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second skin

Voor u ligt de tweede editie van dit jaar en het zal u vast niet ontgaan zijn dat deze uit-
gave er anders uit ziet dan u van ons gewend bent. De afgelopen maanden is het hele 
team druk bezig geweest om het vaktijdschrift te voorzien van een nieuwe lay-out. 
Inhoudelijk kunt u nog steeds dezelfde rubrieken, columns en actuele nieuwsitems 
verwachten, het blad is enkel voorzien van een nieuw jasje. Ik hoop dat u er net zo 
enthousiast over bent als ikzelf! 

We zijn niet de enige die vernieuwen. Op ModeCity in Parijs staan u ook grootste din-
gen te wachten. De editie in juli 2015 staat namelijk volledig in het teken van vernieu-
wing. Zo maakt u als bezoeker kennis met een nieuw architectonisch hoogstandje: 
entree via een verhoogde loopbrug waarbij je uitzicht hebt op zowel ModeCity als 
Interfilière. U kunt 360 graden rondkijken, volop inspiratie dus!

Deze nieuwe uitgave staat ook dit keer weer boordevol nieuws en inspiratie. Wellicht 
brengt het u ook op nieuwe ideeën en zorgen we er op die manier gezamenlijk voor 
dat de lingeriebranche weer volop in beweging komt! 

Veel leesplezier!

Hoofdredacteur Second Skin
e.vervaet@gpmedia.nl

De Visie

Esth e r  Verv a e t

Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat de 

lingeriebranche volop in beweging komt!

mailto:info@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
http://www.second-skin.biz/
mailto:e.vervaet@gpmedia.nl
mailto:g.peppel@gpmedia.nl
mailto:m.voots@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
http://www.gpmedia.nl/
mailto:info@gpmedia.nl
mailto:info@studio-intensive.com
http://www.studio-intensive.com/
mailto:e.vervaet@gpmedia.nl


I N H O U D

S E C O N D  S K I N  N R  2  2 0 1 54

P 26. Coverstory
Passionata biedt naar eigen zeggen speelse verleiding en viert vrouwen, glamour en verleiding. Het sexy en hippe label heeft dan ook gezocht naar een nieuw gezicht 
voor de SS15-collectie. Het mooie, jonge en Nederlandse model Valerie van der Graaf was bij uitstek geschikt. Ze treedt hiermee  in de voetsporen van topmodel Bar 
Refaeli. Door haar vrolijke uiterlijk, spontaniteit en ronde vormen was het voor Passionata meteen duidelijk dat de Nederlandse de nieuwe ambassadrice van het merk 
moest worden. 

29

P 29.  Opening shop-in-shop Amoena
Op dinsdagavond 21 april opende The Lingerie Store in Roosendaal haar shop-in-shop van Amoena. Onder 
het genot van heerlijke wijn en lekkere hapjes genoten alle aanwezigen van de modellen die het uitgebreide 
assortiment van Amoena op de rode loper showden. 

P 34.  De wondere wereld van Wolford
‘The unforgettable touch of Wolford’, dat is wat wij eind januari mochten ervaren tijdens de persreis naar het 
Oostenrijkse Bregenz, alwaar het hoofdkantoor van dit luxe-merk is gevestigd. Het label eert elke vrouw en haar 
unieke persoonlijkheid door exclusieve beenmode en essentials te ontwerpen. Dit jaar viert Wolford haar 65e 
verjaardag en nog steeds is het erfgoed met alle kennis en kunde terug te zien in ieder item dat wordt gemaakt. 
Second Skin bezocht de fabriek, sprak met de boardmembers – waaronder de nieuw aangestelde, Nederlandse 
CEO Ashish Sensarma – en genoten van een exclusieve modeshow waarbij de klasse van dit merk nogmaals werd 
bevestigd. 

34
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P 37. Burlington speelt  
 met contrasten
De Burlington Herfst / Winter 2015 col-
lectie bevat grote contrasten. Zo zijn er 
levendige, winterse en felle kleuren die 
afsteken tegen geaccentueerde, lichte 
nuances. De traditionele Britse kleuren 
krijgen een moderne twist en er ligt een 
bijzondere nadruk op rode tinten en 
blauw en violet nuances, waaronder 
bijvoorbeeld ‘Apricot Tan’ en ‘Vintage 
Violet’. Het samenspel van contrasten 
in beide kleuren en patronen én de 
combinatie van traditioneel en modern 
wordt weerspiegeld in de collectie-
thema’s.



I N H O U D

S E C O N D  S K I N  N R  2  2 0 1 5 5

P 42. Kunert legt focus op 
  klantbeleving
Het Duitse Kunert bestaat al meer dan honderd 
jaar en is een belangrijke speler in de beenmo-
debranche. Het bedrijf onderzoekt continu de 
vraag vanuit de markt. Dit leidt tot innovatieve 
producten die de wensen van de klant vervullen. 
De redactie van vaktijdschrift Second Skin spreekt 
met Sales Director International Stefan Scholten 
over de verschuiving van productie- naar markt-
benadering en de samenwerking die Kunert aan-
gaat met retailers.

P 46. Volop nieuwe energie bij DKNY Intimates 
Het kleding- en bodyfashion designer merk DKNY wil de energie en de ‘spirit’ 
van New York weerspiegelen. Denk hierbij aan het internationale aspect van de 
stad, de eclectische architectuur en het snelle, leuke en echte van deze metro-
pool. De nieuwe CEO Caroline Brown wil dit nastreven en zich focussen op de 
herpositionering van de Intimates-collectie. Echter is zij niet de enige dame die 
het merk in de schijnwerpers zet. Topmodel Cara Delevigne startte twee jaar 
geleden een samenwerking met DKNY. Zo was ze het gezicht van de ready-to-
wear-collectie en ontwierp ze haar eigen capsule-collectie. Op dit moment is 
ze het gezicht voor de DKNY Lingerie collectie. Kortom, er is volop beweging 
rondom het Amerikaanse label, reden genoeg om u bij te praten.

P 48. Speciaalzaak in beeld: The Lingerie Store
Annette Schilder is al twintig jaar actief in de bodyfashionbranche en heeft 
in Breda en Roosendaal lingeriespeciaalzaken onder de naam ‘The Lingerie 
Store’. Het pand in Roosendaal werd na twee verbouwingen verruild voor een 
groter pand, slechts tientallen meters verderop. Sinds een maand is de nieuwe 
winkel geopend. Op deze locatie is tevens een bijzondere Amoena shop-in-
shop gevestigd en de redactie van vaktijdschrift Second Skin werd uitgenodigd 
voor de officiële opening hiervan. We spreken Annette over het nieuwe onder-
komen, haar ondernemersdrive en de toekomstplannen.

46

48
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Inspiratie voor deze collectie werd gehaald uit twee thema’s die garant staan 
voor boeiende prints en verrassende kleurcombinaties. 

Wild Lands
In deze serie wordt een verhaal verteld met pure en ruwe elementen uit de 
ongerepte natuur. Structuren die worden omgezet naar all-over prints en 
nieuwe interpretaties van ‘pied de poules’, geometrische jacquarts, gespikkelde 
stoffen en ruitmotieven. De topkleuren van deze serie zijn ‘winter sky’, taupe, 
mosgroen en steenrood

Winter Nomads
De items uit deze serie werden beïnvloed door etnische roots uit verre landen. 
Dit is te herkennen aan donkere, rijke kleuren in luxueuze stoffen, kleine glitter-
motiefjes, speciale texturen en lurex-elementen voor een bijzondere touch. De 
topkleuren van deze serie zijn ‘Moroccan Blue’, ‘Green Petrol’ en goudbruin. 

Voor aanvullende informatie:

Bonneterie De Groote Belgium
Dirk Van Steenberghe
Tel. +32 (0)9 2727878
dirk.vansteenberghe@eskimo.eu
www.eskimo.be

Eskimo: dicht op de huid en nauw aan het hart

Stijlvol, comfortabel en lekker warm de winter door, dat is waar Eskimo voor 
staat tijdens het volgende winterseizoen. Of het nu gaat om een heerlijk zachte 
pyjama in velours, een speelse variant in flanel, een stijlvol setje in modal of 
een trendy one-sie, bij Eskimo kan de hele familie terecht voor mooie, actuele 
en betaalbare nachtmode.      

Het leisure wear van Nanso 
helpt om aan het einde van de 
dag ontspanning te vinden. Het 
label staat toe om lekker op 
de bank te ploffen en op een 
aangename temperatuur te ont-
spannen. Anderzijds draagt de 
comfortabele nachtkleding ook 
bij aan een energieke nieuwe 
dag, zodat je kunt leven en 
iedere dag geniet. 

Voor aanvullende informatie:
ZEZ Lifestyle
Tel. +31 (0)6 51010063
info@zezlifestyle.nl
The Cube Centre-Showroom 2.34

Nanso biedt ontspanning

De leisure wear-collectie van Nanso voor AW15 brengt de rust van het koude 
noorden, de energie van de grote stad en het dromerige van de ruimte. De col-
lectie zou helpen bij het scheiden van werk en vrije tijd en je in staat stellen 
om iedere dag te genieten. 

Women of Colours is een 
gloednieuw lingerielabel 
dat specifiek is gericht op de 
diversiteit in huidtinten. Het 
lingerieconcept Women of 
Colours is gestart omdat het 
verschil tussen de verkrijg-
bare huidkleurige beha’s 
en de daadwerkelijke vari-
atie in huidtinten te groot 
is. Women of Colours wil 
vrouwen de vrijheid geven 
om lingerie te dragen die de 
eigen natuurlijke schoon-
heid tot uiting brengt, ook 
als deze afwijkt van het huidige schoonheidsideaal. 

Voor meer informatie:
Women of Colours
Tel. +31 (0)6 20975118
www.womenofcolours.com 

Lingeriemerk Women of Colours ontwerpt lingerie in zes huiditnten. 
Zo is er voor iedere kleurrijke vrouw een nude-beha te verkrijgen, van 
licht tot donker. 

What’s your nude?

mailto:dirk.vansteenberghe@eskimo.eu
http://www.eskimo.be/
mailto:info@zezlifestyle.nl
http://www.womenofcolours.com/
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Twee keer per jaar organiseert Beate Uhse een vakbeurs waar een breed scala 
aan nationale en internationale klanten en leveranciers uit de erotische branche 
is vertegenwoordigd. De ‘Let’s Misbehave’-editie op 8 en 9 maart was de ideale 
kans voor Beate Uhse om op een ondeugende manier de nieuwste designs uit 
de KissMe en Besired lingeriecollecties te presenteren: niet op een standaard 
etalagepop, maar op beeldschone dames die de showroom van ruim 1600 

vierkante meter als gigantische cat-
walk gebruikten. De klanten waren 
onder de indruk van de kwaliteit, 
de pasvorm en de elegante details 
van de nieuwe Besired ontwer-
pen. Het iets ondeugendere KissMe 
kreeg tevens veel positieve res-
pons van de beursbezoekers. Ze 
waren met name enthousiast over 
de speelse uitstraling en prijs-kwa-
liteitsverhouding van het merk. 

Massagekaarsen en innovatieve speeltjes
Naast nieuwe lingerie werden ook hebberig makende producten op het gebied 
van toys en wellness gepresenteerd: van luxueuze massagekaarsen in verlei-
delijke geuren tot innovatieve nieuwe speeltjes van zacht silicone. Bezoekers 
keken niet alleen hun ogen uit, maar genoten ook van heerlijke extra’s zoals 
luxe massagestoelen, een stroopwafelkraam en kwaliteitskoffie van een profes-
sionele barista. 

Op zondagavond 8 maart gaf Beate Uhse Wholesale een speciaal ‘Great 
Gatsby’ feest voor de beursbezoekers, waar burleske danseressen en Charleston 
muziek de extravagante tijden van de ‘roaring twenties’ naar Almere brachten.

Voor aanvullende informatie:
BU – Wholesale
Tel. +31 (0)36 5219000
info@bu-wholesale.com
www.bu-wholesale.com

De vakbeurs van Beate Uhse Wholesale met het thema ‘Let’s Misbehave’ is 
een ‘schandalig’ groot succes gebleken.  Op 8 en 9 maart stond de Beate 
Uhse Wholesale showroom in Almere twee dagen lang in het teken van 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van erotische lifestyle en konden de 
lingeriemerken KissMe en Besired op veel belangstelling rekenen.

Vakbeurs Beate Uhse Wholesale 

‘schandalig’ groot succes

De lingeriecollectie 
van Besired

Rondkijken op 
de vakbeurs

De beurs gemist? De volgende Beate Uhse Wholesale vakbeurs vindt 
plaats op 6 en 7 september 2015 en iedereen uit de erotiek- en lingerie- 
branche is welkom.

mailto:info@bu-wholesale.com
http://www.bu-wholesale.com/


For you, 
like no 
other

www.amoena.be

Op 17 juli verschijnt de beursspecial   

Voor advertentie-mogelijkheden kunt u contact opnemen met 

Mirjam Voots, tel. +31 (0)24 3246146 - m.voots@gpmedia.nl

Tw
ee

m
aa

nd
el

ijk
s 

V
ak

tij
ds

ch
ri

ft 
- 

Er
ke

nn
in

gs
nu

m
m

er
 (P

70
80

08
) 

COVERSTORY 
NIEUW NEDERLANDS 

GEZICHT VOOR

PASSIONATA

EYECATCHER 
WOLFORD

SPECIAL
BEENMODE, 

NIGHT- EN HOMEWEAR

V a k i n f o r m a t i e  v o o r  d e  t o t a l e  L i n g e r i e -  e n  B a d m o d e b r a n c h e  |  M e i  2 0 1 5  |  1 0 e  j a a r g a n g  n o . 2  |  P r i j s  €  1 0 , 5 0

second skin

LingeriePro • Bodyfashion Tradefair • Lingerie Fashion Show - Fashion Dôme

http://www.amoena.be/
mailto:m.voots@gpmedia.nl


C O L U M N  R A F K E  V A N  D E R  S L E E N  –  V A N  D E R  L I N D E 

S E C O N D  S K I N  N R  2  2 0 1 5 9

Mijn moeder zou goed passen in ‘Hotter than my daughter’, het programma 
van Gordon. Nou, niet echt eigenlijk want ze heeft wel smaak, maar om even 
aan te geven hoe hip mijn 68-jarige moedertje is. Chanel laarsjes en Uggs, 
Valentino jurkjes, leggings, hippe korte coupe: niets is te gek. Leuk hè? Ik ben 
ook erg trots op haar hoor! Maar weet je wat wel jammer is? Dat je met je 
vlotte 68-jarige lijf dan een tut-beha aan moet. En dat wil ze niet, maar dat 
moet ze dus wel. 

Ik leg het even uit: mijn moeder draagt borstprotheses, twee stuks. Een aantal 
jaar geleden kreeg ze borstkanker, heel erg. Zoals voor zoveel vrouwen in 
Nederland want één op de acht vrouwen krijgt met borstkanker te maken. 
Dat zijn er super veel. Het gaat gelukkig weer heel goed met haar en is ze 
volkomen genezen. Alleen moet ze nu dus wel prothese-lingerie dragen. 

‘Mutsig kant’
En daar komt het probleem: ze wil iets leuks! En geef haar eens ongelijk. Wie 
verzint nou dat, als een vrouw een prothese draagt, ze dan ook huidskleur, 
mutsig kant en bandjes als een gitaarriem moet dragen. Toegegeven, beha’s 
waar je een borstprothese in kan dragen moeten stevig zijn en de draagster 
voorzien van comfort. En aangezien veel prothesedraagsters ook bestraling 
hebben gehad en een pittige operatie in het borstgebied hebben ondergaan, 
is comfort wel heel belangrijk. Je kan natuurlijk ook in een gewone beha 
van die zakjes naaien, maar dat wordt vaak teveel gefrommel. Bovendien 
past het helemaal niet en die beugelbeha’s doen ook nog eens pijn als je 
bent geopereerd.

Je moet zachte stoffen hebben die de huid niet irriteren en de beha moet mis-
schien iets hoger gesloten zijn om geen inkijk te hebben of littekens te zien. 
Daarnaast moet een prothese-beha steviger zijn zodat de prothese mooi op 
zijn plaats blijft zitten. Ik snap heus wel dat deze beha’s niet heel goedkoop 
kunnen zijn en daar kan je als vrouw heel erg onzeker van worden.

Als je de constatering borstkanker hebt gekregen en het hele proces hebt 
doorlopen, dan krijg je de hele verwerking nog voor je kiezen, om nog maar 
te zwijgen over de pijnlijke lichamelijke klachten. Dan wil je toch ook iets 
moois voor jezelf en je weer lekker voelen in je lijf? 

Heel eerlijk gezegd kun je tegenwoordig echt wel leukere spulletjes vinden. 
Er zijn soms kleurtjes, of leuke printjes. Maar iets meer detail aan deze 
beha’s zoals een glittertje op de bandjes of wat meer kantjes eraan, dat mag 
nog wel. De vrouwen die met borstkanker te maken krijgen, worden ook 
steeds jonger. Die meiden mogen toch ook iets leuks? Ook de vlottere, iets 
oudere dame wil dat. En zeker mijn moeder. Misschien toch maar Gordon 
bellen dan? Dan krijg ik alsnog een pak op m’n 43-jarige broek als ik dat 
doe vrees ik.

