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Actueel

Cowboy bloes
Als moeder van twee stoere zonen miste Jeanine van  
Zuijlen een goed aanbod in jongensbloezen. Met haar  
website www.vintagecowboys.nl komt daar verandering  
in. De bijzondere hemden zijn speelse varianten op  
het overhemd. Drukknopen, jersey long sleeves en  
schouderpassen zorgen voor een optimaal draagcomfort;  
de mix van stoffen en prints garandeert een coole look.
Info: www.vintagecowboys.nl

De keuze van 

Tyrone  
Dankerlui (7)
In elke Bengels vragen we een kind naar zijn 

of haar favoriete outfit. Deze keer 
onthult Tyrone Dankerlui uit Utrecht 
zijn lievelingskleren. Is zijn moeder 
het daarmee eens? Op de pagina 
hiernaast is het antwoord te lezen 
en te zien!

Outfit op de foto: “Dit wil ik elke 
dag wel aan. Ik houd van mooie 
jasjes, hoeden, petten en strikjes. 
Joggingbroeken zitten lekker wijd 
en daar kan ik goed in sporten.”

Grote voorbeeld: “Zanger Pharrell 
Williams vind ik heel cool. Hij draagt 

ook vaak hoedjes, een strikje of mooie 
sneakers. Maar ook de kleding van de 

zangers Michael Jackson en Robin 
Thicke en van mijn opa vind ik mooi.” 

Niet leuk: “Ik vind alles leuk.” 

Nog hebben: “Een broek met soldatenprint 
en een jeansjasje zonder mouwen.” 

Hoedje: H&M. Colbert en vestje: Zara. 
T-shirt: Hektik. Joggingbroek: H&M. 
Schoenen: Hip. 

Girly cool
Scandinavisch design met 
een Franse touch en een 
bohemian look met een 
vleugje rock-’n-roll. Een  
hele mond vol, maar het  
vat perfect het merk Petit Bo 
samen. Denk aan veel 
franjes, coole jumpsuits en 
comfortabele broekjes. Mode 
voor meisjes, die ondanks de 
stoere uitstraling girly blijft.
Info: www.petitbo.se

Samen tegen  
de snelle sale

Etalage
Tekst: Esther Muller

Onder de noemer ‘Samenhanger’ 
gaat een aantal agenten de strijd 
aan tegen vroegtijdige sales en 
acties op de winkelvloer. Initiatiefne-
mers zijn Hop Agenturen, M-Agen-
cy en Zoet Agenturen. Volgens de 
agenten krijgen zij steeds vaker 
klachten van klanten dat de sale te 
vroeg van start gaat, waardoor het 
seizoen te kort is. Met als gevolg 
dat de resultaten tegenvallen, wat 

weer veel onrust in de markt 
veroorzaakt. Met ‘Samenhanger’ wil 
het collectief een signaal geven. 
Niet wegkijken, maar samen een 
verandering teweegbrengen. 
‘Samenhanger’ hoopt dat hun 
klanten het initiatief willen onder-
tekenen tijdens het inkoopmoment, 
waarbij duidelijk zal zijn dat dit 
natuurlijk geen verplichting is.
Info: www.hopagenturen.nl 
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De keuze van 

Tyrone’s  
moeder 
Is Tyrone’s moeder Margreet Anches het 
eens met de kledingkeuze van haar 
zoon? Hier geeft zij commentaar en 
toont ze waarin zij hem het liefst 
ziet.

Outfit op de foto: “Ik vind jeans, 
vooral met mooie technische 
details, altijd geweldig. Verder mag 
het van mij best speels zijn en dat 
wordt het al gauw met een van 
zijn petten.” 

Strijd: “Al op jonge leeftijd had 
Tyrone een uitgesproken kleding-
smaak. Gelukkig hebben we  
’s ochtends steeds minder strijd.”  

Shoppen: “Tyrone wil altijd wel 
shoppen, zolang het maar voor 
hemzelf is. Maar hij vindt het ook 
helemaal leuk als ik iets voor hem 
meebreng.” 

