzoENEN

FoToGRAFIE
Athos Burez
STYLING & PRoDUCTIE
LindA VAn WAesBerge
TEkST
LieVe VAn de VeLde
MAkE-UP
Louise durAnd
LoCATIE
hortA-gALerij, CentrAAL stAtion, 
BrusseL
MoDELLEN
eVeLien BosmAns & mAtteo simoni

EVELIEN
Mantel, € 69,95, H&M

Kousen, Burlington
Oorwarmers, € 30, Essentiel

Gepersonaliseerde tas, www.di-bag.com
Laarsjes, € 29,95, H&M

Sjaal, Christophe Coppens

EVELIEN
Jurk, Minuit bij Suite (Gent)

Polo, € 139,95, 
Amy Winehouse for Fred Perry 

Hoedje, € 35, Beyond Retro
Ballerina’s, € 109,95, Amy 

Winehouse for Fred Perry
Sokjes, Superdry

MATTEO
Jeans, Diesel
Trui, € 284, 
Henrik Vibskov 
bij Mapp
Schoenen, € 189,90, 
Floris van Bommel

MATTEO
Jasje, H&M
Broek, € 79, Cos
Hoedje, Christy’s London
Espadrilles, € 85, Ikks
T-shirt, Saint James
Koffer, € 669, Rimowa
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OVER EVELIEN
‘Voor we samen in Rang 1 speelden, ken-
den we elkaar van ziens en van het kotleven 
in Antwerpen. We hebben er ook even op 
dezelfde school gezeten voor zij in maastricht 
ging studeren. en toen kwamen we elkaar 
opnieuw tegen in de televisieserie. We schie-
ten enorm goed op en hebben veel gemeen, al 
is het maar omdat we zowat in dezelfde fase 
van ons leven zitten. Plus: ze is een ongeloof-
lijk goeie actrice.’
OVER DE FOTOSHOOT
‘het was niet de eerste keer dat ik een foto-
shoot deed, maar ik vond deze wel heel erg 
fijn. het ging allemaal zo spontaan. gewoon 
wat met elkaar babbelen, samen een frietje 
eten, een beetje lachen en voor we het wisten, 
stonden we op foto. Good vibes, echt. Wellicht 
omdat we met z’n tweeën waren, in je eentje 
voelt zoiets al heel anders.’
‘toen ik de kleren vooraf zag liggen, moest 
ik wel even slikken. ik zag er spullen in die 
ik nooit zou aantrekken, en ook bij evelien 
vond ik het allemaal niet echt passen. maar 
toen ik daarna de foto’s zag, zag ik hoe mooi 
het allemaal klopte, de kleuren, de stijl. maar 
ook dan bleven het spullen die ik zeker niet 
elke dag zou aantrekken.’
‘die ene wollen trui vond ik wel heel mooi, 
maar te groot. het bleek gewoon zo’n ont-
werp, maar toch.’
OVER MODE
‘een modemens ben ik niet, maar dat bete-

kent niet dat ik ongevoelig ben voor kleren. 
en ik beken: ik heb een fetisj voor schoenen 
en jasjes. mijn kast hangt en ligt er vol van. ik 
zoek al heel lang naar het perfecte jeansjasje: 
het moet gevoerd zijn, het liefst met wol, en 
de juiste afgebleekte kleur hebben. en het 
moet perfect passen. niet te vinden, ik zweer 
het.’
‘Ken je  die  tweedehandswinkel  in 
Antwerpen, rosier 41? daar koop ik één keer 
per jaar een jasje, van dries Van noten of raf 
simons. Voor de helft van de originele prijs, 
soms nog minder. de volle prijs zou ik nooit 
betalen, met zo veel geld aan mijn lijf wil ik 
echt niet rondlopen.’
‘ik hou eigenlijk van basic kleren, spullen die 
je veel kunt dragen in grijs, rood en zwart. 
glitter en drukke prints zijn niets voor mij. 
Vandaar dat ik blij ben dat h&m me spon-
sort, daar vind je veel van dat soort spullen.’
OVER ZIJN GROOTSTE MISKOOP
‘een lange winterjas, een echte heertjesjas. 
Best wel duur, maar ik heb hem misschien 
maar twee keer gedragen. ik voelde me er 
mezelf niet in.’
OVER ‘FOUTE’ KLEREN
‘ik begrijp echt niet waarom zo veel vrouwen 
en meisjes platte ballerina’s dragen, met zo’n 
geknoopt strikje op en een blote wreef. dat 
vind ik zo fout. Bij mannen weet ik het niet 
meteen, maar blinkende hemden kunnen er 
ook echt fout uitzien, net als sommige sport-
schoenen.’