Van der Linde Lingerie beschikt over drie vestigingen in de regio Zuid-Holland 
en behoort tot de meest succesvolle bodyfashionspeciaalzaken van Nederland. 
Mede-eigenaresse Rafke van der Sleen - Van der Linde kent de sector door en 
door, heeft een heel eigen kijk op ondernemen in de bodyfashionbranche 
en weet als geen ander hoe een lingeriespeciaalzaak tot een (commercieel) 
succes gemaakt kan worden. Redenen genoeg dus waarom zij columnist van 
Second Skin is. Rode draad in Rafkes columns zijn kwesties waar bodyfashion-
retailers in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben.

Een beha met een zakje? Rafke van der Sleen
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Laten we beginnen met wat meer informatie over uzelf. Kunt u ons meer vertel-
len over uw functie binnen Selmark en waarom u zo graag voor dit merk werkt?
“Ik werk als Export Manager en mijn rol in het bedrijf omvat het genereren van 
nieuwe business in Europa en Azië. De markten in deze landen zijn ontzet-
tend verschillend van elkaar, het varieert van verschillen in distributie tot de 
mentaliteit van de consumenten. Het omzetten van deze verschillen naar beter 
geschikte producten en diensten is een grote uitdaging voor mij en dat maakt 
het een erg leuke baan.”

“Ik ben echt trots om te werken voor een eerlijk merk dat elke dag het beste 
voor de consument wil en een eerlijke relatie met de dealers onderhoudt. Als 
fabrikant zijn we verantwoordelijk voor het hele proces, van de selectie van 
stoffen tot het eindproduct. We zorgen er niet alleen voor dat we een uitstekend 
product aanbieden, maar bieden ook volledige transparantie in ons bedrijf. 
Klanten krijgen alle mogelijke inzichten in hun aankopen.”

Kunt u meer vertellen over de geschiedenis van Selmark?
“Selmark werd opgericht in het Spaanse Vigo. Uiteraard was het toen nog 
een erg klein bedrijf dat opereerde in een stabiele markt. Een kleine tien jaar 
na de oprichting werd er een overeenkomst getekend met het alom bekende 
Franse merk Nina Ricci. Beweegreden hiervoor was om de mogelijkheden 
voor fashion-producten te leren kennen. Hierdoor maakte het bedrijf een grote 
ontwikkeling door en kon het de pijlen richten op het luxe-segment van de 
markt. De internationale uitbreiding in de jaren negentig maakte dat Selmark 
grote stappen kon maken en daar komt tot op heden geen eind aan. Alles is in 
eigen beheer, van de inkoop van stoffen tot productie. Hierdoor zijn we er in 
geslaagd om een perfecte pasvorm te ontwikkelen, een goed comfort te bieden 

en perfectie in techniek na te streven. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot markt-
leider in Spanje.”

Waarin onderscheidt Selmark zich van andere bodyfashionmerken?  
“Selmark is een familiebedrijf, we hebben geen leningen lopen en zijn dus niet 
afhankelijk van banken. Om die reden kunnen we onze klanten altijd tegemoet 
komen en helpen indien dit nodig is. Inmiddels hebben we hierdoor een klan-
tenbestand opgebouwd met zeer loyale klanten.”

Al veertig jaar zet Selmark zich in om lingerie aan te bieden dat is aangepast 
naar het lijf en de lifestyle van vrouwen. Al drie generaties lang hebben dames 
vertrouwen in het Spaanse merk en dat is waarschijnlijk veel langer dan de 
oprichter Amador Pérez ooit had durven dromen. In 1975 begon hij met de 
productie van discrete lingerie. Destijds bestond een complete collectie uit 
zo’n drie tot vier modellen in wit en huidskleur. Inmiddels worden er acht tot 
tien collecties per jaar geshowd die bestaan uit meer dan honderd modellen 
in ongeveer twintig kleuren. Xose Manuel Feijoo, Director Benelux en Export 
Manager bij Selmark vertelt ons meer over de geschiedenis van het merk, 
de ontwikkeling door de jaren heen en de toekomstplannen. Eén daarvan is 
het vieren van het veertig jarig bestaan, want zo’n mijlpaal moet natuurlijk 
gevierd worden.

“We behandelen onze klanten 
en relaties zoals we zelf ook 
behandeld willen worden”
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“Deze onafhankelijkheid maakt dat we continu kunnen investeren in nieuwe 
technieken, designs en materialen. Hierdoor kunnen we zeer innovatieve 
designs ontwikkelen met een scherp oog voor detail en de perfecte pasvorm. 
Doordat we alle know-how in huis hebben weten we hoe we luxe stoffen kun-
nen verwerken in een betaalbaar product en hierdoor kunnen we een uitste-
kende ‘value for money’ bieden.”

Natuurlijk zijn we allemaal erg nieuwsgierig naar de plannen die Selmark heeft 
rondom de veertigste verjaardag. Wat zal er in Nederland en België rondom 
deze gebeurtenis plaatsvinden? 
“We zijn in meer dan vijftig landen aanwezig en uiteraard willen we onze 
verjaardag met iedereen vieren. We hebben veel activiteiten in petto, ieder 
afgestemd op het betreffende land. Zo worden er drie grote shows gehouden in 
Madrid, Hong Kong en Mexico. In Antwerpen en Almere zijn we aanwezig op 
de zomerbeurzen en daar houden we een casual evenement met onze retailers. 
Daarnaast vindt er een promotionele campagne plaats in alle Benelux-winkels. 
Uiteraard kan een Spaans tintje hierbij niet ontbreken dus onze prachtige 
producten zullen worden gecombineerd met iets typisch Spaans zoals Cava.”

“We zijn niet van plan om een speciale ‘anniversary’-collectie te maken. In 
plaats daarvan gaan we juist terug naar het verleden en bekijken we onze ‘sig-
nature pieces’ die bijgedragen hebben aan de groei van het merk door de jaren 
heen. Het wordt een echte viering van de oorsprong van Selmark en tevens een 
moment waarbij we stilstaan bij het DNA van het merk.”

Indien een retailer geïnteresseerd is in Selmark-producten, welk assortiment 
raadt u dan aan om mee te starten? 
“Veel retailers hebben de neiging om te starten met fashion-collecties. Wij bie-
den in iedere collectie twee of drie seizoenskleuren en twee basiskleuren aan. 
Hierdoor hebben klanten veel keuze om hun aanbod aan te passen naar eigen 
wens. Zodra retailers bekend zijn met onze pasvorm en onze werkwijze als 
leverancier vergroten ze vaak het basis-assortiment. Ervaring leert ons dat veel 
retailers hun Selmark-aanbod vergroten zodra ze klant zijn. Service, betrouw-
baarheid en loyaliteit staan bij ons hoog in het vaandel.” 

Ziet u Selmark als een trendsetter of als trendvolger? 
“We zijn marktleider in Spanje en Portugal en hebben veel bekendheid in 

andere landen. Maar er zijn uiteraard ook landen waar we minder bekend zijn. 
Ons streven is niet om een trendsetter te zijn. Onze basics kunnen het beste 
worden omschreven als ‘fashionable dailywear’. Ons concept is basislingerie 
met bijzondere details. Vrouwen willen zich comfortabel voelen en tegelijker-
tijd iets speciaals aan hebben. Ik denk dat Selmark een assortiment heeft dat 
uitstekend bij deze behoefte aansluit.” 

Hoe ziet u de toekomst van Selmark? Is groei van producten en klanten een 
doel of wordt er naar verwachting meer geïnvesteerd in ontwikkeling van het 
huidige portfolio?
“We willen het merk en de uitstraling graag verder versterken door de samen-
werking met belangrijke afnemers in exportgebieden te versterken. Hierdoor 
kunnen we marktaandeel winnen. De focus op korte termijn ligt op West- en 
Oost-Europa, Noord-Amerika en het Midden-Oosten. Echter, doordat we zelf 
de controle hebben over het gehele proces, hebben we geen haast om grote 
doelen te bereiken. We investeren continu in de ontwikkeling van producten 
en collecties, maar doen dit altijd stap voor stap. We schreeuwen niet graag 
van de daken dat onze collectie fantastisch is, want we willen altijd dezelfde, 
betrouwbare kwaliteit leveren. We behandelen onze klanten en relaties zoals 
we zelf ook behandeld willen worden. We streven naar het allerbeste, maar 
dat kunnen we enkel realiseren dankzij de grote hoeveelheid vrouwen uit meer 
dan vijftig landen die ons vertrouwen en ons elke dag aanmoedigen om nog 
beter te worden.”

“We zijn niet van plan om een speciale ‘anniversary’-collec-

tie te maken. In plaats daarvan gaan we juist terug naar het 

verleden en bekijken we onze ‘signature pieces’ die hebben 

bijgedragen aan de groei van het merk door de jaren heen”
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In het najaar ligt tevens de collectie ‘make love not war’ in de winkel. Deze 
nieuwe serie is tot stand gekomen in samenwerking met ontwerper Kristof 
Buntinx. 

RJ Bodywear heeft een vaste showroom (C4.46) in het nieuwe Body Fashion 
Centre in Almere. Wilt u een kijkje nemen en de collecties bewonderen? Neem 
dan contact op via onderstaande gegevens.

Voor aanvullende informatie:

RJ Bodywear
Tel. +31 (0)182 760005
www.rjbodywear.com

Vorig jaar lanceerde RJ Bodywear de ‘Pure Color’-collectie met elf kleuren. 
Inmiddels is de serie uitgebreid met acht nieuwe kleuren en heeft deze zich 
ontwikkeld tot een compleet aanbod met tops, body’s, jurkjes, boxershors, 
trunks en t-shirts.

RJ Bodywear breidt 

‘Pure Color’-collectie uit

De eerste Roar-collectie met leveringsdatum 8 oktober kondigt de winter aan. 
Koele kleuren zoals blauw, navy, wit en grijs harmoniseren met een krachtige 
bessentint. Blikvanger zijn de  sportieve contraststiksels en de logo-tailleband. De 
nachtkleding verschijnt voornamelijk in zachte tinten grijs. De pyjama’s zijn van 
een innovatieve en lichte kwaliteit. Ze zijn ademend, drogerbestendig,  zacht en 
gemakkelijk op de huid.

On tour
Geïnspireerd door vrijheid en snelle auto’s in klassieke blauwe en rode combi-
naties is het thema ‘Freely’ ontstaan. Deze bevat elementen uit de motorsport-
wereld. Modal-slips en -broeken worden gepresenteerd in thematische patronen. 
Een badjas met omgezoomde revers en mouwen is verkrijgbaar in sportief 
plaid-patroon in de kleuren navy met rokerig blauw en rood. Dit is een krachtige 
combinatie met fel groen en gebroken wit en creëert een retro-effect. De leve-
ringsdatum is 9 oktober 2015.

Metropool
Het ‘Streets’-thema is geïnspireerd op de duidelijke architectuur van de wereld-
hoofdsteden. Skyline-prints zijn in XL-formaat te zien op een longsleeve-shirt en 
verschillende all-over prints zijn gedrukt op een broek. Blauwe en aqua-tinten 
komen samen met zwart en gebroken wit en grijs. Op die manier wordt de 
nachtelijke stedelijk flair weerspiegeld. De kleur ‘Blazing Yellow’ verzorgt enkele 
felle accenten.

Voor meer informatie:
Ceceba Bodywear
Tel. +49 (0)7433 26030
www.ceceba.com

Individueel, sportief en zelfverzekerd: dat is de Ceceba-collectie voor de herfst 
en winter van 2015-2016. De prints zijn overduidelijk de eye-catchers van 
daywear-collectie. Nieuw in de collectie is een broek met extra lange benen 
en een duidelijk logo op de tailleband. De pyjama’s in ring- en streepdes-
sins zijn stijlvol door de contrasterende biezen. Dit zijn de pioniers van de 
nachtkleding-collectie.

Ceceba-collectie springt in het oog

http://www.rjbodywear.com/
http://www.ceceba.com/
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Het internationale bedrijf voor sportnetwerken ISPO rijkt de ISPO-award jaar-
lijks uit aan innovatieve producten in de sportartikelbranche. In 2015 is Katrin 
Prillwitz, ontwerpster van Anita, één van de winnaars met de sportbeha dyna-
miX star. De sportbeha overtuigde de jury in de innovatieve categorie ‘Products/
Health and Fitness/Apparel’.

De winnaars in de verschillende categorieën worden gekozen door een onaf-
hankelijke jury. ISPO is voor de consument een betrouwbare bron bij de aan-
koop van nieuwe sportproducten. 

DynamiX star
De dynamiX star is ontworpen door lingeriemerk Anita en heeft een verstelbaar 
schouderbandsysteem. Dit Easy On & Of system betreft schouderbanden die 
aan de voorzijde losgemaakt kunnen worden. De verstelbare schouderbanden 
zorgen voor het beste draagcomfort omdat deze midden op de schouderbladen 
zitten. Hierdoor ontstaat een ademende X-Back. Voor optimaal gebruik bij het 

sporten is bovendien gebruik gemaakt van de sneldrogende stof CoolMax® 
mesh. De gevoerde cup en hydrofiele badstof zorgen er voor dat de sportbeha 
– in combinatie met naadloze sluiting – optimal draagt. “De vorm van de dyna-
miX star gaat uit van de gewone functie van een sportbeha. De beha is eenvou-
dig in gebruik”, verklaart ontwerpster Katrin Prillwitz. Ze vervolgt: “Anita is een 
lingeriebedrijf met jarenlange ervaring. Deze ontwikkeling is bepalend voor 
de optimale ondersteuning van grote (cup)maten. De dynamiX star zorgt dat 
ongeveer tachtig procent van het gevoelige borstweefsel wordt opgevangen.”

In juli 2014 won de sportbeha dynamiX star de Red Dot Design Award. De 
alom geprezen beha is verkrijgbaar in de kleuren peacock/antraciet, wit/metal-
lic en vanaf juni 2015 in zwart/antraciet in de maten  A-E 70-90, F 70-85, G 
70-80. 

Voor aanvullende informatie:
Anita Nederland BV
Tel +31 (0)294 414446
www.anita.com 

Met de sportbeha dynamiX star heeft lingeriespecialist Anita dit jaar één van 
de prijzen in de wacht gesleept die wordt uitgereikt door ISPO. 

Lingeriespecialist Anita wint ISPO Award met dynamiX star

De schouderbanden bieden 

veel draagcomfort

De stoffen van 

microvezel zijn 

vederlicht en 

zacht, enorm 

sterk en ademend

De cups van de dynamiX star zijn naadloos gevormd

De dynamiX star zorgt dat ongeveer tachtig procent 
van het gevoelige borstweefsel wordt opgevangen

http://www.anita.com/
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Na de laatste beurs in Amersfoort werden alle showrooms leeggehaald en 
ging iedereen weer vol frisse moed aan de slag met de nieuwe showrooms 
in CubeCentre in Almere. Alle showroomhouders werkten super hard om 
voor de eerste Bodyfashion Tradefair en de officiële opening op 8, 9 en 10 
februari hun deuren te openen.

“Het is een ware must om Bodyfashion Tradefair te bezoeken, 

te beleven en je te laten inspireren”

▴ Alle bezoekers werden vriendelijk ontvangen bij de entree

De nieuwe 

showrooms in 

The Cube

Miss Almere nam als eerste het woord tijdens de feestelijke 

opening op zondag 8 februari
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“Het wow effect was absoluut aanwezig bij de klanten bij binnenkomst”, vertelt 
Helen Ypma van Vereniging Bodyfashion. “Mensen waren enthousiast over de 
entourage, het gebouw, de showrooms en beursvloer, het grote kosteloze par-
keerterrein en de mooie deal met Van der Valk.”

Door de algemene entree te koppelen aan de beursvloer waren deelnemers en 
bezoekers uitermate enthousiast over het ‘ouwerwetse’ beursgevoel. Ondanks 
het feit dat er voldoende plattegronden waren, bleek het toch even zoeken naar  
de gewenste showrooms. Dit leidde tot leuke verrassingen want al zoekend 

kwamen de bezoekers ook andere merken tegen met prachtige showrooms. 
Door hier vervolgens ook een bezoek aan te brengen, verbreedt de  retailers 
zijn of haar blik en wellicht leidt dit tot een groter assortiment in de speciaal-
zaken. 

En wat te denken van de derde verdieping met leuke bovenkleding en acces-
soires om het winkelaanbod te verruimen? The Cube bevat alle ingrediënten die 
nodig zijn om een totaalpakket aan luxe verwennerij te kunnen aanbieden aan 
de klanten. Helen Ypma sluit af met de woorden: “Het is een ware must voor 
iedereen uit de bodyfashionbranche om de tradefair te bezoeken, te beleven en 
je te laten inspireren.”

