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MODEZIEN FOTOSHOOT

In de fabriek van Royal Crystal Leerdam wordt al meer dan 150 jaar kristal geblazen. Een geweldig en 

authentiek decor voor de ModeZien winter/feest-shoot. Tegen de achtergrond van de meer dan een 

eeuw oude grijs- en bruin tinten van de machines en toebehoren, komt de wintermode meer dan ooit tot 

zijn recht. Oogstrelend en zinnenprikkelend. Geniet mee van elf pagina’s fashion waarvan alle individuele 

stukken uit de Veluwe komen en fascinerend zijn gemixt en gematched door Erny van Reijmersdal.

WARM, WOLLIG, 
STOER EN 
BEESTACHTIG 
FEESTELIJK!

WINTERMODE 2014/2015

GOUDEN ACCENTEN, ROYAL BLUE
EN CLASHES IN DIERENPRINTS

SPARKLE
Sterke trend voor deze winter; metalic coated jeans en breisels. Uitgebalanceerde 
combinaties in olijf/mos groenen metalic en old gold tonen die in diverse structuren 
samen gecombineerd worden. Lurex breisels, rijk geborduurde capes,  riemen met 
studs, kunstbont ‘David Crockett’ mutsen en shawls trekken het Robin Hood gevoel 
naar de bewoonde wereld.



ARTIS
De dierentuin gaat los in een mix en match van panter en tijgerprints op 
kunstbontjassen, voiles broeken, hoeden en accessoires . Hoe groter de 
clash hoe beter het is, maar dan wel ondersteund door beige en zwart. 
Van stoere leren jacks tot elegante enkellange jassen De grote hit voor 
midwinter 2014-2015. 

APRÉS SKI
Van de piste direct fl anerend naar de aprés ski. Heerlijke donsjacks in verschillende 
lengtes geven elke outfi t een andere uitstraling. Ecru en lichtbeige tonen, die in 
super comfortabele vesten, bodywarmers en shirts gecombineerd met zwarte 
onderstukken en afgemaakt met stoere brede riemen.
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BLACK
AND GOLD
Voor een feestelijke outfi t in zwart geeft een enkel 
goud accent, zowel in shawl, ritsen of sieraden een 
mooi warm lichtpunt in een ingetogen set. Leren 
kiltje, en een vertaling van een motorjack waarin 
het stoere element wordt verzacht door de voile 
met vrouwelijke souplesse.

BLACK

COUTURE
Voor de wat meer “aangeklede“ momenten in de komende maand is 
echte ‘never out of fashion’ couture blouse gecombineerd met een super 
fraaie leren, strakke broek, of het Chanel-achtige barok geborduurde 
jasje dat wordt gedragen met een enkellange geplisseerde voile broek 
met wijde pijpen. De man strak in donker pak.
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Glamourvol,
maar toch
liefl ijk
Kleurrijke lingerie van luxe 
materialen zijn ook een 
feestje onder je kleding.

Glamourvol,
maar toch
Glamourvol,
maar toch
Glamourvol,

liefl ijk



IJSKONINGINNEN
50 shades of white, van wol witten, off whites tot sneeuw witten maken in combinaties met de ice 
blue tinten deze sets tot sets van ware ijskoninginnen. Van bontmuts tot baret; van tsarina’s tot 
Bond meisjes. Lekkere stoere over de knie laarzen trekken het verleden naar het heden.

WINTERTRENDS (V)
• Cape en omslagdoek
• Regenjas
• Grof gebreide truien
• Sixties jurk met hooggesloten kraag
• Mannenpak
• Leren (baggy) broek
• Oversized jas
• Fake fur (jas, gilet of tas)
• Hoge laarzen
• Sneakers
• Kleine opvallende handtas
• Oversized
• Bling Bling
• Block Heel
• Royal Blue
• Wollen hoeden en mutsen

WINTERTRENDS (M)
• Grijs en zwart. Alle mogelijke grijstinten. 

Met elkaar gecombineerd en/of in 
combinatie met zwart

• Opvallende kleuren als blauwtinten, 
groen en bordeauxrood

• Glad leer. Voor jacks, maar ook voor 
lange jassen, broeken en overhemden

• Maatpakken. Perfect gesneden. 
Vakmanschap!

• Oversized jassen en truien
• Punk/rock invloeden
• Prints en fantasieën in kleur
• Ruiten, ruiten en nog eens ruiten. 
• Double-breasted blazers
• Britse ‘mod’ invloeden
• Sportswear invloeden. 
• Dikke wintertruien, met of zonder 

kabels, en met of zonder prints 
 of afbeeldingen
• Jeans, nog steeds ook met vintage look
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ELECTRIC
Electric (of Royal) blue en zwarten... 
Voor als je even wat anders wilt zonder 
teveel uit te schieten met de Caran 
d’Ache kleurdoos.
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KINKY X-MAS
Jumpsuits, en enkellange jurken met super hoge split. Weer de combinatie van stoer en vrouwelijk. 
Kanten rokje met bikers jack; elegante jurk met riemen vol studs; broekpak-achtige vormen met 
elegante vesten en voor hem een strak gesneden visgraat grijs pak met prins Charles-achtige das …. 
De zwarte, dunne V-hals trui erbij maakt de set af.
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ON A HORSEBACK
Camels en bruinen bij elkaar in een outdoor horse ride 
country look. De witte shirts eronder maken de set fris.