MATTEo SIMoNI

Matteo Simoni speelt Sam in ‘Rang 1’. In februari begint hij aan de opnames van ‘Dat we dit 
nog mogen meemaken’ voor Acht, tussendoor is hij op theatertournee met Abattoir Fermé en 

FC Bergman.

OVER MATTEO 
‘een topkerel, een topacteur. hij 
heeft iets over zich waardoor ik 
altijd heel gelukkig en vrolijk 
word. een soort positieve energie.’
OVER DE FOTOSHOOT
‘het voelde echt niet geforceerd 
om samen in een shoot te zitten, 
we deden gewoon zoals anders. 
een shoot is natuurlijk iets 
anders dan acteren: als je acteert, 
moet je je niet de hele tijd afvra-
gen of je wel goed genoeg in beeld 
komt, maar bij een shoot heb je 
toch altijd een beetje die stress.’
‘de kleren in de shoot waren niet 
allemaal mijn stijl. ze waren veel 
feller dan wat ik in het gewone 
leven draag. maar wow, die roze 
jurk en dat zwarte kraagje. dat 
zou ik zelf ook heel vaak dragen. 
het kraagje heb ik trouwens ver-
geten uit te doen. ik ga het met 
spijt terugsturen.’
OVER MODE
‘ik ben daar toch wel mee bezig. 
ik heb ook een heel specifieke 
stijl, al kan ik er niet meteen een 
etiket op kleven. Keurig, mis-
schien, zonder dat het saai mag 
zijn. Wanneer mijn familie of 
mijn lief kleren voor mij koopt, 

vind ik die bijna nooit goed. ik 
denk dat mijn stijl moeilijk te vat-
ten is.’
‘ik heb iets met het merk 
American Apparel. het heeft van 
die body’s met een open rug. ik 
denk dat ik die in driehonderd 
verschillende kleuren heb, en ik 
draag ze tot ze uiteenvallen.’
OVER DROOMKLEREN
‘Als ik veel geld had, zou ik 
toch wel wat van ontwerpers 
kopen, denk ik. of gewoon van 
Filippa K, dat is dan nog niet 
zo duur. maar ook van Ann 
demeulemeester.’
OVER HAAR MISKOPEN
‘schoenen die ik ongelooflijk 
mooi vond, maar die niet meer 
in mijn maat te krijgen waren. ik 
heb ze gekocht en draag ze soms 
wel, maar ze zijn te klein.’
OVER ‘FOUTE’ KLEREN
‘Als het goed gecombineerd is, is 
eigenlijk niets fout. en veel foute 
dingen zijn eigenlijk ook heel 
leuk. ik heb er zo een paar: spul-
len met een tijger- of een slangen-
leerprint, of sleehakken. drie jaar 
geleden waren die echt fout, maar 
ik droeg ze graag.’

Evelien Bosmans speelt Nicky in ‘Rang 1’ en is te zien als Germaine in 
de film ‘Groenten uit Balen’. Op de planken stond ze onder meer met FC 

Bergman.

EVELIEN BoSMANS

Hemd, € 120, 
Lacoste Live
Zonnebril,Esprit
Netje, € 7,95, Snipe

Hemd, H&M
Broek, € 120, Filippa K
Espadrilles, € 85, Ikks
Tas, € 149, Barbour

Jurk, € 250, Omsk
Broek, € 39,95, H&M

Sneakers, € 64,95, Converse
Haarband, Urban Outfitters

Jurk, € 179,95, Noa Noa
Kraagje, € 119, Col Claudine

Jasje, Café Costume
Hemd, Arrow

Fluojurk, € 49,95, H&M
Sjaal, Sofie D’Hoore

Diadeem, Indress
Zijden bloes, € 295, Indress