Voor aanvullende informatie:
Bodyfashion Center
Tel. +31 (0)85 9022621
www.bodyfashioncenter.com

▴ Cube Centre Directeur Erik Slettenhaar, Manager Bodyfashion Nederland Helen 

Ypma en Voorzitter van Vereniging Bodyfashion Nederland Jan van Nijendaal

▴ Na de opening barstte het feest los en trad Charlie Luske op met zijn band

▴ Burgemeester van Almere, Annemarie Jorritsma opent Bodyfashion Tradefair in stijl

Kinderziektes

Uiteraard deden zich ook wat kleine kinderziektes voor zoals de 
foutief ingeschatte werkzaamheden van het cateringbedrijf in The 
Cube. Deze verkocht tot overmaat van ramp op zondag om 13 uur 
geen broodjes meer. Een les voor de volgende editie.

▴ De stand van Body Cover Group

http://www.bodyfashioncenter.com/
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Sinds de lancering van de eerste badmode-collectie in 2012, voegde Curvy 
Kate elk seizoen extra series toe aan het assortiment. De internationale business 
werd sterker en sterker. Met nieuwe en groeiende verspreiding op het zuidelijk 
halfrond, steeg de vraag om het hele jaar door badmode te lanceren. 

De herfst/winter-badmodecollectie bevat onder meer Curvy Kate’s basisserie 
Luau Love en een mode-collectie exclusief voor herfst en winter. De ‘Plain 
Sailing’-collectie is een mix van polka dots in rood, marine en wit, waarmee 
de klant creatief kan omgaan. De zeven top-opties (waaronder drie tankini’s, 
twee halternecks en twee gevoerde tops) en vijf slips (fold-over, tie-side en hoge 
taille) bieden een overvloed aan combinaties.

De herfst/winter 2015 collectie is instore verkrijgbaar vanaf juli 2015 en kan 
worden bekeken en ingekocht bij de beurs in Parijs.

Lingerie
De lingerie voor het winterseizoen is geïnspireerd op retro-reclames en moderne 
kunstwerken. Het is een opvallend concept en de lingerie leent zich er perfect 
voor om te laten zien wie je bent. De hoekige borduursels en prints maken het 
tot een vrolijk en dapper geheel. De collectie bestaat uit vijf nieuwe lijnen: ‘Daily 
Dream Balcony’, ‘Ellace Balcony’, ‘Illusion Balcony’, ‘Smoothie Prowl Moulded 
Cup’ en ‘Cherie Balcony’. 

De ‘Ellace Balcony’ is gelanceerd als onderdeel van een mode-assortiment, maar 
heeft ongetwijfeld een grote kans als basiscollectie. Ellace straalt geraffineerdheid 
uit met bijvoorbeeld een gouden tailleband, details en lint. Het stretch-kant op 
de cup is nieuw voor het merk en biedt ondersteuning voor een verscheidenheid 
aan vormen en maten. De opvallende ‘Illusion Balcony’-set bestaat uit knallende 
monochrome afdrukken over een zachte cup. De bovenste gedeelte van de cup 
is versierd met kanten details en het contrasterende oranje lint en de gewaagde 
rand brengen dit item tot leven (leverbaar tot een K-cup).

De ‘Smoothie Prowl Moulded Cup’ is ontstaan vanuit de Curvy Kate T-shirt beha-
lijn. De Prowl is een alledaags item met een wilde twist, kant en contrasterende 
dierenprints. Het werd beschouwd als één van ‘s werelds grootste moulded 
beha’s. Het merk heeft dit item gestyled met behoud van de simplistische stijl en 
de niet-aflatende steun. 

Voor aanvullende informatie:

Curvy Kate Ltd 
Tel.  +44 (0)20 88613111 
sales@curvykate.com
www.curvykate.com 

Vanwege de grote vraag en een groeiende internationale markt lanceert Curvy 
Kate een herfst/winter badmode-assortiment in 2015. De collectie heeft een 
retro-geïnspireerde look. De badmode is verkrijgbaar in de maten D tot en 
met K en bevat een breed scala aan veelzijdige tops en slips waardoor de 
klant de mogelijkheid heeft tot mixen en matchen voor elke stemming, shape 
en gelegenheid.

Badmode lanceren in herfst/winter-seizoen? Curvy Kate doet het!

Ellace-collectie Smoothie Prowl

De lingerie voor het winterseizoen is geïnspireerd 
op retro-reclames en moderne kunstwerken
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Sita is een beha met een driedelige cup die de borsten ronder maakt en nog 
meer steun aan de zijkant biedt voor een goed draagcomfort. Uiteraard beschikt 
ook dit model over de bekende, brede schouderbanden. Het kant geeft deze 
beha een luxe uitstraling.
 
De Sita-beha is getest bij meerdere winkels en iedereen spreekt enthousiast over 
de pasvorm. Naar verwachting ligt Sita eind dit jaar in de winkels.

Voor aanvullende informatie:
Syl Design B.V.
Tel. +31 (0)30 6774011
info@syldesign.nl
www.syldesign.nl

De Syl-collectie wordt uitgebreid met een nieuw beha-model, genaamd 
Sita. Door deze uitbreiding heeft de consument met een maatje meer een 
breder assortiment om uit te kiezen. Naast de al bekende Kali- en Maia-
series en de voorgevormde serie Erato wordt Sita nu ook aangeboden.

Syl Design introduceert nieuw beha-model

Agenten:
Gert Staal 
Tel: +31 (0)6 53409419
Joyce van Hal
Tel: +31 (0)6 12063273
Vera De Beule
Tel: +32 (0)476 759558

mailto:sales@curvykate.com
http://www.curvykate.com/
mailto:info@syldesign.nl
http://www.syldesign.nl/
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De dynamische werkomgeving zorgde opnieuw voor hoog bezoek, zoals direc-
tieleden en inkoopmanagers.  De Salon International de la Lingerie heeft ook 
ditmaal alle keyplayers uit de sector bijeengebracht en ondanks de moeilijke 
economische situatie van begin 2015, is de beurs erin geslaagd om nieuwe 
klanten te verwelkomen. Lingerie blijft een verhaal van passie, beleving en 
kracht.

Het aantal Franse, Italiaanse 
en Engelse retailers daalde 
licht, terwijl de vakbeurs 
juist meer Spanjaarden, 
Denen en Grieken ontving. 
De e-business sector wordt 
eveneens gekenmerkt door 
een stijging van tien procent, 
vergeleken met 2014.  Het 
aantal bezoekers uit Rusland 
bleek zoals verwacht aanzienlijk gedaald ten gevolge van de uiterst moeilijke 
economische situatie in het land. Hetzelfde, zij het in mindere mate, geldt 
voor bezoekers uit Oekraïne. Russische bezoekers hebben aangegeven wel in 
Rusland aanwezig te zijn tijdens de Moscow Mode Lingerie and Swim en in 
Parijs, op de Mode City die in juli dit jaar plaatsvindt.  

De Salon International de la Lingerie heeft in januari goede resultaten bereikt 
op het gebied van de verre exportlanden: een stijging van negen procent voor 
het Midden-Oosten (met name Libanon en Koeweit) en een opvallende bezoe-
kersstijging uit Australië, Noord-Amerika (met name de U.S.A.) en Zuid-Afrika.  

Kenmerkend voor de afgelopen beurseditie was de hoge opkomst van nieuwe 
lingeriewinkels en grote internationale warenhuizen. 

Voor aanvullende informatie:  
Promosalons Nederland
Tel. +31 (0)20 4620020
www.promosalons.nl

In hal 1 van het beurscomplex Porte de Versailles heerste tijdens de Salon 
International de la Lingerie in januari een positief zakenklimaat. Gedurende 
drie beursdagen werd intensief business gedaan. 

Een beurseditie vol vuur en vlam

De beursruimte Beautiful Legs heeft een groot succes geboekt met meer 
dan achttien merken gespecialiseerd in beenmode en een opvallende 
‘benen’ catwalkshow. De exposanten van de vakbeurs waren over het 
algemeen tevreden met hun beursdeelname en de aandacht die hun pro-
ducten genoten hebben. Kenmerkend was ook het aanbod voor heren op 
de Salon International de la Lingerie: 22 merken (12 merken in 2014) 
in het centrum van de beurs: een compleet en steeds meer verleidelijk 
aanbod. De Trends Market was de nieuwe trendruimte van de beurs en 
deze werd zeer gewaardeerd door de bezoekers. De nieuwe educatieve 
ruimte speelde in op de verwachtingen van retailers. Ook de ‘etalage 
coaching’ service werd druk bezocht: het bewijs dat workshops en rea-
liteit essentieel zijn voor een goede samenwerking. 

TOP 10 BEZOEKERSLANDEN

1- Frankrijk
2- Italië
3- Duitsland
4- Verenigd Koninkrijk
5- Spanje
6- België
7- Zwitserland
8- U.S.A.
9- Nederland
10- Japan

Drukte bij de entree

Feest op de catwalk

Eén van de catwalkshows
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http://www.promosalons.nl/
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Frans lingeriemerk Huit komt dit jaar met een aantrekkelijke collectie voor 
het najaar 2015. Deze gedetailleerde en stijlvolle ontwerpen geven de 
moderne vrouw een uitdagende uitstraling. De ontwerpen h e b b e n 
een exclusief design en zijn gemaakt van het beste mate-
riaal. Met de nieuwe collectie is de klant verzekerd van 
een goede kwaliteit.

De gracieuze lingerie van Huit is tot in de puntjes uitgewerkt en 
geeft elke vrouw een sexy uitstraling. De elegante en uitdagende ontwerpen 
bieden de mogelijkheid om persoonlijkheid uit te drukken. Een casual look of 
een pittige setje, de combinaties in deze collectie maken alles mogelijk.

Het middelpunt van de avond
De Grand Soir-lijn is een elegante lingerielijn voor elke vrouw die stijlvol een 
avond uit wil. De longline-beha uit deze collectie is versierd met een geruit bor-

duurwerk en afgewerkt met een opvallend zilveren draad. Het is zelfs mogelijk 
om deze longline-style zonder andere bovenkleding te dragen. Combineer deze 
top met high-waisted rok en chique blazer voor een topoutfit. De Grand Soir-lijn 
laat de draagster in het middelpunt van de belangstelling staan. 

Citronelle en Aurore
Naast de Grand Soir-collectie wordt De L’air van Huit Lingerie geïntroduceerd. 
Deze nieuwe reeks bestaat uit lingeriesets waarbij kant een belangrijke rol 
speelt. Deze lingerie is afgewerkt met gebloemde patronen en komt in de col-

lectie voor in levendig geel (Citronelle) en zacht grijs (Aurore). De beha is 
voorzien van een charmant sleutelgatvormige cut-out in het midden die 

geaccentueerd wordt met een leuke strik. Beide collecties zijn in
vele maten beschikbaar en kan worden aangevuld met bijpassend 

ondergoed.

Voor aanvullende informatie:

Wacoal Eveden Group
Tel.  +31 (0)800 0226317
www.huit.com 

Badmode voor in de winter

Huit komt dit jaar met twee bijzondere badmodecollecties 
voor in het najaar. Perfect voor de vrouwen die de winter 
graag doorbrengen in een exotisch oord. De Abyss-lijn is 
gebaseerd op het leven in de zee. Deze badmode kenmerkt 
zich door stijlvolle gouden en zwarte accenten. De top is 
zowel strapless als in triangle-vorm te verkrijgen. 

De paradijselijke Eden-collectie wordt gekenmerkt door de 
kleurrijke prints gebaseerd op palmbladeren. Deze exotische 
collectie geeft elke vrouw een fantastisch gevoel als je op het 
strand ligt of een duik in het zwembad neemt. Deze reeks 
is beschikbaar in een Padded Air, Bandeau en Triangle top. 
Ook is er een badpak ontwikkeld met deze mooie patronen.  

Met de nieuwe collectie is de klant verzekerd van 
een goede kwaliteit

Huit laat je stralen

http://www.huit.com/
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Het aantal bezoekende detaillisten steeg deze editie niet, in tegenstelling tot 
voorgaande jaren. Opvallend was dat meer dan honderd retailers zich vooraf 
hadden geregistreerd, maar niet kwamen opdagen. Philippe Bracke vertelt 
hierover: “Na een korte rondvraag bleek dat de griep een intrede had gemaakt 
in lingerieland. Daarnaast hadden we op maandag te maken met winterse 

Al bijna vijftien jaar timmert LingeriePRO aan de weg om de bodyfashion-
sector ieder half jaar een platform aan te bieden waarbij netwerken en busi-
ness centraal staan. Een aangename sfeer en bezoekersservice staan hierbij 
hoog in het vaandel. Op zondag 1 en maandag 2 februari was Waagnatie 
Expo & Events in Antwerpen opnieuw het toneel voor zowel lingerieleveran-
ciers als speciaalzaken om elkaar te ontmoeten. 

Fotografie Bart Vercammen/Copyright LingeriePRO’

Europese lingeriemarkt heeft meer oog voor LingeriePRO
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weersomstandigheden. Dat verklaart het bezoekersaantal.” Van de meer dan 
zeshonderd bezoekende detaillisten kwam 29 procent uit Nederland.

Exposanten
Uiteraard waren er overwegend veel Belgische en Nederlandse exposanten, 
maar de beurs bood tevens gelegenheid tot het ontmoeten van exposanten uit 
Frankrijk, Hongarije, Engeland, Spanje, Polen, Duitsland, Griekenland, Italië, 
Oostenrijk, Denemarken en Zwitserland. “Het is fijn om te merken dat meer 
dan negentig procent van de standhouders die zonder Benelux-agent hun stand 
bemannen, opnieuw intekent voor één van de komende edities”, licht Philippe 
toe.

Wordt hiermee de lokale agent dan minder belangrijk? 
Helemaal niet, integendeel. De organisatoren van LingeriePRO krijgen veel-
vuldig de vraag van buitenlandse fabrikanten of ze hen kunnen voorstellen aan 
een interessante agent of importeur. Indien er agenten of importeurs geïnteres-
seerd zijn in een extra collectie, dan kan men dit uiteraard altijd laten weten 
via info@lingeriepro.be. 

De waarde van een lokaal contact komt eveneens tot uiting in het feit dat 
directeuren en verantwoordelijken van merken Antwerpen meenemen in de 
drukke beursperiode om hun Benelux-verkoopkanaal een extra boost te geven.

Belangrijke functie
Enkele jaren geleden waren het met name agenten en invoerders die het gros 

van de stands reserveerden, nu wordt dit steeds vaker aangestuurd en gecoör-
dineerd vanuit het hoofdkantoor van de merken. Leveranciers lijken dus steeds 
meer waarde te hechten aan de LingeriePRO-beurs, met name wat betreft de  
Europese lingeriemarkt. Philippe legt uit: “Als je als organisator tijdens de beurs 
wordt aangesproken door merken dat ze hun deelname graag groter en opval-
lender willen invullen, dan weet je dat LingeriePRO leeft en een belangrijke 
functie vervult in het verkoopbeleid van de merken.”

De volgende en 30ste LingeriePRO is op zondag 26 en 
maandag 27 juli 2015.
Info via www.lingeriepro.be of mail naar info@lingeriepro.be.

mailto:info@lingeriepro.be
mailto:info@lingeriepro.be
http://www.lingeriepro.be/
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In mijn vorige column sprak ik over mijn openingsactie. We verhuisden naar 
een ander pand in dezelfde straat en grepen die gelegenheid meteen aan om 
zeer groots uit te pakken. Als je zomaar stilletjes verhuist weet uiteindelijk 
niemand dat je op een ander adres zit. Helaas heb ik dit vijf jaar geleden zelf 
meegemaakt en dat kostte veel tijd. Nu zijn wij de crisis uit, hebben we alle-
maal slechte en zware tijden achter ons en dus reden te meer om er vol voor te 
gaan. En dat hebben wij met de opening dan ook gedaan.

Uit de stoel en in de winkel
Met het hele team zochten we naar een spectaculaire openingsactie dat het 
grote publiek zou bereiken. Maar hoe krijg je die klant nu uit de stoel en in je 
winkel? De gemiddelde consument wordt vandaag de dag niet warm of koud 

van een beetje korting, dus het moest wel spectaculairder. Wij bedachten dat 
één klant kans maakte om een leven lang lingerie uit te zoeken van één bepaald 
seizoen, ter waarde van het aankoopbedrag dat ze besteedt aan lingerie op de 
openingsdag. Dus stel, op de openingsdag in februari koopt een dame diverse 
lingeriesetjes voor een bedrag van € 164,- , dan mag ze elk jaar in februari voor 
dit bedrag lingerie komen uitzoeken. Daarnaast vroegen we aan leveranciers 
om met ons mee te denken en give aways beschikbaar te stellen.

Badjassen
Wat de actie echt uniek heeft gemaakt zijn de badjassen. Speciaal voor de 
opening hadden we badjassen (ter waarde van € 39,50) gekocht die de klanten 
bij aankoop van een compleet setje cadeau kregen. Dit moest de extra aankoop 
van een broekje stimuleren. 

Geweldige actie
Zelf vonden we het geweldige acties, maar we moesten nog wel bedenken hoe 
we het wilden communiceren naar het grote publiek en de potentiële klanten. 
Je moet ze natuurlijk wel bereiken! Gelukkig hebben we in de afgelopen jaren 
een goede en grote database opgebouwd waarmee we al veel mensen konden 
bereiken. Ook hebben we onze Facebook-pagina volop ingezet, geflyerd in de 
stad en give aways uitgedeeld op straat. Met het hele team hebben we er echt 
alles aan gedaan om onze actie onder de aandacht te brengen. Je werkt echt 
maanden naar de opening toe en hebt er veel vertrouwen in, maar je bent toch 
afhankelijk van heel veel externe zaken waar je zelf geen grip op hebt. Het 
bleef dus erg spannend! 