Pet: New Era customized. 
Sportjack: Adidas. Sweater: 
Little Eleven Paris. Jeans: 
Scotch Shrunk. Zweetbandjes: 
markt. Riem: American 
Apparel. Schoenen: Hip.

Dandy’s en 
prinsessen

Van Tokio tot Napels en van 
Saoedi-Arabië tot het chique 
Londense warenhuis Selfridges:  
het Nederlandse label My Little 
Dress Up heeft na vier collecties 
een indrukwekkende lijst 
verkooppunten opgebouwd. 
Gebaseerd op hun jeugd-
herinnering aan dagen waarop  
je je mooiste jurk mocht dragen, 
creëerden Sarah van  
Maare en Laura Canté een 
prachtige kledinglijn voor  
bijzondere gelegenheden. 
Info: www.mylittledressup.com

Nederland in zicht!
Als warme (stok)broodjes vliegt de 
kleding van Moussaillon in Frankrijk 
over de toonbanken. De hoogste tijd 
voor een kennismaking met Nederland 
tijdens Kleine Fabriek. De merknaam 
betekent ‘matroos’ en in de collectie 
zitten dan ook veel Bretonse strepen 
en te gekke regenjasjes, die allemaal 
onder goede omstandigheden worden 
gemaakt in de eigen fabriek in 
Shanghai.
Info via: www.brandsallowed.nl

Hollandse 
nieuwe
Van nieuwe kidslabels met 
lef worden we altijd blij. 
Oneted maakt de verwach-
tingen helemaal waar. De 
naam is een mix van het 
Engelse woord ‘Wanted’  
en ‘Being the number one’. 
Geen getut, maar coole 
kleding voor het stoerste 
jongetje of meisje van de 
klas, met verwijzingen naar 
extreme sporten, gaming, 
streetdance en muziek.
Info: www.oneted.nl
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Tegenstrijdig
Maar liefst 45 procent van de ouders 
met kinderen van 0 tot 14 jaar koopt 
meer dan zes keer per jaar kinder
kleding. Naast vrouwen zijn dit vooral 
jonge ouders (tieners en twintigers) 
en ouders met een bovenmodaal 
inkomen. Een tegenstrijdige uitkomst, 
want je zou verwachten dat tieners 
en twintigers geen ruim budget 
hebben om kinderkleding aan te 
schaffen. Bijna de helft (42%) van de 
groep respondenten die kinder
kleding koopt, geeft aan (waarschijn
lijk) vaker een kinderkleding te zullen 
kopen als het aanbod regelmatig zou 
veranderen. Dit zijn voornamelijk de 
ouders die al meer dan zes keer per 
jaar kinderkleding kopen. Wederom 
vallen hieronder de jonge ouders, 
maar ook ouders uit grote steden 
zouden meer shoppen als het 
aanbod vaker verandert. Hoger 
opgeleide ouders geven massaal  
aan waarschijnlijk niet vaker een 
kinderkledingwinkel te zullen 
bezoeken als het aanbod regelmatig 
verandert. Hoe vaker ouders al 
kinderkleding kopen, des te 
gevoeliger lijken zij dus te zijn voor 
een regelmatige vernieuwing van het 
assortiment. De drang tot kopen en 
afwisseling is ook duidelijk iets van de 
jongere generatie en de Randstad.

Suzanne van Duijn

Vakredacteur e-fashion

Bijna de helft van de ouders koopt vaker dan zes keer per jaar kinder

kleding. Dat blijkt uit marktonderzoek van GfK Panel Services voor 

 Bengels. Van deze groep verwacht bovendien bijna de helft vaker 

kinderkleding winkels te bezoeken als het aanbod regelmatig verandert. 

Kooplustige ouders
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Bron: Onderzoek GfK Panel Services onder 
1.003 Nederlandse mannen en vrouwen met 
kinderen van 014 jaar die wel eens kinderkleding 
kopen. Eind 2013.

Kooplustige ouders
Vraag aan de consument:  
Hoe vaak koopt u gemiddeld 
kinderkleding?

Wisselend aanbod
Vraag aan de consument: Zou u vaker  
een kindermodewinkel bezoeken als u  
weet dat het aanbod regelmatig verandert?