EXCLUSIEF AANBOD
HET SCHITTERENDE
MODEZIEN COLLIER
MET HANGER!

UNIEKE KANS
Op vertoon van deze wintereditie van ModeZien kun je dit 
bijzondere collier bij Juwelier Kaasschieter in Putten voor een zeer 
speciale prijs kopen. De actie loopt zolang de voorraad strekt, dus 
twijfel niet en wees er snel bij.

Het slangencollier is van zilver (eerste gehalte van 9.25) en verguld met 
een rosé-goud laagje. In de hanger zijn zirkonia steentjes ingelegd. 
Een prachtig (kerst)cadeau voor je lief of gewoon voor jezelf!
ModeZien-lezers betalen slechts € 69,95.

Speciaal voor jou, lezer van ModeZien, is dit prach-

tige collier met hanger door Juwelier Kaasschieter uit 

Putten ontworpen. 

Kerkstraat 32, Putten
Telefoon: 0341 35 23 70
Info@kaasschieter.nl

ALLEEN VOOR LEZERS NU FEESTELIJK GEPRIJSD!
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Styling fotoshoot
Erny van Reijmersdal

Fotografi e
Bastiaan van Musscher, 
BM Fotografi e

Visagie modellen
Aron Brouwer, 
Aron Make up Productions

Haar modellen
Dainora Dulcyte, 
make-up and hairstyling

Coördinatie en productie
Sanne Daniëls
Judith de Bruyn

Assistentie
Marouane Laayouni

Editing
Mariëtte van de Rest

Modellen
Manuela Loth
Marnix Hol
Claudia Hakkesteegt
Annika van Dijk
Jurri-Jan Rijkaart
Lisanne de Jong

CREDITS SHOOT

WINKELS

Kleding
Burnice - Putten, Depeche - Ermelo, Donna Fashion - 
Barneveld, Duelle - Harderwijk, Duo Design - Putten, G5 - Putten, 
Golden Lady - Ermelo, Holtman Mannenmode - Harderwijk, 
Homme&Home Menswear and Lifestyle - Scherpenzeel, 
Kuijt Woman & Menswear - Barneveld, Epe, Kootwijkerbroek, 
Hoogeveen, Moda Donna e Si - Ermelo, ModeStal - Putten, 
Trendies by Mode Exclusive - Harderwijk

Couture
Van Ee Haute Couture - 
Kootwijk

Schoenen
Shoe and More - Lunteren

Brillen
Kaasschieter Brillen & 
Hoortoestellen - Barneveld, 
Harskamp, Kootwijkerbroek, 
Lunteren, Maarn en 
Scherpenzeel

Lingerie
September Underwear - 
Harderwijk,

Hoeden
De Linde Hoeden en 
Beenmode - Barneveld 

Sieraden
Edelsmid André Kap - 
Harderwijk 
Juwelier Kaasschieter - 
Putten

Locatie 
Royal Leerdam Crystal - 
Leerdam

MERKENLIJST

10Days
Anerkjendt
Aries
B Belt
Beaumont
Cambio
Caroline Biss
Cast Iron
Cavallaro Napoli
City Sport
Claudia Sträter
Cowboysbelt
Culture
Diesel
DNA
Donna Dura
Drykorn
En Shalla
Essentiel
Eterna
Expresso
Falke
Gerry Weber
Giorgio 1958
Glamorous
Goldbergh
Gollehaug
Greenstone
G.Sel

G-Star Raw
IKKS
Inermission
Inti
Jack & Jones
John Miller
Joseph Ribkoff
Josh V.
Kalin
Kamy Hat
Legend
Leidiro
Lutha
Marc O’Polo
Marco Tozzi
Missy
No Excess
Only
On Top
Original
Oroblu
Please
PME Legend
Raffaello Rossi
Red Rag
Rehab
Reign Italia
Rinascimento
Rosner

São Paulo
Save the Queen
Scotch & Soda
Set
Silvian Heach
Sommermann
Stetson
Strellson
Studio Mo
SuperTrash
Sylver
Thomas Maine
Timberland
Unleaded
Uno Piu Uno
Via Vai
Vila
Windsor 
Wrangler

Deze inspirerende fotoshoot is samengesteld met kleding en accessoires 
van deelnemende participanten uit de regio Veluwe. Op www.modezien.
nl (kopje edities) is een complete merkenlijst te downloaden waarin 
per kledingitem of accessoire het bijbehorende merk en de participant 
vermeld zijn.