Op zaterdag 30 januari was de opening. Ons doel was om een week omzet te 
draaien op één dag.  Misschien een onrealistisch hoog doel, maar we zijn er 
volop voor gegaan en het is ons gelukt. De openingsactie heeft onze stoutste 
dromen overtroffen, het was een groot succes. De mensen stonden ’s ochtends 
al voor de deur en de hele dag is het druk geweest met rijen voor de paskamers 
en voor de kassa. Voor mij was het nu wel duidelijk dat de crisis over is, en dat 
mensen mij weten te vinden op het nieuwe adres.

Reageren op deze column? 
Stuur een e-mail naar e.vervaet@gpmedia.nl

Sylvia Stymans zit al meer dan dertig jaar in het lingerie-vak. Al dertien jaar 
heeft ze een eigen winkel in Spijkenisse met de grootste bruidsafdeling van 
Nederland. Daarnaast is ze auteur van twee lingerie-boeken: ‘Het borsten 
pocketboekje’ en ‘De lingerie-expert onthult’. Haar kennis en expertise lenen 
zich perfect voor een column. Second Skin geeft Sylvia dan ook graag in 
iedere editie het woord.

Ons doel was om een week-
omzet op één dag te draaien

Sylvia Stymans

mailto:e.vervaet@gpmedia.nl
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In de nieuwe collectie is geen enkele print hetzelfde. De rebelse prints zijn 
speciaal ontwikkeld voor lefgozers met een eigen wil. De boxers, briefs, soft 
beha’s, tanktops en swimwear in uni-kleuren en multicoloured prints zijn 

opgedeeld in thema’s van tropische jungle-prints tot zoete candy-kleuren. Elke 
print en kleurencombinaties staan op zichzelf en zijn zowel los als in set te 

verkrijgen. Deze gedurfde collectie maakt het ook mogelijk om opstandige en 
clashing-combinaties te maken voor wie echt uit de band wil springen.

Deze brede collectie is gemaakt voor heren en dames, maar is ook te verkrijgen 
voor kinderen. Het hippe Nederlandse merk is makkelijk te herkennen aan het 
iconische Muchachomalo-logo. Met vele bijzondere samenwerkingen blijven 
de nieuwe designs de klant steeds weer verrassen. Zoals het merk zelf al zegt: 
“There’s a little bit of bad in everybody”. Het is nooit te laat om je innerlijke 
rebel te tonen.

Voor aanvullende informatie:
Muchachomalo
Tel. +31 (0)251 220051
www.muchachomalo.com

Het opvallende ondergoed uit de nieuwe  lijn van Muchachomalo kenmerkt 
zich door de originele en gewaagde prints. De rebelse onderbroeken vallen op 
met hun handgeverfde designs die ervoor zorgen dat kunst draagbaar wordt. 

Ondergoed met lef Muchachomalo 

voor kinderen

Muchachomalo 

voor dames

Minder dan een jaar geleden werd de LYCRA® T162R-vezel door Invista 
gelanceerd. Het is een bio-afgeleide stof van spandex-vezels, afkomstig uit her-
nieuwde bron. Wat de vezel bijzonder maakt, is dat ongeveer zeventig procent 
van het gewicht afkomstig is uit een hernieuwde bron, waarvan mais aan de 
basis ligt. Dankzij hergebruik van die vezel is de CO2-uitstoot en daardoor de 
ecologische ‘footprint’ een stuk kleiner. 

‘Toewijding aan innovatie’
Arnaud Tandonnet, Global Sustainability Director bij Invista: “We zijn erg blij 
dat Invista met  LYCRA® T162R als één van de zes biogebaseerde materialen 
is geselecteerd. Dit is een grote eer en een bewijs voor de toewijding aan 
innovatie en het duurzaamheidsprogramma: Planet Agenda.” Michael Carus, 
Managing Director van nova-Instituut GmbH: “Invista’s LYCRA® T162R voldoet 
aan alle criteria van het nova-Instituut: innovatief bio-gebaseerd materiaal voor 
producten die ook voor die basis worden gemaakt. Het was erg moeilijk om een 
top zes uit de 24 inzendingen te kiezen.”

Voor aanvullende informatie:
INVISTA Duitsland
Mevrouw Christine Wahle
Tel. +49 (0)6 214949000
www.INVISTA.com
www.lycra.com

Invista, één van de grootste producenten van polymeren en vezels en eige-
naar van de biologische LYCRA® T162R vezel, is samen met vijf andere 
kandidaten genomineerd geweest voor de award ‘Bio-based Material of the 
Year’. Deze wordt jaarlijks uitgereikt door nova-Instituut GmbH aan een 
innovatief bedrijf. 

Invista genomineerd voor ‘Bio-based Material of the Year 2015’

Award  ‘Bio-based Material of the Year’ 

De award ‘Bio-based Material of the Year’ werd dit jaar voor het acht-
ste jaar op rij uitgereikt aan bedrijven die zich inzetten om innovatieve 
materialen voor de biologische markt te ontwikkelen. De wedstrijd richt 
zich op nieuwe ontwikkelingen die in 2014 of 2015 in Europa of de VS 
op de markt zijn gebracht. Dit jaar waren er zes biogebaseerde materi-
alen en producten genomineerd voor de Award van de adviesraad - van 
de in totaal 24 ingezonden producten. De genomineerde bedrijven zijn 
afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland. 
Helaas viel Invista dit jaar niet in de prijzen. De uiteindelijke winnaar 
bleek Bayer MaterialScience. Zij ontvingen de erkenning voor de ont-
wikkeling van Desmodur® Eco N - de eerste biobased polyurethaan 
verharder in de markt voor high performance auto- coatings.

▴ De vezels zijn gemaakt van dextrose, afgeleid van maïs
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lingerie-swimwear-paris.com

W i j  k o m e n  g r a a g  m e t  u  i n  c o n t a c t . . .

Kijk eens op de website en ontdek de mogelijkheden. Graag tot snel, want inderdaad wij komen graag met u in contact!

Studio Intensive is hét vaste en betrouwbare communica-
tie bureau van GPmedia – uitgever van vaktijdschrift Second 
Skin. Studio Intensive staat voor INdrukwekkende publicaties,         
INtense creativiteit en INventieve communicatiemiddelen,     
zowel online als o   ine en B2B als B2C. 

In alle producties van Studio Intensive zit een aantal ingredi-
enten verwerkt, waarvan de belangrijkste oog voor detail, een 
neus voor vakkundigheid en oor voor de wensen van de klant 
zijn. De doelgroep en de boodschap vormen altijd de insteek: 
wat moet worden overgebracht en wie krijgt het onder ogen? 
Alleen zo ontstaan media die doel tre  en. In de roos.

www.studio-intensive.com

mailto:evanbaelen@eurovet.fr
http://lingerie-swimwear-paris.com/
http://www.studio-intensive.com/


Perfecte combinatie tussen design en comfort

Het Spaanse bedrijf lanceert een brede collectie voor het najaar van 2015/2016. 
Impetus spitst de collecties ‘Spirits’ en ‘Moments’ toe op zowel de zakelijke als 
de casual momenten in het drukke leven van de man. Naast ondergoed heeft 

Impetus voor deze twee collecties ook bijpassende nightwear en homewear 
ontwikkeld. Tenslotte bevat de veelomvattende collectie ‘HOT Impetus’ under-
wear voor de moderne, mannelijke globetrotters.

Business Mood
Met een druk leven vol met deadlines is het belangrijk om er stijlvol uit te zien 
en tegelijkertijd comfortabele kleding te dragen. Underwear van de lijn ‘Spirit’ is 
gebaseerd op deze serieuze look die een man wil uitstralen in de zakenwereld. In 
deze klassieke collectie gaat er speciale aandacht uit naar de details en kwaliteit. 
Het is het perfecte compromis tussen het design en comfort: een combinatie die 
dit tijdsbeeld perfect weerspiegelt. 

Relaxed Attitude
De ‘Moments’-collectie van Impetus is ontwikkeld voor alle mannen die van vrij-
heid genieten. Het is een kleurrijke lijn voor de ‘creative moments’ in het actieve 
leven. Contrasterende en grafische details zijn belangrijke kenmerken van deze 
ietwat eigenzinnige collectie. Het is een goed samenspel tussen fitting, stijl en 
comfort.

Fantasy and freedom
De HOT-collectie is gemaakt voor de man die van de kleuren en texturen van de 
wereld houdt. Deze speciale collectie is geïnspireerd op de moderne, avontuurlijke 
reizigers en een keerpunt in het werk van Impetus. In de HOT-collectie worden 
exclusieve materialen gebruikt zoals Lyocell en gemerceriseerd katoen. Het gebruik 
van deze stoffen resulteert in uitstekend comfort en een verfijnde uitstraling. Met 
speciale technieken worden digitale prints en speciale effecten aangebracht op de 
ontwerpen, waardoor er een creatieve en fantasierijke lijn is ontstaan.

Voor aanvullende informatie:
Impetus
Tel. +351 253 859210
www.impetusunderwear.com

De nieuwe herfst/winter-collectie van Impetus is geïnspireerd op de man 
met een veelzijdige levensstijl. De stijlen zijn ontwikkeld op basis van 
verschillende ‘moods’ die op hun beurt weer geassocieerd worden met 
verschillende fases uit het leven van de man. Van zakelijke designs tot fanta-
sierijke prints, de najaarscollectie bevat veel verschillende stijlen waardoor 
elke man zich erin thuis kan voelen. 
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Nieuw Nederlands gezicht voor Passionata

Passionata wil dicht bij vrouwen staan en aanwezig zijn bij de grote en kleine 
vreugdemomenten in hun leven. Op die manier wordt de blijdschap gedeeld 
met Passionata en wordt het merk hun beste vriendin. Passionata moet de alle-
daagse dingen nóg beter maken en wil dit realiseren met een ‘onfeilbare twist’: 
een klein detail dat het verschil maakt. Dat detail zit in een vleugje originaliteit 
dat je in staat stelt om te verrassen, jezelf opnieuw uit te vinden en jezelf niet 
te serieus te nemen. 

Passionista’s
Grote fans van Passionata worden Passionista’s genoemd. De doelgroep van 
het merk kan worden omschreven als zelfverzekerde en speelse dames met 
een scherpe geest en een bruisend lichaam. Ze houden van het leven, genieten 
van iedere nieuwe dag en staan open voor verrassingen. Rondom Passionista’s 
heerst een passie voor mode, glamour en verleiding. Ze delen de liefde voor 
flirterige lingerie met lichte en frisse tinten. 

Ambassadrice
Uiteraard moest de ambassadrice van het merk de perfecte Passionista zijn. De 
22-jarige Valerie van der Graaf bleek hiervoor zeer geschikt. Volgens het merk 
vertegenwoordigt ze goed de speelse verleiding, de ‘happy sexiness’ en heeft 
ze een hele frisse uitstraling. Daarnaast is ze erg blij, vrolijk en aangenaam om 
mee te werken. Ze moet het merk een schattig en leuk karakter geven, gecom-
bineerd met een fris en sexy randje.  

Om Valerie beter te leren kennen, spreken we met haar over haar jeugd, de 
affiniteit met lingerie en het merk Passionata. Ze vertelt: “Ik ben opgegroeid 
in Rotterdam. Mijn vader is accountant en mijn moeder werkt bij een bank. 
Uiteraard vonden ze het in het begin heel spannend dat hun dochter het 
gezicht werd voor een lingeriemerk, maar inmiddels zijn ze erg trots. Mijn 
moeder is mijn grootste fan, haha!” 

Lingerie was voor Valérie een nieuwe uitdaging: “Ik hou echt van de lingerie 
van Passionata, het is vrolijk, sexy en lief tegelijkertijd. Ik hou van de sexy 
beha’s en van de items in vrolijke kleuren. Mijn lingeriesmaak is dan ook erg 
uiteenlopend, het hangt af van mijn stemming. Soms heb ik echt zin om sexy, 
rode lingerie te dragen en andere keren ga ik voor mooie basics en comforta-
bele lingerie.” 

De afgelopen maanden was Passionata niet te missen in het straatbeeld. In 
bushokjes, abri’s en vele tijdschriften was het merk prominent aanwezig. De 
visie van Passionata is om een frisse adem binnen lingerieland te zijn en een 
alternatief te bieden voor louter verleidende lingerie. Het merk biedt naar 
eigen zeggen speelse verleiding en viert vrouwen, glamour en verleiding. 
Het sexy en hippe label heeft dan ook gezocht naar een nieuw gezicht voor 
de SS15-collectie. Het mooie, jonge en Nederlandse model Valerie van der 
Graaf was bij uitstek geschikt. Ze treedt hiermee  in de voetsporen van 
topmodel Bar Refaeli. Door haar vrolijke uiterlijk, spontaniteit en ronde 
vormen was het voor Passionata meteen duidelijk dat de Nederlandse de 
nieuwe ambassadrice van het merk moest worden.
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Erg bekend was Valérie nog niet met het merk voordat ze aan de slag ging als 
ambassadrice: “Ik kende Passionata alleen van de mooie advertenties op een 
metrostation in Londen (haar woonplaats, red). De shoot was echter fantastisch. 
Het is echt geweldig om op een kermis een fotoshoot te hebben! De suikerspin-
nen, grote ballonnen, een klein konijntje en een berenkostuum zijn nou niet 
bepaald alledaagse dingen. De omgeving was erg Passionata: verrassend, lief 
en sexy tegelijk.”

Ook fotografe Julia Kennedy was fan van de omgeving. “De locatie was echt 
fantastisch, een kermis doet visueel heel veel! De keuze om lingerie te fotogra-
feren in Engeland in de openlucht brengt natuurlijk de nodige risico’s met zich 
mee, maar alles verliep goed. Passionata heeft een lange tijd geen shoots op 
locatie gedaan. De merkidentiteit is echter nog steeds sterk en de campagne 
moet hieraan bijdragen. Ik hoop dat het een groot succes wordt!”

SS15-collectie
De zomercollectie van Passionata geeft het gevoel van een sprankelende, flir-
terige en kleurrijke zomer op de kermis. Over de SS15-collectie spreekt Valérie 
uiteraard vol lof: “Ik vind het een hele mooie collectie met prachtige kleuren! 
Ik moet duidelijk binnenkort eens shoppen!” Een ander leuk feitje over deze 
collectie is dat sommige lijnen tot en met cup H verkrijgbaar zijn.

Voor aanvullende informatie:
Sovedam N.V.
Patrick Vanthillo
Tel. +32 (0)323 33655
www.passionata.com

Pink Thriller
Valérie van der Graaf blijft ook voor de AW15-collectie het gezicht 
van Passionata. Ze neemt de Passionista’s mee naar een Pink Thriller. 
De collectie zit vol spanning en plotwendingen en nodigt uit om op 
onderzoek uit te gaan, rillingen gegarandeerd!

Gewapend met het setje ‘All u need’, treden vrouwen in de sporen van 
een glamour-detective. Valérie beheerst in de AW15-campagne het spel 
van de verleiding. De kleurenpaletten bestaan uit diep blauw en krach-
tig rood, gecombineerd met onweerstaanbare motieven. De combinatie 
van transparantie en verleidelijk kant tovert het misdaadwapen om tot 
een massaverleidingswapen.

http://www.passionata.com/


Besired is een veelzijdig 

Nederlands lingeriemerk  

ván vrouwen vóór vrouwen.

Het is de keuze van spontane, 

modebewuste vrouwen; zij voelen 

zich sensueel en zelfverkerd 

over hun lichaam en durven dat  

in Besired te laten zien!

 JOIN  US 

    FOR
  BEACH 

 &   LINGERIE

ANTWERPEN
WAAGNATIE

26 & 27 JULI 2015
9.00u. - 18.00u.

www.lingeriepro.be

Maak een zomerse 
business & weekend mix 

met uw Benelux lingerievakbeurs en 
de bourgondische stad bij uitstek. 

Alles over Antwerpen op 
www.visitantwerpen.be

http://www.lingeriepro.be/
http://www.visitantwerpen.be/
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E V E N T

Amoena bestaat veertig jaar. Al veertig jaar lang vieren ze hun relatie met 
vrouwen en niet de minste: de moedigste vrouwen ter wereld. Al veertig jaar 
lang zet Amoena al hun middelen en krachten in om betekenisvolle en intieme 
momenten voor deze vrouwen te creëren.  Ze willen er zijn voor hen, en om 
die reden luidt hun pay-off dan ook ‘For you, like no other’. 

Het assortiment van Amoena is ontzettend breed. Het varieert van fashion col-
lecties met kleuren als rood en oceaanblauw tot luxe badmode, sportbeha’s, 
sleepwear en loungewear. Met dit aanbod wil Amoena vrouwen 24-uur lang 
kunnen voorzien van geschikte bodyfashion. 

Op dinsdagavond 21 april opende The Lingerie Store in Roosendaal haar 
shop-in-shop van Amoena. Onder het genot van heerlijke wijn en lekkere 
hapjes genoten alle aanwezigen van de modellen die het uitgebreide assor-
timent van Amoena showden op de rode loper. 