Vraag aan de consument: Zou u vaker een 
kinderkledingwinkel bezoeken als u weet dat 
het aanbod regelmatig verandert?

Meer, meer, meer
De vraag ‘Zou u vaker een 
kinderkledingwinkel bezoeken als 
u weet dat het aanbod regelmatig
verandert?’ is door GfK opnieuw
voorgelegd, maar nu specifiek aan
de vier meest kooplustige ouder-
groepen bij vraag 1. Dan zie je
dat de verhouding in de grafiek bij
vraag 2 verandert. Van de mensen
die aangeven al zes keer per jaar
kleding te zullen kopen, zegt 20
procent dit zeker nóg vaker te gaan
doen (zie het vierde staafdiagram
hiernaast).

van de jonge ouders (tieners en 
twintigers) koopt vaker dan zes 
keer per jaar kinderkleding.

 Ja, zeker wel    Ja, waarschijnlijk wel   
 Nee, waarschijnlijk niet   Nee, zeker niet

 Ja, zeker wel  
 Ja, waarschijnlijk wel   
 Nee, waarschijnlijk niet  
 Nee, zeker niet

  Vaker dan 6 maal per jaar
 5 tot 6 maal per jaar
 3 tot 4 maal per jaar
 2 maal per jaar

 1 maal per jaar
  Minder dan  
1 maal per jaar
 nooit

30%

12%

51%

6%

Vaker dan 6 maal 
per jaar

39% 3%38%20%

5 tot 6 maal  
per jaar

60% 5%25%10%

3 tot 4 maal  
per jaar

64% 7%25%4%

2 maal  
per jaar

64% 19%16%1%

Exclusief marktonderzoek

45%

15%

23%

7%

7%

2%
2%
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Fashionista 
vanaf dag 1

Met My First Dushi 
speelt het merk Dushi in op  
jeugdherinneringen en babysentiment. 
Slim, want wie raakt niet vertederd bij het 
zien van zijn eerste schoentjes of die van zijn 
kind? De cadeaublikken komen met of zonder 
de stoere firstbornset, bestaande uit een My first 
jeans, My first sneakers en een shirt met de 
Dushi-slogan ‘Growing up can wait’. De set is 
verkrijgbaar in een jongens- en meisjesvariant  
in maat 68.
Info: www.dushi.nl

Winterfeestje
Met Feetje wordt de winter nooit meer grijs 
en grauw. Voor de allerkleinsten (maat 44) tot 
de grootste dreumesen (maat 86) brengt het 
merk vrolijke prints en stoere kleuren. Dankzij 
warme materialen als velours en french terry 
zal geen kind koukleumen. Bij de newborns 
keert het padded wagenvestje terug na het 
grote succes van afgelopen winter. De 
baby’s (maat 56-74) stralen in kleurrijke 
thema’s met pittige artworks en allover 
prints. De dreumesen gaan op stoer 
met sweat items in een denimlook 
en tegen de kerst zien zij er heel 
feestelijk uit door de verwerking 
van zilver lurex.
Info: www.feetje-baby.nl

Etalage
Tekst: Esther Muller

Gek en lief
Nieuw in Nederland en voor het eerst op Kleine Fabriek te 
bewonderen, is het merk nOeser, voor baby’s van 0 tot 3 
jaar. Opvallend door het originele grafische design, de vrolijke 
kleurstellingen en het complete assortiment - met kleding én 
lifestyle. nOeser is een beetje gek. En lief, want het werkt 
alleen met biologisch katoen en verantwoorde partners.
Info: www.noeser.eu

Thuis bij Jamie
Barbara Gouka kon niet de juiste spullen voor haar 
‘droombabykamer’ vinden en ging daarom zelf  
aan de slag. Naast interieurartikelen ontwerpt ze  
nu ook kleding. Duurzame en zachte stoffen,  
minimalistisch design en klassieke details vormen  
de rode draad in haar collectie voor kinderen van  
0 tot 3 jaar. House of Jamie maakt zich hard voor  
het gebruik van fairtrade materialen, en alle  
handgemaakte producten zijn kinderarbeidvrij. 
Info: www.houseofjamie.nl