Opening shop-in-shop Amoena
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“De eerste beursdagen in de Fashion Dôme waren een enorm succes”, zo luidt 
de conclusie van René. “Het gehele team is ontzettend blij met de keuze om 
plaats te nemen in Fashion Dôme. De merken die in dit gebouw aanwezig zijn, 
sluiten goed op elkaar aan. Door de goede samenwerking hebben wij een etage 
kunnen creëren waar iedere klant zich thuis voelt.” 

Na het sluiten van het Bodyfashion Center in Amersfoort besloot een aantal 
ondernemers en agenten/vertegenwoordigers om de krachten te bundelen 
en in de Fashion Dôme een nieuwe start te maken, op een informele manier. 
“Uit het afgelopen seizoen blijkt dat het merkenaanbod elkaar goed com-
plementeert waardoor veel detaillisten een groot gedeelte van hun inkopen 
hier kunnen afronden. We merken dat de ondernemer meer zin krijgt om 
te ondernemen en door deze constructie geven we de detaillist rust”, aldus 
René Mulder van René Mulder Agenturen.

Fashion Dôme geeft detaillist rust 
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Informele sfeer
Er heerst een informele sfeer op de etage van Fashion Dôme. “Wij denken dat 
de ronde, vrouwelijke vormen van het gebouw en de moderne, frisse uitstraling 
van zowel de gang, keuken als de showrooms hieraan bijdragen. Daarnaast 
vonden we het erg belangrijk dat er een rustpunt is om een kop koffie te drinken 
en met elkaar te praten buiten de showrooms om.”

Een informele sfeer gaat al snel gepaard met hapjes en drankjes. De innerlijke 
mens kwam dan ook niets te kort in de Fashion Dôme. ’s Ochtends waren er 
prachtige dames aanwezig die rondliepen met macarons, heerlijke hapjes en 
verse drankjes. De dj versterkte deze sfeer en creëerde een omgeving die geheel 
past bij deze tijd. 

Feestje
“Alle bezoekers spraken hun bewondering uit en gaven aan graag terug te 
komen voor de volgende collecties”, laat René weten. “We kijken dan ook met 
veel vertrouwen en plezier uit naar het nieuwe badseizoen. Als agenten en 
vertegenwoordigers hebben wij vanaf dag één willen bewerkstelligen dat onze 
klanten het een feestje vinden om te komen inkopen en dat is gelukt!”
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De naam van de nieuwe Rebelle-collectie zegt genoeg: Trendy. De grafische 
prints in stijlvol zwart en wit geven de pyjama’s en loungepakken van Rebelle 
een eigentijdse twist. Alle items zijn uitgevoerd in 95 procent viscose en 5 
procent elasthane. Licht, luchtig en toch heerlijk warm voor koude, winterse 
dagen. Kortom: ideaal voor vrouwen die ook in huis graag modisch en pittig 
voor de dag komen.  

We’ve got a Thing
Comfort voert de boventoon in de 
collectie ‘We’ve got a Thing’. De 
nachthemden en pyjama’s lenen zich 
bij uitstek voor gezellige avonden 
op de bank. Relaxen met een boek, 
een filmpje kijken. Alle stukken zijn 
vervaardigd van 100 procent katoen 
single jersey. Lekker zacht en heel 
comfortabel. De stippen en fijne 
bloemenprints geven deze collectie 
een speelse touch. 

Rebelle Pink
Deze nieuwe wintercollectie is cute 
en stoer tegelijk. De hoofdkleur 
zwart contrasteert perfect met het 
witte stippen-dessin en de pittige 
roze-accenten zoals boordjes, strik-
jes, harten en stoere mouwstukken. 
Ook deze collectie is uitgevoerd in 
100 procent katoen single jersey. 

Rebelle Pink for kids
Rebelle Pink denkt ook dit jaar weer aan de kids. De wit met rode pyjama’s 
en nachthemden laten elke jonge meid stralen. Voor stoere kids is er de 
gestreepte nachtmode met leuke tekst op de borst. Een ‘meisje-meisje’ zal zich 
daarentegen helemaal happy voelen in de rood-witte tuniekjes, met of zonder 
bijpassende broek. Fijne dromen gegarandeerd! 

Voor aanvullende informatie:
Zetex Body Favourites B.V.
Tel. +31 (0)475 593855
www.zetex.nl

Jong, eigentijds, fleurig, comfortabel en soms een tikkie stoer. Dat is in een 
notendop de Rebelle wintercollectie van 2015. Ook voor het herfst/winter 
2015-seizoen lanceert Rebelle een brede collectie loungewear, nachtmode en 
mix & match items voor dames en kids. 

Rebelle is cute en stoer tegelijk

Deze NOS-serie bestaat uit een shirt met lange mouw, een shirt met korte 
mouw en een top die te combineren is met een bijpassende broek of legging. 

Naast de basiskleuren zwart, grijs en donkerblauw worden er ieder seizoen 
modische kleuren aan de serie toegevoegd. De modische kleuren voor AW15  
zijn aubergine en rozenhout. Deze sluiten perfect aan bij het ‘mix en match’-
programma van de Starlet loungewear-serie en de Iris-nachtcollectie. De ver-
schillende modellen kunnen perfect met elkaar worden gecombineerd.

De adviesverkoopprijzen van de NOS-serie liggen tussen € 13,95 en € 22,50. 
Bezoek de showroom in Almere of maak een afspraak met één van de agenten 
om de items te bekijken.

Voor aanvullende informatie:
Naturana
Tel. +31 (0)26 3193939
www.naturana.nl
www.naturana-shop.nl

Naturana heeft jarenlange ervaring op het gebied van nachtmode. Om het aan-
bod te verbreden en in te spelen op de behoeften van klanten heeft het merk de 
Starlet loungewear-collectie van Cybèle uitgebreid met een NOS-serie.

Nieuw bij Naturana: NOS Starlet loungewear by Cybèle

http://www.zetex.nl/
http://www.naturana.nl/
http://www.naturana-shop.nl/
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De roos speelt een essentiële rol als inspiratie voor het kleurenpalet en de 
prints. In de winter verschijnen er vijf kleuren die zowel individueel als samen 
een mooi geheel vormen. Lavendel, ‘Misty Fog’, zacht roze, ‘eclipse’-blauw 
en licht-beige zetten de toon binnen deze serie. Kant op de mouwen of in de 
schouderstukken geeft het geheel een exclusieve uitstraling. Het gebruik van 
lurex zorgt voor de nodige glamour.

Comfort
Lords&Lilies ademt één en al comfort. De bekende terry en Z-kwaliteiten wor-
den dan ook volop gebruikt en stoffen als velours en fake fur mogen daarbij 
zeker niet ontbreken.

Hip versus traditioneel
Bij de styling van de modellen werd rekening gehouden met een hippere vrouw 
enerzijds en een dame met traditionele smaak anderzijds. Jurkjes en pyjama’s 
met een ronde hals zijn de klassiekers en vervullen de traditionele wens. Nieuw 
zijn de ensembles met een Tunesische kraag, de raglan-mouwen, chino-broe-
ken, de poncho en een homesuit met kimono-top. 

Must-haves
De cape en sjaal vormen de must-haves van de collectie. De kamerjassen, 
homesuits, joggings, pantoffels, plaids en kussenslopen zijn perfect in harmonie 
met de nachtmode.

Voor aanvullende informatie:

Jelly Coe België
Tel. +32 (0)92 170089
www.jellycoe.be

Agent Nederland
Scholten Textiles Company
Frank & Landa Scholten
Tel. +31 (0)62 2743350
frank@scholten-tc.com

De nachtmode- en homewear-collectie van Lords&Lilies die JellyCoe op de 
markt brengt voor winter 2015 toont aan dat ze hun reputatie als expert van 
kwalitatieve nachtmode en homewear meer dan waard zijn. De najaarsserie 
kan het beste worden omschreven als vrouwelijk, teder en een vleugje sen-
sueel. De nachtmode en homewear richt zich op een brede groep vrouwen 
die houden van cosy, comfy en elegant. 

Lords&Lilies verwerkt traditioneel en modern in één collectie 

http://www.jellycoe.be/
mailto:frank@scholten-tc.com
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De wondere wereld van Wolford

De geschiedenis van Wolford is onlosmakelijk verbonden met de modehisto-
rie. Ieder tijdperk brengt een eigen stijl met zich mee die is toe te wijzen aan 
invloed van kunst, cultuur en architectuur. Uiteraard beweegt Wolford mee 
met de tijd, maar de kernwaarden van het merk lopen als een rode draad door 
de geschiedenis. Het begon allemaal in Bregenz, Oostenrijk. Daar aan het 
Bodenmeer werd een vennootschap opgericht voor het produceren van kousen 
voor vrouwen. Inmiddels is Wolford uitgegroeid tot een internationaal modela-
bel met een breed productportfolio. 

De focus ligt altijd op het vrouwelijke silhouet, dat tijdloze elegantie en luxe 
uitstraalt. Dit wordt gerealiseerd door puur vakmanschap en een ongeëvenaar-

de kwaliteit. Er worden hoge eisen gesteld aan de medewerkers en aan de kwa-
liteit van het product. Ieder item moet van de beste kwaliteit zijn, een perfecte 
pasvorm hebben en uiterst comfortabel zitten. De innovatieve brei-technologie 
vormt de kern van het merk en onderscheidt het bedrijf van de concurrentie. 

De productie begint altijd met fijn garen uit Italië, Oostenrijk, Duitsland, Japan 
en Zwitserland dat wordt gecombineerd met wol, zijde en synthetische vezels. 
Alle materialen worden geweven alvorens het verfproces plaatsvindt. Dit geeft 
naar eigen zeggen een kwaliteitsvoordeel vanaf het begin. Maar waar is het 
begin? De redactie van Second Skin wilde natuurlijk het naadje van de kous 
weten en kreeg een rondleiding door de fabriek. We legden de route af die een 
panty van Wolford ook aflegt voordat het in de winkels ligt. 

Het geheim van Wolford
Het ontstaan van een panty begint in de fabriek op de ‘knitting department’. Op 
deze afdeling heerst een aangepast klimaat. Het breien gebeurt op 21 graden 
met zeventig procent luchtvochtigheid. Dit zorgt er namelijk voor dat het garen 
minder breekbaar is en het mesh zich gelijkwaardig verdeelt waardoor de brei-
structuur minder goed zichtbaar is. Op de afdeling staan 435 zeer bijzondere 
breimachines die, ‘het geheim van Wolford’ vormen. Een machine bestaat uit 
een cilinder die 120 tot 1200 naalden bevat en – samen met het garen – een 
soort gebreide koker produceert. De grootte van de cilinder bepaalt de maat en 
elke maat krijgt een herkenbaar kleurlabel. Dit is nodig om de maten te kunnen 
onderscheiden bij de vervolgstappen. 

De gebreide kokers vervolgen hun weg naar de ‘Shaving Department’. Hier 
wordt  handmatig een motief aangebracht. De uitpuilende naden die hier ont-
staan worden door een medewerker geschoren waardoor er uiteindelijk een 
plat en ‘clean’ patroon ontstaat. 

Hitte en waterdamp
De gebreide kokers zijn in dit stadium nog veel te lang en niet elastisch. Op 
de ‘Steaming department’ brengen ze hier verandering in. Doordat de ‘knit-
ting department’ een kleurlabel heeft aangebracht, weten ze tot welke maat 
de kokers krimpen als ze worden gestoomd. Door hitte en waterdamp worden 
de kokers kleiner en elastisch. Ze krimpen altijd tot de maat die het kleurlabel 
aangeeft, niet meer en niet minder.

Mysterieus
De kokers bevatten nu (indien nodig) een patroon en zijn in de juiste maat 
met de gewenste elasticiteit, maar één gebreide koker vormt nog geen panty. 
Op de ‘Cutting en Sewing department’ worden er twee kokers handmatig aan 
elkaar genaaid waardoor er een panty ontstaat. Op deze afdeling wordt ook de 
onderkant van de koker dichtgemaakt zodat er een voetje ontstaat in de panty. 
Bij de succesvolle ‘Pure 50‘-panty worden de kokers niet aan elkaar genaaid 
maar gelijmd. Het geheim achter deze innovatie wordt goed bewaard en komen 
wij helaas écht niet te weten. 

‘The unforgettable touch of Wolford’, dat is wat wij eind januari mochten 
ervaren tijdens de persreis naar het Oostenrijkse Bregenz, alwaar het hoofd-
kantoor van dit luxe-merk is gevestigd. Het label eert elke vrouw en haar 
unieke persoonlijkheid door exclusieve beenmode en essentials te ontwer-
pen. Dit jaar viert Wolford haar 65e verjaardag en nog steeds is het erfgoed 
met alle kennis en kunde terug te zien in ieder item dat wordt gemaakt. 
Second Skin bezocht de fabriek, sprak met de boardmembers – waaronder 
de nieuw aangestelde, Nederlandse CEO Ashish Sensarma – en genoten van 
een exclusieve modeshow waarbij de klasse van dit merk nogmaals werd 
bevestigd. 



Waterbeschermingszone
De panty’s hebben in dit stadium nog dezelfde kleur als het garen op de 
machines, wit. De ‘Dyeing department’ zorgt dat de panty’s een prachtige 
kleur krijgen. Wolford kent vier verschillende kleurtechnieken. Welke er 
wordt toegepast is afhankelijk van het materiaal, het aantal deniers en de 
gewenste kleurencombinatie. Elke panty wordt eerst gewassen, daarna 
geverfd en vervolgens afgewerkt en verzacht. Dit proces neemt naar schat-
ting zo’n twaalf uur in beslag. Iedere dag gaat dit gepaard met zo’n 700 tot 
900m³ water uit eigen waterbron. Dit water wordt teruggewonnen en de 
restwarmte wordt gebruikt voor verwarming en koeling. Aangezien Wolford 
is gevestigd in een waterbeschermingszone wordt het bedrijf onderworpen 
aan strenge voorschriften ter bescherming van het milieu, hier wordt volledig 
aan voldaan. 

Aluminium Legs
Na het verven worden de panty’s gedroogd, maar ze bezitten dan nog niet 
over de mooie vorm zoals wij ze kennen. Dit wordt gerealiseerd op de 
‘Shaping and Forming department’. De panty’s worden hier op ‘aluminium 
legs’ geschoven en gaan de oven in. Afhankelijk van het garen en het aantal 
deniers is de oven gemiddeld tot 100 C° verwarmd. Na twee minuten worden 
de panty’s eruit gehaald en zijn ze in goede vorm.

Manicure
Een Wolford-product wordt gemiddeld zo’n achttien keer gecheckt voordat 
het in de winkels ligt. Zo wordt elke bovenstaande stap opgevolgd door een 
handmatige kwaliteitscontrole en is er een zogenaamde ‘pre quality control’. 
Hier wordt de panty gecheckt op twintig zorgvuldig gedefinieerde criteria 
waaraan de panty moet voldoen, waaronder elasticiteit en lengte. Uiteraard 
waakt het merk er ook voordat er in dit proces geen schade wordt berok-
kend aan de panty’s. Vroeger kwam hiervoor een manicure langs, maar nu 
gebruiken medewerkers zo’n twintig keer per dag een speciale handcrème. 

Wanneer alles goed is, volgt de ‘Packaging department’. 120 medewerkers 
verwerken per persoon 650 panty’s of 280 body’s. Als de producten zijn 
verpakt, worden deze opgeslagen in een magazijn van 21.000m². Hier zijn 
45 medewerkers aanwezig die in drie shifts werken om alles goed te kunnen 
distribueren naar zo’n tachtig landen wereldwijd. De grootste markten zijn 
Amerika, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. 

Iedere vrouw een stijlicoon
Na de rondleiding door de fabriek volgde een diner waar tegelijkertijd de 
prachtige collectie van herfst/winter 2015/2016 werd geshowd. Voor het 65e 
jubileum van Wolford zijn de iconic pieces in een nieuw jasje gestoken. 
Een verklaarbare keuze als je bedenkt dat het merk een jongere doelgroep 
wil aanspreken. De ‘Image Tights’ en de ‘Image String Body’ zijn volgens 
het merk de perfecte personificatie van verleidelijke elegantie, comfort en 
het spel tussen opaque en transparant. Met deze twee ‘master pieces’ wordt 
iedere vrouw een stijlicoon, jong en oud.

De collectie laat zich kenmerken door een samenspel van sensueel minima-
lisme, moderne vitaliteit en klassieke, vrouwelijke elegantie. Het veelzijdige 
karakter van Wolford wordt met deze lijn verder uitgebreid. Fotograaf en 
psycholoog Cliff Briggi diende hiervoor als inspiratiebron. Zijn foto’s laten 
een harmonieuze fusie zien tussen water, kleur en ijs. Wolford neemt licht 
doorschijnend materiaal, delicate designs en pasteltinten als uitgangspun-
ten. Deze worden gecombineerd met functionaliteit, duidelijke structuur en 
gedempte kleuren, maar dat niet alleen. Ze versterken elkaar en creëren een 
nieuwe dynamiek die zowel ‘easy going’ als verleidelijk is. 