Baby
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In oktober 2010 wordt Instagram.com 
gelanceerd. Een mobiele foto-applicatie 

die in een mum van tijd honderd miljoen 
gebruikers aan zich weet te binden. Wereld-
wijd posten mensen foto’s die ze zelf hebben 
gemaakt. Met de gebruiksvriendelijke 
Instagram-filters maak je foto’s nét wat 
mooier. En kies je via welke social media je 
een beeld wilt delen. Gebruikers kun je 
volgen, foto’s kun je liken. Dit is dan weer 
zichtbaar voor de ‘vrienden’ van je ‘vrien-
den’. Modeblogger Negin Mirsalehi is 
Nederlands populairste Instagrammer. Ze 
heeft meer dan 900 duizend volgers. Haar 
geheim? Prachtige, persoonlijke foto’s posten 
die modeliefhebbers wereldwijd inspireren. 
Elke foto heeft een eigen ‘signature’. Is 
Instagram nieuw voor jou? Denk dan goed na 
over elke foto die je plaatst. Zie elke post als 
een legosteentje waarmee je stukje bij beetje 
jouw merk bouwt. 

Niet doen: volgers kopen 
Social media-expert Kirsten Jassies kan 
iedereen aanbevelen om Instagram te 

gebruiken. ‘Juist voor (kinder)modemerken en 
–retailers is visuele content belangrijk. Ze
raadt gebruikers echter af om voor volgers te
betalen, zoals sommigen doen. Er zijn
namelijk talloze sites waar je voor €15,-
vijftienhonderd volgers kunt kopen. Makke-
lijk, zou je denken, maar daar staan ook
nadelen tegenover. Zo is het funest voor je
Instagram-reputatie en gaat je ‘engagement’

hard omlaag. Je engagement is het percentage 
van je volgers dat je foto’s ‘liket’ of erop 
reageert. En tja, nep-volgers liken en reageren 
niet. Je kunt ook ‘likes’ kopen, maar dan heb 
je er wel duizenden nodig wil je op de 
‘popular page’ belanden. Op deze pagina 
zien ook mensen die jou niet volgen je foto. 

Geef kijkjes achter 
de schermen

Musetta Blaauw is eigenaar van kinder-
kledingwinkel Musjes in Groningen. Zij is 
actief op Instagram onder persoonlijke titel en 
heeft bijna vierhonderd volgers. “Op 
Instagram combineer ik privé met zaken.” 
Niet gek, als je bedenkt dat de kinderen van 
Blaauw praktisch alleen kleding uit haar 
winkel dragen. “Ik post foto’s van het 
avondeten, maar ook teasers van de samples 
voor het volgende seizoen. Daarnaast plaats 
ik foto’s als de collecties binnen zijn.” Kirsten 
vindt Blaauws aanpak een slimme: “Behind 
the scenes-posts zijn de allerleukste, maar ze 
zijn geen must om succesvol te zijn op 
Instagram.”

Maak gebruik van reacties
Vintage-kinderkledingwinkel Milk & 

Cookies in Amsterdam heeft circa 
honderdvijftig volgers. Mede-eigenaar 
Michelle de Jong merkt dat Instagram 
populair is onder jonge moeders en in de 
Randstad. “Precies waar wij zitten.” Omdat 
Milk & Cookies tweedehands kleding 
verkoopt, wordt niet met collecties gewerkt; 

Breaking news: Michael Kors adverteert op Instagram! Het merk was daarmee in september 2013 de 

eerste adverteerder van Facebooks kleine zusje. Inmiddels omarmen vrijwel alle grote modemerken 

het sociale beeldmedium. Hoe zet jij Instagram in als marketingtool?