De ‘Lilie’-lijn uit de ‘Sensitivity’-collectie is een prachtige combinatie van 
kant en kleur zonder dat het ‘too much’ is. Deze verrassende combinatie 
zal naar verwachting de jongere dames aanspreken, en in dat geval bereikt 
Wolford haar doel. Uiteraard waren de Limited Edition Tights ook echte eye-
catchers. Deze ‘Glam Rock Style’ panty’s uit de ‘Elegance’-lijn schitterden 
op de catwalk en ook de sociale media kanalen van het label zullen ervoor 
zorgen dat deze showstelers niet aan de aandacht van de jongere doelgroep 

ontsnappen. De volledige herfst-/wintercollectie van 2015/2016 waarborgt 
zonder twijfel de kwaliteit, luxe en sensualiteit die Wolford zo nauw aan het 
hart liggen. 

Voor aanvullende informatie:

Wolford Benelux
Tel. +31 (0)20 6641840 (Nederland)
Tel. +32 (0)3 4513931 (België)
www.wolford.com 

Nieuwe CEO en Creative Director

Ashish Sensarma is op 7 januari gestart als nieuwe CEO van Wolford en 
wordt verantwoordelijk voor marketing en sales, evenals de coördinatie 
van de nieuwe, corporate strategie van Wolford. De heer Sensarma heeft 
al meer dan dertig jaar ervaring in de branche en bouwde het merk 
MEXX in tien jaar van ‘scratch’ op tot een waarde van 400 miljoen. In 
2006 verliet hij het bedrijf en blies hij als COO nieuw leven in het luxe 
swimwear-merk Vilebrequin. Nu staat hij aan het roer van Wolford en is 
klaar om er de wereld mee te veroveren. De waarden waar hij voor staat? 
Eerlijkheid en transparantie. “Wees nooit tevreden, speel geen politieke 
spelletjes en handel altijd vanuit collectief gedachtengoed, er is geen 
ruimte voor ego’s”, aldus Ashish Sensarma. 

Grit Seymour is de nieuwe Creative Director bij Wolford en geen onbe-
kende naam in modeland. Ze ontwierp voor Donna Karan, MaxMara en 
ging als creative director aan de slag bij Daniel Hechter. Daarna gooide 
ze hoge ogen met de veelgeprezen damescollectie voor Hugo Boss. Ze 
adviseert labels en ontwerpt ook onder een eigen merk, genaamd ‘Tape’. 
Mevrouw Seymour geeft aan dat ze tijdens het ontwerpen voor Wolford 
de waarden design, technologie, luxe, elegantie en seks appeal centraal 
zet. “Ik kan de toekomst ontwerpen en een grote impact hebben op een 
groot publiek”, aldus Grit Seymour.
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De ontwerpen zijn goed aangepast op moderne trends waarin gebruik wordt 
gemaakt van een perfecte kleurcombinatie met hippe en elegante kleuren. Pill 
gebruikt alleen materialen van hoogwaardige kwaliteit voor een perfecte pas-
vorm en optimaal draagcomfort. Zoals gewoonlijk biedt het merk de collectie 
aan in de maten 36 tot 54, zodat een groot publiek wordt bereikt. 

Young Spirit
Deze lijn bestaat uit trendy prints waarin krachtige kleuren zoals fuchsia en tur-
quoise veelvuldig terugkomen. Nieuw in deze collectie is het concept ‘Mix and 
Relax’ waarmee elke vrouw haar ideale nachtoutfit kan creëren. Het concept 
maakt het mogelijk om een effen broek te combineren met een kleurrijke top 
met bloemenprint of een elegant streepje. 

Modern Line
De nachtkleding uit deze lijn is geïnspireerd door natuurlijke winterkleuren als 
taupe, bordeaux en antraciet. Een speciaal kenmerk van deze lijn is de vrolijke 
inkjet-bloemenpatronen die de ontwerpen nog verfijnder maken. Deze vrou-
welijke prints in zachte, winterse pastelkleuren zijn ontwikkeld voor elegante 
vrouwen die voor optimaal draagcomfort gaan.

Classic Chic
In dit segment worden gracieuze bloempatronen gecombineerd met neutrale 
kleuren, zoals zilvergrijs en taupe. Extra lange nachthemden, zowel effen als met 
print, zijn luxueus afgewerkt met satijn waardoor er een tijdloze elegantie wordt 
gecreëerd. De collectie is helemaal compleet met deze sierlijke nachtkleding.

Voor meer informatie:
Wäschefabrik Pill GmbH
Tel. +49 (0)5921 83520
www.pill.de

Pluto on the Moon maakt het mogelijk om met deze fraaie vrijetijdskleding 
zowel overdag als ’s avonds tot rust te komen. De collectie is een lappendeken 
van strepen en abstracte patronen die gebaseerd zijn op het diverse landschap 
van Alaska dat vooral bestaat uit schitterende bossen, bergen en koude bronnen.

Pluto on the Moon maakt een mooie combinatie tussen night- & homewear, 
waardoor het mogelijk is om heel de dag te relaxen. De stoffen zijn stuk voor 
stuk van uitstekende kwaliteit en voelen aan als een tweede huid. In de brede 
collectie kan ieder de keuze maken tussen de speelse ontwerpen van tomboy 
chic tot vintage sensualiteit. 

Voor aanvullende informatie: 
Pluto 
Silvie Elsermans
Tel. +32 (0)475 747243
www.plutolingerie.com

Pill heeft voor de winter van 2015/2016 een gevarieerde collectie met 
nachtkleding waarin een vrouw helemaal tot rust komt. “Time for you” is 
dan ook het motto van deze collectie. Het samenspel van moderne prints 
en aantrekkelijke accenten hebben geleid tot deze luxe, modieuze lijn. 

Voor de winter 2015/2016 introduceert Pluto on the Moon een nieuwe col-
lectie genaamd ‘Alaska, Land of the Midnight Sun’.  De night- & homewear 
is geïnspireerd door dit koude landschap waar de zon in bepaalde periodes 
niet meer onder de horizon zakt en de hele dag blijft schijnen.

De elegante wintercollectie van Pill

Pluto on the Moon: tomboy chic en vintage sensualiteit

http://www.pill.de/
http://www.plutolingerie.com/
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De thema’s luiden ‘Urban Kingdom’, ‘Brights to impress’, ‘Feminine Beauties’ 
en ‘Casual Affair’. Nagenoeg ieder thema bevat een dames- 
en een herencollectie. Hieronder worden enkele thema’s 
toegelicht.

Urban Kingdom 
In de damescollectie wordt dit thema vertaald naar vrouwe-
lijke en lichte materialen om een  elegante look te creëren. De 
nieuwe jacquard panty met tweekleurig visgraatmotief grijpt 
terug naar de Britse roots van het merk. De mannenserie van 
dit thema draagt de naam ‘Burlington Edinburgh’. De items zijn 
gemaakt van fijn en dun katoen en is zeer elegant. De populaire 
dandy-look krijgt een boost dankzij een sok met argyle all-over 
patroon, bij uitstek geschikt om te dragen onder een modieus pak.

Brights to impress
De sokken voor dames zijn het beste te omschrijven als ‘etno-stijl’. 
De meerkleurige strepen in combinatie met een filet-structuur en 
‘Fair Isle’-patroon geven een jong en fris effect. In de mannenlijn zijn 
er verschillende interpretaties van de Argyle-vormen verwerkt. De 
zogenaamde ‘multicolour hoop sock’ maakt een gewaagd statement 
bij een zakelijke uitstraling. Het blok met strepen en kleurovergangen 
zorgt voor een opvallend accent op de voet.

Casual Affair
Grove structuren en winterse, zachte materialen typeren de women’s 
collection. De bekende ‘Burlington Plymouth’-sokken met geribbelde 
structuur hebben een nieuwe look gekregen dankzij de contrasterende 
kleurband. Nieuw in de collectie zijn de kleur-gradiënt geribbelde panty 
met subtiel glans-effect en twee sokken in Burlington-stijl met sneeuwvlok 
interpretaties. Voor de mannen die er verzorgd willen uitzien in sportieve 
winteroutfits zijn de Burlington Soft-Feeling sokken aan te raden. De ont-

spannen stijl wordt onderstreept door  een gebreid ruitpatroon, gemaakt van 
de typische Britse tweed-en-wol combinatie die doet denken aan de Schotse 
landleven.

Voor aanvullende informatie:

Falke Nederland B.V.
Tel. +31 (0)20 6170530
www.falke.com

De Burlington Herfst / Winter 2015 collectie bevat grote contrasten. Zo zijn 
er levendige, winterse en felle kleuren die afsteken tegen geaccentueerde, 
lichte nuances. De traditionele Britse-kleuren krijgen een moderne twist en 
er ligt een bijzondere nadruk op rode tinten en blauw en violet nuances, 
waaronder bijvoorbeeld ‘Apricot Tan’ en ‘Vintage Violet’. Het samenspel van 
contrasten in beide kleuren en patronen én de combinatie van traditioneel 
en modern wordt weerspiegeld in de collectiethema’s.

Burlington speelt met contrasten

Burlington Edinburgh

Burlington 

Fair Isle
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Leg Avenue geeft aan dat de Amerikaanse vrouw van oudsher meer stockings 
koopt en de Europese vrouw meer stay-ups. De nieuwe trends binnen de lin-
gerie brengen hier volgens het merk verandering in: de vraag naar vrouwelijke 
lingerie stijgt en hiermee stijgt ook de vraag naar stockings. Leg Avenue heeft 
een duidelijke groei waargenomen in de verkoop van jarretels en stockings. 

Fashion Statement
Beenmode wordt steeds vaker gedragen als fashion statement en we zien het 
dan ook dagelijks verschijnen op fashion blogs en in magazines. “Panty’s met 
een mooi motief, gemaakt van kant of visnet worden gedragen door elke fashio-
nista”, aldus Leg Avenue. Met ruim vijfhonderd stijlen biedt het merk een breed 
aanbod in basics, fashion en sexy beenmode.

Modieuze beenmode mag niet ontbreken in de kledingkast van een vrouw, de 
juiste beenmode maakt een outfit compleet. Op het gebied van mode heeft Leg 
Avenue het volgende gesignaleerd: “Op dit moment is de Bohemian-trend een 
must-have. Gehaakte en kanten details domineren het modebeeld. Daarnaast 
staan straps in hippe kleuren volop in de schijnwerpers. Deze straps mogen 
gezien worden onder rokjes en transparante blousjes.” Leg Avenue biedt veel 
stijlen binnen deze trends en laat een leuke combinatie zien van kant, industri-
eel net en straps. 

Nachtkleding
Seraphina is een nieuw nachtmode-
merk, gecreëerd onder het dak van 
Leg Avenue. Het merk beantwoordt 

de vraag naar nachtmode voor de 
modieuze vrouw. De items zijn 
comfortabel, vrouwelijk en modieus 
en kunnen worden gecombineerd in 
bijzondere stijlen. 

Seraphina’s eerste lente/zomer-
collectie bestaat uit veertien stij-
len in zowel reguliere als grotere 
maten. De collectie is gemaakt van 
viscose en kant en verkrijgbaar in 
hippe kleuren. Alle stijlen komen in 
een luxe verpakking, maar zijn ook 
geschikt om uit te hangen. 

Voor aanvullende informatie:

Leg Avenue Europe
Tel. +31 (0)24 2403444
www.legavenueeurope.com 

Seraphina beantwoordt de 

vraag naar nachtmode voor 

de modieuze vrouw

New at Leg Avenue

Leg Avenue heeft een nieuwe medewerkster in dienst genomen voor de 
Benelux. Haar naam is Selène van der Ree. Per april is zij in dienst als 
accountmanager. Met deze uitbreiding van het commerciële team geeft Leg 
Avenue vorm aan haar groei-ambitie. 

Selène van der Ree heeft afgelopen jaren ervaring opgedaan in diverse 
fashionbedrijven in binnen- en buitenland. Selène: “Ik heb er heel bewust 
voor gekozen om de eerste tien jaar van mijn carrière diverse functies te 
bekleden. Ik heb ervaring in design, inkoop en verkoop in binnen- en buiten-
land. Op deze manier heb ik in de hele keten kennis opgedaan en weet ik 
precies wat het beste past bij mij en dat is sales.”

“De dag dat ik bij Leg Avenue binnenstapte, vielen de puzzelstukjes precies 
op zijn plaats. Leg Avenue keert continu 
terug naar de kern en vindt dat een design 
‘anders’ moet zijn. Deze creativiteit spreekt 
mij erg aan, het geeft de ware liefde voor 
het merk weer. Ik ben erg blij dat ik onder-
deel mag zijn van dit gepassioneerde en 
professionele team en kijk er erg naar uit 
om bestaande en nieuwe klanten te ont-
moeten en de relatie te versterken.” 

Leg Avenue breidt uit met nachtkleding

In de vorige editie lieten we u kennismaken met Trudy Pijnacker van Leg 
Avenue. Volgens haar is het Amerikaanse merk sterk in verleidelijke bodyfa-
shion van een goede kwaliteit kant of net, met uiteraard een mooie afwer-
king. Hieronder bespreken we niet alleen de beenmode-collectie, maar ook 
het nieuwe nachtmodemerk ‘Seraphina’ van Leg Avenue. 

“Comfy to sleep in, 

cute to be seen in”

De Seraphina-collectie is 

verkrijgbaar in hippe kleuren ▶

http://www.legavenueeurope.com/
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De collectie van deze winter heet Visit Granny. En bij grootmoeder heeft 
de tijd stilgestaan. Voor deze nostalgische collectie gebruikte Pip overigens 
wel moderne materialen. De fluweelzachte huispakken, shirts en stola’s zijn 

gemaakt van onder meer viscose/elastane en velvet/elastane. Nieuw dit seizoen 
zijn de jacquard gebreide katoen/acryl en de gebreide all-over print met licht 
‘gebrushte’ binnenkant: dat is heerlijk zacht aan de huid. 

Vintage kleuren en prints
De kleuren zijn dit seizoen wat ingetogener. De collectie bestaat uit de kleur-
groepen Vintage Blue, Bijou Blue, Old Pink en Dry Rose. Ook door de gemê-
leerde stoffen krijgen de kleuren een echte vintage look. De prints zijn geïnspi-
reerd op onder meer met de hand beschilderd behang, borduur- en breiwerkjes 
en winterse taferelen.

Mix & Match
Voor alle items geldt dat 
ze onderling natuurlijk weer 
uitstekend te combineren 
zijn en een goede pasvorm 
hebben. De nieuwe home-
wear ligt vanaf september 
2015 in de betere warenhui-
zen, linnenzaken en bodyfa-
shion shops. Maten van XS 
tot XL, prijzen vanaf € 34,95 
tot €129, 95.

Voor aanvullende 
informatie:

Essenza Home
Tel. +31 (0)343 442144
www.pipstudio.com
www.essenzahome.nl

De ‘Happy products for happy people’ van Pip Studio maken het leven elk 
seizoen mooier. Dat geldt ook voor komend najaar. De huiselijke, maar 
altijd stijlvolle homewear van Pip Studio voor komende winter is geïnspi-
reerd op het huis van grootmoeder. We gaan terug in de tijd met onder 
meer een Christmas sweater, een gebreide loungebroek, een comfortabele 
jumpsuit en huissokken.

Mijmeren met Pip

http://www.pipstudio.com/
http://www.essenzahome.nl/


Panty’s zorgen 

ervoor dat benen 

worden opgemerkt
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Ceresara is een klein dorpje vlakbij het Gardameer waar al sinds 1973 het 
Italiaanse bedrijf CSP International Fashion Group is gevestigd. De regio Castel 
Goffredo is verantwoordelijk voor de productie van tweederde van de Europese 
en éénderde van de wereldconsumptie van panty’s. CSP is producent van het 
alom bekende beenmodemerk Oroblu en het in Nederland iets minder beken-
de en goedkopere zusje Sanpellegrino. Een Italiaans familiebedrijf, gericht 
op de productie en distributie van kwalitatief hoogwaardige en innovatieve 
producten die in Italië worden geproduceerd. Oroblu is daarmee één van de 
grotere spelers in de wereld van panty’s en ondergoed.

Beenmode: ‘way of being’
Tijdens de presentatie zijn de aanwezigen getuige van een zeer kleurrijke col-
lectie van Oroblu waarbij wederom duidelijk wordt hoe belangrijk beenmode 

is als accessoire van de outfit. De motieven, materialen en kleuren in deze 
collectie maken het voor elke vrouw mogelijk om zich te kleden naar haar 
stemming. Beenmode is duidelijk een ‘way of being’. Tijdens de catwalkshow 
komen opvallende trends voorbij zoals de ‘Mannish Style’: een super vrouwe-
lijke stijl die neigt naar een tomboy-look. Door het combineren van een mooi 
pak met kousen die een prominente streep bevatten, wordt een uniform-achtige 

look gecreëerd. Daarnaast is er veel zwart en ook het klassieke bordeaux wordt 
vaak gebruikt. 