De kwestie: 
Instagram als marketingtool

het hele jaar door komen er nieuwe stukken 
binnen. “We posten een foto op Instagram als 
er iets moois binnenkomt. Ook hebben we 
een collage gemaakt toen we één jaar 
bestonden.” De Jong vindt vooral de 
interactiviteit van het medium prettig. “Er 
wordt door gebruikers op je gereageerd, en 
soms verkopen we zelfs direct via Instagram. 
Het is dus niet alleen een goede manier om 
reclame te maken, maar Instagram kan ook 
dienst doen als verkoopkanaal.” En wil die 
gedroomde interactiviteit nog niet zo vlotten? 
Dan kun je je wenden tot winacties. Maar 
belangrijker nog is de uniformiteit van de 
foto’s die je post, weet Instagramexpert 
Jassies. “Post mooie foto’s van je collecties en 
probeer dit in één stijl te doen.”

Onderschat het medium niet
Bedenk dat elke post op social media 
een reclame-uiting is, die in sommige 

gevallen tot (directe) verkoop kan leiden. De 
juiste content plaatsen, kost tijd en inspan-
ning. Besteed dus aandacht aan het maken en 
plaatsen van een mooie foto en een prikke-
lend, maar infor matief onderschrift. Wees 
kritisch op je posts. Onderschat je doelgroep 
niet; mensen zijn verwend door het beeld-
aanbod op internet. Vooral de jongere 
generatie maakt graag gebruik van Instagram. 
Het is zelfs een trend dat kinderen van 12 jaar 
en ouder van Facebook naar Instagram 
‘verhuizen’. Kirsten Jassies: “Je kunt deze 
groeiende doelgroep dus direct bereiken via 
Instagram.” Bengels

Musetta Blaauw
eigenaar kinderkledingwinkel 
Musjes, Groningen

Kirsten Jassies
social media-expert

Michelle de Jong
mede-eigenaar vintage-
kinderkledingwinkel Milk & 
Cookies, Amsterdam
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Het trio achter Big en Belg in Amsterdam heeft één doel: anders zijn dan alle andere  

kindermodezaken. Mede-eigenaar Iris Demaeseleer: “Dat houdt de lol erin, voor de  

klanten en voor ons.”

‘We blijven fan van 
panterprints en grijs’

Kinderkledingwinkel Big en Belg:

echt een merk voor mini-fashionista’s. Gray Label verkopen we dit 
najaar voor het eerst, maar het vliegt de winkel uit. Mooie, zachte 
organic basics, die ook nog eens veelal grijs zijn. Onze favoriete 
kleur! We blijven fan van panterprints en grijs. Die hangen er al 
zeven jaar non-stop tussen en seizoen na seizoen verkopen ze goed.” 
De inkoop doet Demaeseleer samen met mede-eigenaars en 
vriendinnen Liselot  Hendriks en Sarah Noorman. Daarbij wordt 
vooral georderd wat de vrouwen zelf mooi vinden. Doelgericht ook. 
Het ondernemerstrio kiest voor een brede collectiesamenstelling en 
houdt bepaalde klanten voor ogen. Het is een effectieve manier van 
klantenbinding. Helemaal doordat de vaste klantenkring tijdens het 
inkoopproces een inkijkje wordt gegund en zo alvast wordt geën-
thousiasmeerd. Demaeseleer: “Het is leuk om je opwinding over de 
nieuwe collecties, merken en items te delen met je klanten. Sommi-
gen zijn inmiddels vrienden geworden, die spontaan champagne 
komen drinken als de eerste nieuwe ladingen binnenkomen.” 

Cadeautje erbij
Naast de uitbundige kleding met veel prints valt Big en Belg op door 
het uitgebreide aanbod van bijproducten en accessoires. Een wand 
vol wintermutsen en plankjes en kleine open kastjes waar ‘Gouden 
boekjes’, puzzels, kleurplaten en ander speelgoed uitnodigend 
worden gepresenteerd. Bij de kassa verleiden gadgets als plaktattoos 
en opstrijkpanters klanten tot een impulsaankoop. Na de opening, 
zeven jaar geleden, luisterden de eigenaars goed naar de vragen en 
behoeften van de bewoners in de kinderrijke buurt. “Zij vroegen om 
cadeautjes, zodat ze daarvoor niet naar het centrum hoeven”, zegt 
Demaeseleer. “Mensen komen er regelmatig voor, kennelijk is de 
combinatie van kleding en leuke, betaalbare bijproducten erg goed.” 

Business via Instagram
Om onderscheidend te blijven, is er regelmatig de zoektocht naar 
nieuwe aanwas: de nog niet groot opgepikte merken. De beurzen 

Nooit geweten dat het kinderkledingmerk Mini Rodini ook kleding 
voor volwassenen maakt. “Dat doen ze ook niet”, zegt mede-
 eigenaar Iris Demaeseleer van kindermodewinkel Big en Belg 
lachend. “Dit is een joggingbroek in maat 140/146, die ik draag als 
een legging. Gelukkig vallen de maten van deze collectie altijd iets 
groter, zodat ik er ook mee kan lopen, zo af en toe.” Met haar  
outfit is Demaeseleer letterlijk de belichaming van haar zaak in 
Amsterdam-West: de gele legging met een print van witte sneeuw-
luipaarden hangt ook in de rekken, samen met nog heel veel andere 
items van Mini Rodini. Het Zweedse label is de grote favoriet; zelfs 
de etalage is erdoor geïnspireerd – Demaeseleer maakte van oude 
dozen pandabeerkoppen – en de achterwand is behangen met een 
bekende vissenprint van het merk. Demaeseleer: “Mini Rodini was 
onze eerste liefde. We zagen de collectie op Kleine Fabriek en 
dachten meteen: dit is het. Om Mini Rodini zijn we een winkel 
begonnen. De kleding en accessoires zijn zo apart, zo grafisch en zo 
vrolijk. De mode wordt gemaakt voor kinderen, maar ook volwasse-
nen worden erdoor aangetrokken. Bij Mini Rodini tref ik vaak dingen 
die ik eerst nog niet snap, maar later terugzie in vrouwenmode-
collecties. Heel vooruitstrevend.” Dat het merk aan populariteit wint, 
zeker in Amsterdam, is Demaeseleer niet ontgaan. “We hebben het 
er onderling al vaak over gehad, vooral afgelopen seizoen, toen nog 
meer zaken het wilde opnemen. Toch blijft Mini Rodini speciaal voor 
ons. Creatief gezien heeft het label nog veel te bieden. Vandaar dat 
we zeker 30 procent van de collectie ervoor reserveren. Het is ons 
grootste merk. Natuurlijk houden we de concurrentie in de gaten, 
maar we zijn gestopt ons er druk over te maken. We richten ons 
liever op onze eigen koers.”

Apart en commercieel
Andere collecties die Big en Belg goed verkoopt zijn onder meer 
Bobo Choses en Gray Label. “Ik ken geen ander merk als Bobo 
Choses”, zegt Demaeseleer. “Het is zo anders in stijl en daardoor 
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‘Kennelijk is  
de combinatie 
van kleding  
en leuke,  
betaalbare  
bijproducten 
een erg goede’

“Buurtbewoners vroegen om 
cadeautjes, zodat ze niet naar 
het centrum hoeven.”

Al bij binnenkomst 
komen klanten 
ogen te kort.

Veranderingen in de 
 etalage worden aangekon-
digd op social media.

V.l.n.r. oprichters Sarah 
Noorman, Liselot Hendriks 
en Iris Demaeseleer.
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Winkelreportage

Kleine Fabriek en Playtime in Parijs worden elk 
halfjaar bezocht. Vooral de laatste, met jonge, 
kleinschalige merken, is een dankbare bron van 
inspiratie. Toch nemen Demaeseleer & co geen 
genoegen met alleen beursbezoeken. Tijdschriften als 
het Franse kindermodeblad Milk worden doorgespit, 
internet wordt afgestruind en tijdens vakanties 
worden steevast de lokale kinderzaken bezocht.
Sinds kort is Big en Belg ook te vinden op Instagram, het populaire 
sociale netwerk waar foto’s en films kunnen worden gedeeld. Ter 
inspiratie, maar ook voor ‘real business’. Het leverde de winkel al een 
aantal nieuwe merken op, zoals het Amerikaanse Thief & Bandit, 
waar leggings met opvallende prints werden ingekocht. Demaeseleer: 
“Instagram is een wereld op zich, het is bizar wat je er allemaal vindt. 
Het is een perfect instrument om merken te spotten of producten te 
verkopen, zoals laatst aan een grote klant uit Genève. En binnen 
twee, drie maanden hebben we al zevenhonderd volgers van China 
tot Australië.” Het is best lastig om anders dan andere kinderwinkels 
te zijn, meent Demaeseleer. “Iedereen gaat naar dezelfde beurs, dus 
moet je het steeds verder zoeken om onderscheidend aanbod te 
kunnen presenteren. We verkopen graag net even wat meer aparte 
items, dat houdt de lol erin. Voor de klanten en voor ons.” 