Verfijnd kant en mooi borduursels
Als het gaat om verleiding, kunnen we dit najaar zeker terecht bij Oroblu. Veel 
verfijnd kant en mooie borduursels accentueren de vrouwelijke vormen. Door 
op en top romantiek met glitters en zilveren en gouden draden te combineren, 
lijkt het alsof je juwelen draagt. Ook hier zien we veel bordeaux en zwart. Bij 
de trend ‘Winter Fantasy’ is het codewoord ‘durven’. Panty’s maken een state-
ment in je outfit. Door gebruik van geometrische dessins, uitbundige polkadots 
en ombre-panty’s worden de benen opgemerkt. 

De winter blijft natuurlijk ook het seizoen om de natural fibers als wol, katoen 
en kasjmier te dragen. Oroblu presenteert een uitgebreide collectie maillots, 
overknees en sokjes in heerlijk warme en vooral comfortabele materialen. 
Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van warme aardetinten maar zien we ook 
kleuren als intens paars en hemelsblauw terug in de cosy-collectie. Oroblu pre-
senteert deze winter haar collectie als een Total Look. Een complete collectie 
legwear en bodywear met jurkjes, rokken, broeken en tops, passend bij elk van 
de gepresenteerde trends. 

Voor aanvullende informatie:

Hosiery Center B.V. 
Tel. + 31 (0)73 6579133 
info@hosierycenter.nl 

Met de introductie van een nieuw logo en nieuwe verpakkingen trapte 
Oroblu in Italië het verkoopseizoen winter 2015/2016 af. 

Beenmode is duidelijk een ‘way of being’

Verleiding bij 

Oroblu

Benen worden opgemerkt bij Oroblu

mailto:info@hosierycenter.nl
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Om rust te pakken en ontspanning te creëren ontwierp LingaDore de lounge-
collectie. Deze collectie laat elke vrouw ontspannen. Een fluffy fleece one-sie 
zorgt daar bijvoorbeeld voor. Daarnaast zijn de comfortabele collecties Ivana, 
Dora en Carla stijlvol, sportief, vrouwelijk en comfortabel. 

Zachtheid en fluffy
Ivana wordt gekenmerkt door zachtheid en de fluffy-items werken daar aan 
mee. Door het neutrale kleurgebruik en de joggingstof is de serie voor iedereen 
geschikt. De lijn bestaat uit de nieuwe one-sie, tops, jurken, lange broeken, 
‘wraps’, jumpers en boots.

Hoge kwaliteit
De warme, bordeauxkleurige stof van Dora bestaat uit comfortabele tops, 
jurken met lange mouwen, lange broeken, treggings en ‘wraps’. Door de suc-
cesvolle gehaakte applicaties uit de voorjaarscollectie van 2014 zijn de tops 
en jurken in deze collectie ook voorzien van deze mooie decoratie. Een fluffy 
fleece ‘wrap’ met rits is nieuw in deze collectie. Omdat de items uit de serie 
zijn gemaakt van hoge kwaliteit, hebben de dragers er meerdere seizoenen 
plezier van. 

Denim
De Carla-serie tenslotte is een stoere lijn met vijf items in denimkleur. De tops 
en jurken beschikken over bijzondere kenmerken. Dankzij kant op de schou-
ders of een ketting van borduurwerk aan de voorkant kan men er thuis ook 
uitzien als een fashionista. De betaalbare prijs zorgt dat de lounge-collectie 
voor elke vrouw beschikbaar is. 

De LingaDore’s lounge-series zijn verkrijgbaar in de maten XS tot XXL. 

Voor aanvullende informatie:
Mendels Fashion Group/LingaDore
Tel. +31 (0)315 653202
info@lingadore.com
www.lingadore.com 

De nieuwe lounge-collectie van lingeriemerk LingaDore wordt gekenmerkt 
door een comfortabel gevoel: alle items zijn gemaakt van  luxe en zorgvul-
dig geselecteerde stoffen. 

Rust en ontspanning met LingaDore Lounge

Een ‘wrap’ uit 

de LingaDore 

Lounge serie

Top met embroiderie

Een fluffy one-sie 
helpt te ontspannen

mailto:info@lingadore.com
http://www.lingadore.com/
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Vorig jaar vertelde Stefan ons al dat Kunert de pijlen richt op drie behoefte-
categorieën, te weten: Elegance, Function en Fashion. De beenmode die het 
Duitse merk produceert, wordt verdeeld onder deze drie groepen. Onder 
‘Elegance’ vallen de klassieke panty’s met glans of mat als ondertoon, van 15 
denier tot 80 denier en veelal 3D garens.  De ‘Function’-groep is één van de 
sterkste series van Kunert. De producten die onder deze groep vallen, hebben 
een bepaalde functie. Ze worden – net als alle andere producten – ontwikkeld 
door de eigen research & development afdeling. De ‘Fashion’-serie tot slot, 
bevat alle fashion-producten en standaard artikelen in trendkleuren. Deze serie 
is verantwoordelijk voor vijftien tot twintig procent van de totale jaaromzet.  

Innovatie
Kunert heeft deze smallere benadering aangenomen omdat het zich dan beter kan 
richten op de specifieke vraag. Stefan vertelt: “Consumenten willen geen stan-

daard panty’s. Ze willen een panty met een perfecte pasvorm en de beste 
kwaliteit voor een acceptabele prijs. Kunert is bij uitstek het merk dat zich 
hiermee kan identificeren en een uitstekende ‘value for money’ kan bieden. 
Om die reden hebben we dan ook besloten om de diepte in te gaan. We zetten 
de klant centraal, luisteren naar de vraag van de doelgroep en denken na over 
het ‘wanneer’ en ‘waarom’ van een product. Dit resulteert in innovaties zoals 
naadloze panty’s, long-size panty’s, warm-up en fresh-up panty’s en panty’s van 
chinchillan-garen waarbij het onmogelijk is om een ladder te hebben.”

Value for money
Om een uitstekende ‘value for money’ te kunnen bieden, bepaalt Kunert de 
prijs niet meer vanuit productie-oogpunt maar vanuit marktbenadering. “Dat 
betekent dat we soms genoegen moet nemen met minder marge”, legt Stefan 
uit. “De laatste jaren zijn er dan ook nauwelijks prijsverhogingen doorgevoerd. 
Ons prijsbeleid is al vier jaar voor 95 procent stabiel. Sommige merken hante-
ren een halfjaarlijkse prijsverhoging waardoor ze zichzelf uit de markt prijzen. 
Wij willen onze klanten de ‘value for money’ kunnen blijven garanderen en 
zullen om die reden dan ook geen prijsverhogingen doorvoeren waar mogelijk.

Het Duitse Kunert bestaat al meer dan honderd jaar en is een belangrijke 
speler in de beenmodebranche. Het bedrijf onderzoekt continu de vraag 
vanuit de markt. Dit leidt tot innovatieve producten die de wensen van 
de klant vervullen. De redactie van vaktijdschrift Second Skin spreekt met 
Sales Director International Stefan Scholten over de verschuiving van pro-
ductie- naar marktbenadering en de samenwerking die Kunert wil aangaan 
met retailers.

Kunert legt focus op klantbeleving



A D V E R T E N T I E
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Retailer
Kunert legt een grote focus op de lingeriebranche. “De verbinding tussen linge-
rie en beenmode wordt vaak gelegd. Je moet echter met veel tools en support 
aankomen om door te breken in de lingeriemarkt en de retailer over de streep te 
trekken. Vaak heeft hij/zij de focus op één sterk beenmodemerk. We zetten dan 
ook alle middelen in om de wensen van de retailer te vervullen. Zo investeren 
we in de geschikte grootte van meubels/presenters en ondersteunen we de sales 
met veel promotionele activiteiten, nieuw geïntroduceerde verpakkingen enzo-
voorts om de juiste uitstraling van Kunert te kunnen realiseren.”

“Naast deze retailgerichte POS-activiteiten geven we ook vele producttrainin-
gen vanuit de showroom 4.04 in Fashion Dôme te Almere of indien gewenst op 
locatie. Door deze producttrainingen zijn onze klanten en verkooppersoneel 
beter in staat onze producten te verkopen.” 

“Niet is er alleen focus voor retail maar uiteraard ook voor E Commerce/Cross 
Channel.  Alle gegevens met betrekking tot onze producten zoals producties , 
kleuren, maten USP’S  en foto’s zijn via een portal te downloaden. Dit alles stelt 
de retailer in staat ook onze producten op hun website aan te bieden.”

Al met al een aantrekkelijk aanbod voor de retailer, zo klinkt het. Stefan vult 
aan: “Op deze manier hebben we een continue stroom van feedback van de 
retailer waardoor we ons kunnen blijven ontwikkelen. We willen graag partner 
van de retailer zijn om op die manier de juiste beleving te creëren. Beenmode 
in het algemeen is een statisch  product en het is een uitdaging om dat met 
emotie te verkopen. Als er geen beleving is, is de klant zo weg. Het totaalcon-
cept moet kloppen.”

Voor aanvullende informatie:
Nederland/België:
Kunert Group Netherlands B.V.
Tel. +31 (0)36 5376201
www.kunert.de

http://www.kunert.de/
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De yoga- en homewear-collectie van Röhnisch bestaat uit seamless items, ver-
vaardigd uit polyamide zachte materialen. Denk hierbij aan softwear artikelen 
zoals de ‘brushed cotton jogging pants’ die zeer geschikt zijn als home- en 
loungewear artikelen en als yoga outfit.

Voor SS16 belooft de yoga- en homewear-collectie uitgebreider te worden. Er 
verschijnen meer softwear-artikelen die als homewear dienen. Zeer geschikt dus 

om in uw lingeriewinkel te hangen. Daarnaast biedt het merk slaap- en lounge-
kleding en komt er voor de zomer van 2016 een mix & match bikini-programma. 

Sportbeha’s
De sportbeha’s worden verspreid onder de naam Stay In Place en het aanbod 
van dit label is vrij breed. Het varieert van seamless en zachte bra-tops voor 
yoga tot high impact running beha’s. De advies verkoopprijzen variëren tussen 
€ 39,95 en € 59,95.

De Active Sport Bra is zeer geschikt voor sporten met een hoge intensiteit. Deze 
is voorzien van laser cut en zogenaamde ‘bonded edges’. Echte hardlopers zijn 
gebaat bij de Stability Bra. 

Speciaal voor dames met borstprotheses is er de Seamless Bra. Deze is voorzien 
van een zijvakje om de prothese te kunnen plaatsen. Bij de Seamless Bra is ook 
een Seamless Boxer verkrijgbaar met normale en  hoge taille. 

De Pad Sports Bra is een sportbeha met verborgen beugels en voorgevormde 
seamless cups in de maten A/B en C/D. 

Pink Ribbon
Voor iedere verkochte sportbeha in roze en zwart wordt er € 7,50 gedoneerd aan 
Pink Ribbon. Deze beha’s zijn 
voorzien van het  herkenbare 
‘Pink Ribbon’-lint aan de hals en 
een bijpassend label.

Voor aanvullende informatie:

Röhnisch
Marietta Sluijter
Tel. +31 (0)6 51113353
www.rohnisch.com

Röhnisch is een Zweeds familiebedrijf dat is gespecialiseerd in sport- en 
golfkleding voor vrouwen. In het design wordt de nadruk gelegd op functi-
onaliteit, een vrouwelijk design en passie voor sport. Op dit moment wordt 
het merk in 29 landen vertegenwoordigd en heeft het een brandstore in 
Stockholm. Voor de bodyfashionbranche zijn met name de yoga- en home-
wear-producten en de sportbeha’s erg interessant. Lees verder om meer 
over deze items te weten te komen.

Zweedse passie en functionaliteit

Stability bra Pad Sports bra

Seamless bra

http://www.rohnisch.com/
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Een streepje, patroontje of juist effen, alles is mogelijk dit voorjaar. Voor de dames 
is er een ruime collectie met charmante nachtmode in zachte lentekleuren. 

Heren hebben de keuze uit pyjama’s waarin sportieve en frisse elementen subtiel 
en geraffineerd aanwezig zijn. De nachtkleding is in verschillende modellen te 
verkrijgen, korte of lange mouwen en lange of korte broek. 

Eindeloos variëren
Met het speelse Mix & Relax biedt Schiesser de mogelijkheid om een groot aan-
tal variaties te maken. De kleding is als set te dragen maar er zijn tevens talloze 
combinaties mogelijk met de vele broeken en tops. De designs zijn zo ontworpen 
dat vele combinaties mogelijk zijn binnen deze kleurrijke voorjaarscollectie. 

Voor aanvullende informatie:
Schiesser International Nederland BV
Tel. +31 (0)85-9021700
www.schiesserag.com

Het in 1875 opgerichte Schiesser is zeer ervaren en een A-merk in onder- 
en bovenkleding, sport- en badmode. Topkwaliteit, actualiteit en esthetiek 
zijn de kernwaarden van het bedrijf. De nieuwe nachtkledingcollectie van 
Schiesser maakt de combinatie van stijlvol en comfortabel. Het merk staat 
wereldwijd bekend vanwege het gebruik van natuurlijke materialen en de 
nachtmode is dan ook gemaakt van fijn katoen dat zacht op de huid valt 
en zich bij uitstek leent om in weg te dommelen. Het Duitse merk staat 
voor draagcomfort, verfijnde details en goede kwaliteit. Slaap je één keer in 
Schiesser, dan wil je niet anders meer. 

Nachtkleding om in weg te dromen

▴ Prinsheerlijk, modieus herenpyjama. De oranje, witte en donkerblauwe strepen 

geven een stoere, maritieme look. De lange donkerblauwe broek is voorzien van een 

achterzak en trekkoord. Uitgevoerd in 100% katoen van zachte Schiesser-kwaliteit.

▼ Dit knuffelroze Sleep-shirt is met liefde gemaakt. Het voelt zacht en comfortabel 

aan dankzij de single jersey van honderd procent katoen, de platte naden en vloei-

ende overgangen van het ontwerp. 

De nieuwe nachtkledingcollectie van Schiesser 
maakt de combinatie van stijlvol en comfortabel

http://www.schiesserag.com/
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Volop nieuwe energie bij DKNY Intimates

DKNY is zowel modieus als vriendelijk en levert een bijzondere mix van stijlen 
om meerdere generaties te bereiken over de hele wereld. De doelgroep van het 
Amerikaanse merk focust zich met name op vrouwen tussen de 25 en 45 die 
modern, urban en modebewust zijn. Ze hechten veel waarde aan de stijl, functie, 
kwaliteit en waarde van de items en hebben een veelzijdige lifestyle. Dat vraagt 
om een gevarieerde garderobe. Door een breed assortiment aan te bieden, is het 
mogelijk om zeven dagen per week in DKNY gehuld te zijn. Van het werk tot het 
weekend en van een beha tot avondkleding. 

Europa
Het is alweer tweeëneenhalf jaar geleden dat een geheel nieuw team het roer 
overnam achter de schermen van Donna Karan Intimates, de entiteit achter de 
lingerie en hosiery van Donna Karan en DKNY. Het nieuwe team heeft een totaal 
nieuw beleid uitgerold en dat heeft de merken geen windeieren gelegd. Naast 
Noord-Amerika werd het vizier ook sterk op Europa gericht en dat is een goede 
keus gebleken. In Europa is de interesse in het Amerikaanse designermerk groot 

en DKNY is nu overal in Europa verkrijgbaar in lingeriespeciaalzaken en waren-
huizen met een gespecialiseerde afdeling. 

Sinds 15 januari 2015 staat de nieuwe CEO Caroline Brown aan het roer. Het 
is duidelijk dat zij haar strategie heeft bepaald, want de plannen voor DKNY 
zijn groots. De lat ligt hoog en de focus moet gericht blijven op kwaliteit en 
service. Multinational in luxe goederen LVMH investeert in het merk om groei te 
stimuleren. Daarnaast wordt er een wereldwijde marketingcampagne gelanceerd 
rondom de intimates-collectie en mogen we rekenen op een social media cam-
pagne van diezelfde grootte. 

Ook de collectie is onder de loep genomen en in samenwerking met het Europese 
commerciële management heeft dit geresulteerd in een nieuwe assortiment-
opbouw. Er zijn nu vijf vertrouwde en succesvolle basisseries die de kern van de 
collectie vormen. Deze strategie heeft geleid tot een zeer heldere propositie voor 
zowel consument als dealer. De series zullen regelmatig worden uitgebreid met 
aansprekende modekleuren. DKNY-beha’s zijn er van A tot en met G cup en de 
grotere cups zijn er ook in smalle omvangmaten. 

In het najaar van 2015 wordt er een bijzondere nieuwe basisserie toegevoegd 
die hoogwaardig design uitstraalt. De beha’s zijn vervaardigd met nieuwe, super 
lichtgewicht spacer fabric cups en mesh fabric-afwerkingen met bijpassende 
bottoms en shapewear. Het Amerikaanse ontwikkelingsteam houdt rekening met 
Europese eisen door bijvoorbeeld meerdere bijpassende onderstukken bij een 
beha te ontwikkelen. Een logische stap, want Europa heeft in de afgelopen jaren 
een structurele en sterke omzet groei laten zien.

Het kleding- en bodyfashion designer merk DKNY wil de energie en de 
‘spirit’ van New York weerspiegelen. Denk hierbij aan het internationale 
aspect van de stad, de eclectische architectuur en het snelle, leuke en echte 
van deze metropool. De nieuwe CEO Caroline Brown wil dit nastreven en 
zich focussen op de herpositionering van de Intimates-collectie. Echter is 
zij niet de enige dame die het merk in de schijnwerpers zet. Topmodel Cara 
Delevigne startte twee jaar geleden een samenwerking met DKNY. Zo was 
ze het gezicht van de ready-to-wear-collectie en ontwierp ze haar eigen 
capsule-collectie. Vanaf nu is ze het gezicht voor de DKNY Lingerie col-
lectie! Kortom, er is volop beweging rondom het Amerikaanse label, reden 
genoeg om u bij te praten.
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Cara Delevigne 
Wanneer er zo groots wordt uitgepakt rondom een herpositionering kan ‘Model of 
the Moment’ Cara Delevigne hierin uiteraard niet ontbreken. Het Britse supermo-
del stond al model voor de SS15-collectie wat zorgde voor enorm veel publiciteit. 
De campagne is door veel Nederlandse fashion bloggers opgepakt en heeft ruime 
aandacht gekregen op televisie en in social media. 

De samenwerking met Cara Delevigne wordt voortgezet voor de AW15-collectie. 
Zelf zegt het model over DKNY: “Als kind hield ik altijd al verkleedpartijtjes en 
in feite doe ik dat nog steeds. Mode is voor mij een creatieve uitlaatklep dus toen 
DKNY mij benaderde om met hen te werken hoefde ik niet lang na te denken. 

DKNY is urban en edgy maar bovenal een persoonlijk merk. De items omarmt 
iedereen als individu en maakt dat je volledig jezelf kunt zijn.”

Later dit jaar is er voor de dealers in-store materiaal beschikbaar, met Cara in de 
spotlights. Natuurlijk kan er met de locale accountmanagers overlegd worden 
over local en in-store advertising.

Detaillist-informatie
Ondanks al deze ontwikkelingen is er niets veranderd aan het prijsniveau van 
DKNY. De beha’s hebben een adviesverkoopprijs tussen € 39,95 en € 49,95 en 
een bijpassende string, hipster of bikini kost € 15,95. De calculatie voor de dealer 
ligt boven de 2.5. Voor nabestellingen maken retailers kan men gebruik maken 
van de gemakkelijke, Nederlandstalige, BtoB-website. De levertijd van nabestel-
lingen bedraagt slechts enkele dagen. 

In Europa wordt DKNY gedistribueerd door Maidenform Brands Itl, onderdeel 

van Hanes Brands Inc. De volledige collectie kan worden bekeken in het nieuwe 
Bodyfashion Centrum, Showroom 4.02 in The Cube in Almere. U bent daar op 
maandag van harte welkom. Wilt u de showroom op een andere dag bezoeken? 
Maak dan even een afspraak.   

Voor aanvullende informatie:
DKNY – Marloes Beckers
Tel. 0800-0229972
Tel. +31 (0)6 81568360
Marloes.beckers@hanes.com.
www.maidenform.com

Half maart bracht het team van Second Skin een bezoek aan Ierland. 
Daar, in Shannon, ligt namelijk het Europese hart van Maidenform. 
We kwamen meer te weten over de geschiedenis van het merk en de 
werkwijze.

Maidenform bestaat al sinds 1999 en werd in 2005 geprivatiseerd. Twee 
jaar later ging het bedrijf de beurs op en in 2009 werd DKNY overgeno-
men door de shapewear-gigant Maidenform. Tijdens ons bezoek werden 
we flink bijgepraat, onder andere over de toekomstplannen van DKNY. 

Ontwikkeling
Director distribution, finance & administration Europe Billy Murphy 
omschrijft Maidenform als de ‘innovator of shapewear’. “Zo’n zeventig 
procent van de business in Europa draait om dit marktsegment”, vertelt 
hij. Het succes van één segment gaat uiteraard gepaard met concurren-
tie en sinds 2011 zijn er dan ook veel shapewear-producenten bijgeko-
men, met name private labels. Desondanks weet Maidenform zich goed 
staande te houden en bedient het merk zo’n duizend verkooppunten 
in Europa. 

Distributiecentrum
Mike Foley is de warehouse & facility manager en werkt al vijftien jaar bij 
Maidenform. Hij leidt ons rond in het 6000m² grote distributiecentrum 
van Shannon. Een foute aflevering komt nauwelijks voor. Mike vertelt: 
“Voordat een bestelling ons distributiecentrum verlaat, is het zes keer 
gecheckt. Intern worden alle risico’s tot het minimale beperkt.” 

Het is onvoorstelbaar om te zien dat dit wereldwijde merk een familiaire 
sfeer op de werkvloer weet te realiseren. In Shannon zijn zo’n 45 men-
sen werkzaam die gezamenlijk alle Europese klanten bedienen op het 
gebied van distributie, logistiek, financiën en klantenservice. Bovendien 
wordt vanuit Shannon alle Europese marketing voor b2b en b2c ver-
zorgd door Marketing Manager Michelle Brennan.

mailto:Marloes.beckers@hanes.com
http://www.maidenform.com/
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Iedere stad heeft te maken met leegstand, zo ook Roosendaal. En Annette had 
wel oog voor één pand in het bijzonder. “Het pand waar we nu zitten stond al 
twee jaar leeg. We wilden hier graag naartoe, maar hebben een tijd gewacht 
omdat we anders heel lang dubbele huur moesten betalen. Toch hebben we 
uiteindelijk de stap genomen, ondanks het feit dat we alsnog een tijdje dub-

bele huurkosten hebben. Dit lossen we op door van het oude pand een outlet 
te maken. Het voordeel hiervan is dat je mensen kunt doorverwijzen naar de 
nieuwe locatie.”

Industrieel
Het nieuwe pand mag dan op steenworp afstand van het oude pand verwijderd 
zijn, het is wél gunstiger gelegen. Annette vertelt: “We zitten nu tegenover een 
grote, bekende passage. Als mensen deze uitlopen, zijn we niet te missen.” 
Op de vraag of Annette de eerste maand dus al meteen meer bezoekers mocht 
begroeten antwoordt ze: “Dit jaar bestaan we twintig jaar en in die tijd hebben 

we een heel groot klantenbestand opgebouwd. De jongere generatie was hierin 
echter niet groots aanwezig. Bij de inrichting en styling van het nieuwe pand 
hebben we hier op ingespeeld door te kiezen voor een moderne, industriële 
omgeving. Zo kozen we voor een betonlook op de gevel en op de eerste bin-
nenmuren. Daarna lijkt het alsof er een doos in een fabriekspand is geschoven, 
en dat is dan de luxe lingeriewinkel. De winkel heeft nu de combinatie van 
ruwe materialen met hele fijne luxe stoffen en we merken inderdaad dat er 
meer jongeren binnenstappen die ons voorheen niet wisten te vinden.” 

Gelukkig voelen bestaande klanten zich ook nog steeds welkom in de nieuwe 
winkel. “Laatst kwam er een oud stel van rond de tachtig binnen en de man zei: 
‘Wow, dit is gaaf. Jullie hebben voor Roosendaal echt iets unieks neergezet, dit 
heeft niemand!’ Dat is natuurlijk leuk om te horen.”

Spreuken
Een rustpunt in de nieuwe winkel is de grote tafel. Annette vertelt hierover: 
“Deze tafel hebben we zelf ontworpen, evenals de teksten die erop staan en 
door de hele winkel te vinden zijn. Ik wilde spreuken waar mensen zich goed 
bij voelen, die je aan het lachen maken en waar je herkenning in vindt.” Iedere 
paskamer heeft een eigen kleur en beleving met een bijpassende spreuk. Wat 
nog meer opvalt is de grootte van de paskamers. “Ik vind het heel belangrijk 
dat klanten voldoende ruimte in de paskamer hebben”, legt Annette uit. “Niet 
alleen om alle kleding op te hangen en tassen weg te kunnen zetten, maar 
ook om klanten goed te kunnen helpen zonder dat we hierbij teveel in hun 
persoonlijke ruimte komen. De verkoop wordt bepaald in de paskamer dus het 
was een  bewuste keuze om zeker een kwart van de winkel aan de paskamers 
te wijden.”

Amoena shop-in-shop
Opvallend aan het nieuwe pand is de Amoena shop-in-shop. Annette vertelt: 
“We zagen zoveel kansen in dit pand met 200m² en waren van plan om die 
Amoena-shop echt veel aandacht te geven. In eerste instantie wilden we de shop 
beneden in de winkel plaatsen, maar al snel trokken we de conclusie dat dat 
heel veel vierkante meters in beslag neemt. Daarnaast wil je ook een bepaalde 
sfeer neerzetten en dat is moeilijker te realiseren als het geen afgesloten ruimte 
betreft. Voor de privacy van de klanten én het feit dat een prothese-item er toch 
anders uitziet dan de rest van de fashioncollectie, hebben we besloten om naar 
boven te verhuizen en daar een echte shop-in-shop te maken.”

Annette Schilder is al twintig jaar actief in de bodyfashionbranche en heeft 
in Breda en Roosendaal lingeriespeciaalzaken onder de naam ‘The Lingerie 
Store’. Het pand in Roosendaal werd na twee verbouwingen verruild voor een 
groter pand, slechts tientallen meters verderop. Sinds een maand is de nieuwe 
winkel geopend. Op deze locatie is tevens een bijzondere Amoena shop-in-
shop gevestigd en de redactie van vaktijdschrift Second Skin werd uitgenodigd 
voor de officiële opening hiervan. We spreken Annette over het nieuwe onder-
komen, haar ondernemersdrive en de toekomstplannen.

“De verkoop wordt bepaald in de paskamer dus 

het was een  bewuste keuze om zeker een kwart 

van de winkel aan de paskamers te wijden”



S E C O N D  S K I N  N R  2  2 0 1 5 49

In eerste instantie wilde Annette de bovenverdieping zelf inrichten. “Toen wij 
ons idee aan Amoena vertelden, bleek dat zij het ook heel interessant vonden 
om hieraan mee te werken. Vervolgens hebben we samen met Amoena aan de 
tekentafel gezeten met de shop-in-shop tot resultaat. We zijn hier heel erg blij 
mee en horen ook positieve reacties van klanten.”

“Veel mensen moeten voor prothese-advies naar een ‘hokje achteraf’ en om 
daar te komen worden ze eerst door de keuken en een kantoor geleid”, vertelt 
Annette naar aanleiding van de positieve reacties van klanten op de shop-in-
shop. “Ik wil dat deze shop naam gaat krijgen en dat mensen van heinde en 

verre komen. Niemand heeft de items zo uitgebreid uithangen en kan deze 
privacy bieden. We hebben dan ook iedere dag iemand fulltime aanwezig die 
advies kan geven over borstprotheses, prothesebeha’s en bad- en nachtmode 
voor protheses.”

Beleving
Het mag duidelijk zijn dat Annette goed heeft nagedacht over de beleving die 
klanten ervaren als ze de winkel binnenstappen. “Ik denk dat winkelbeleving 
echt de meerwaarde geeft. Je moet nadenken over hoe je je kunt onderscheiden 
van onder andere internet. Daar heerst helemaal geen beleving want dat is een 
harde prijsconcurrentie en daar wil ik niet aan meedoen. Uiteraard hebben we 
een webshop maar dat zie ik meer als een service richting de klanten. Beleving 
kun je enkel in een winkel realiseren. De kracht van een speciaalzaak is het 
advies, dat is niet via internet te koop.”

De komst van internet zorgt voor een grote verandering in het koopgedrag, dat 
kan ook Annette beamen: “Vroeger kwam een klant binnen voor ‘een leuke beha’ 
en dan het liefst een witte of een zwarte. Toen was het aan ons om te zeggen dat 
we ook nog een rode en een blauwe hebben. Nu komt de klant al geïnformeerd 
naar binnen. Ze verwijzen naar een beha op de site en als ik dan diezelfde beha 
in een andere kleur laat zien, dan vertellen ze mij dat er ook een gele en een 
roze is, en dat ze de roze willen. Het is dus niet meer zo dat je in de winkel de 
voorraad verkoopt die je voor ogen had. De klanten beslissen zelf wat ze willen 
kopen en als ik het product niet op voorraad heb, kan ik het voor hen bestellen 
of ze gaan naar een ander toe. Of ze bestellen het zelf op internet om te kijken 
of het goedkoper kan. Dat gebeurt veel, maar ik laat me er niet door frustreren. 
Je moet er niet teveel bij stilstaan dat ze je advies ‘misbruiken’. Blijkbaar nemen 
ze mijn advies ter harte en bovendien hebben ze de winkel ook gevonden via 

internet. Ik denk dat het Internet en een fysieke winkel elkaar kunnen versterken. 
Onze volgende stap is dan ook om de webshop meer te integreren in de winkel.”

Ondernemer
Annette zit vol ideeën. Als we haar vragen om zichzelf te omschrijven als onder-
nemer antwoordt ze dan ook met de woorden: “Leergierig, veel zin in verande-
ringen en vooruitkijken naar mogelijkheden en kansen. Ik wil continu verbeteren 
en streef ernaar om mezelf steeds opnieuw een spiegel voor te houden. Je kunt 
niet meer afwachten tot de klanten naar binnen stappen, je moet jezelf onder-
scheiden en een reden geven waarom mensen jouw winkel moeten bezoeken.”

Voor aanvullende informatie:

The Lingerie Store
Tel. +31 (0)165 548172
www.thelingeriestore.nl

Oppervlakte:  200m² en 60m² (shop-in-shop)
Aantal medewerkers: 6
Aantal paskamers:  6 en 2 (shop-in-shop)
Lingeriemerken:  o.a.: Marie Jo, PrimaDonna, Aubade,   
   Chantelle, Pleasure State, Mey, Anita,   
   Felina, Marlies Dekkers
Nachtmodemerken: o.a.: Pip, Cyell, Nanso, Vossen, Taubert,  
   Calvin Klein
Badmodemerken: o.a.:  Cyell, Sunflair, Seafolly, Baku, 
   Marlies Dekkers, Beachlife, Profile,   
   Maryan Mehlhorn, Sedna, Prima Donna  
   Twist, Aubade, Save the Queen
Prothesemerken:  o.a.: Amoena en Anita
Herenondermode:  o.a.: Mey, HOM, Bjorn Borg, Aubade
Specialisatie:  Protheses, lingeriestyling, goede 
   adviezen, zeer uitgebreide collectie

“De kracht van een speciaal-
zaak is het advies, dat is niet 
via internet te koop”

http://www.thelingeriestore.nl/
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Omdat Mode City oftewel Salon de la Lingerie & Du Swimwear aan het begin 
van het nieuwe seizoen plaatsvindt, is het één van de toonaangevende vakbeur-
zen op dit gebied. De vakbeurs voor zwemkleding, strandkleding en accessoi-
res geldt als internationale leider voor de modetrends voor aankomende zomer 
en biedt aan meer dan 450 merken uit ongeveer veertig landen van over de 
hele wereld een platform. Er komen jaarlijks zo’n 15.000 kopers op af, waarvan 
meer dan zeventig procent afkomstig is van buiten Frankrijk. 

Verhoogde loopbrug
De editie in juli 2015 staat in het teken van vernieuwing. Zo is er bijvoorbeeld 
niet zomaar een nieuwe plattegrond ontwikkeld, de bezoeker maakt kennis 
met een nieuw architectonisch hoogstandje: Je komt binnen via een verhoogde 
loopbrug waarbij je zicht hebt op de twee vakbeurzen. Daardoor is een zicht 
van 360 graden gegarandeerd. De stands hebben een lage muren en die geven 

de bezoeker van boven af overzicht over de vakbeurs. Zij zien dus meteen 
welke stands zich op de zomerbeurs presenteren.   

Creativiteit 
Op de vakbeurs is volop aandacht voor het grote aanbod van badmode en wat 
tegenwoordig steeds meer belangrijker wordt: strandaccessoires. Er is daarom 
ook een gedeelte van de vakbeurs speciaal ingericht voor jonge designers. 
Op de Limited Edition sector presenteren ongeveer zeventig tot tachtig jonge 
merken zich. 

Voor aanvullende informatie: 

Promosalons Pays-Bas
Tel. +31 (0)20 4620020

Op 4, 5 en 6 juli staat Parijs in het teken van de Salon International de la 
Lingerie. Op de beurs in Porte de Versailles staan drie dagen lang mode, 
couture, zwemkleding en lingeriecollecties voor het komende zomersei-
zoen centraal.  

Mode City vernieuwd! 

Om de bezoeker in goede banen te leiden is op de vloer een blauwe lijn 
zichtbaar die de bezoeker gemakkelijk langs de zes vakgebieden voert. 
De onderstaande sectoren zijn vertegenwoordigd: 

- Just Fashion: de toonaangevende merken. 
- Accessoires: de wereld van strandaccessoires 
 (hoeden, tassen, schoenen, handdoeken, sieraden en meer).  
- Designer Labels: luxe en designerlingerie, zwem- en strandkleding.  
- The Essentials en Cocooning: de toonaangevende merken 
 voor zwemkleding, strandkleding, loungewear en homewear.
- Limited Edition: jonge lingerie- en badmodeontwerpers
- Super Heroes: items voor mannen  zoals underwear, 
 zwemkleding, loungewear en meer.
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