Korting met Goldcard 
De inspanningen worden beloond: het gaat goed met Big en Belg.  
Hier geen tekenen van de crisis, maar voor het zoveelste opeenvol-
gende jaar een dankbare omzet- en winstgroei. In 2013 zijn de 

resultaten vermoedelijk goed voor een plus van 
22 procent. “Mensen willen nog steeds geld 
uitgeven”, verklaart Demaeseleer. “Als ze een 
product de moeite waard vinden, kopen ze het. 
Helemaal als ze er extra’s bij krijgen. Een cadeautje, 
mooie creatieve verpakkingen en tasjes. En we doen 
nooit zo moeilijk over ruilen. Voor een tegoedbon, 
dat wel.” Voor zijn vijfjarig bestaan heeft Big en Belg 

honderd van zijn vaste klanten een Goldcard gegeven, waarmee ze bij 
elke aankoop 5 procent korting krijgen. “Dat soort gestes wordt 
gewaardeerd en maakt dat klanten regelmatig langs komen.” 

Tweede vestiging
Binnenkort – om precies te zijn op 15 februari 2014 – gaat een lang 
gekoesterde wens in vervulling. Big en Belg opent dan een tweede 
vestiging in de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. In de 188 vierkante 
meter ruime zaak wordt het bekende concept aangevuld met 
interieuraccessoires. Demaeseleer, opgetogen: “Er is veel leuks te 
vinden op dat gebied. Posters, lakens, kussens, dekentjes. Mini Rodini 
is onlangs met een wooncollectie gestart. Er werd steeds vaker 
gevraagd naar deze producten, maar eerder hadden we er simpelweg 
geen ruimte voor. We waren echt toe aan een nieuwe vestiging. Het 
gaat goed en dat smaakt naar meer. We hebben nog zo veel plannen 
en dromen voor de toekomst. Zoals het zelf produceren van bijpro-
ducten. De ideale kinderwinkel? We komen denk ik wel in de buurt. 
De mix van merken en speelgoed is goed. Er zijn weinig winkels 
waarvan ik blijer word.”  Bengels

In het kort
Big en Belg

Oprichters: Iris Demaeseleer,  
Liselot Hendriks en Sarah Noorman
Adres: Jan Pieter Heijestraat 83,  
Amsterdam-West
Locatie: B, in een opkomend winkelgebied
Oppervlak: 70m2

Personeel: geen aanvullend personeel
Doelgroep: jonge ouders, buurtbewoners
Maten: vanaf maat 56 t/m 146
Kledingmerken: Bobo Choses, 
 Claesen’s, Gray Label, Indikidual, Mini and 
Maximus, Mini Rodini, Molo, Munster kids,  
Popupshop en Shampoodle 
Speelgoed/accessoires: onder andere 
Aden and Anais, Färg&Form Sweden, 
Fjällräven en Janod 
Schoenen: Bergstein, Hummel,  
Native, Saltwater Sandals en Vans
Website: www.bigenbelg.nl

Top 3 bestsellers
1 Mini Rodini
2 Bobo Choses
3 Gray Label

BENGELS
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Trends
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Gufo

Laat je deze winter  
inspireren door zes 
uiteenlopende trends. 
Speel met lengtes, laagjes 
en vormen. De broek is 
korter, de jurk een ver-
lengde top. Mouwen zijn 
er in vele variaties. Mate-
rialen worden gemixt, 
harige materialen zijn 
over de top. Nieuw  
is het kleurgebruik voor  
melanges. Last but not 
least: het plaatsen van 
contrastpatches is de 
nieuwe manier van 
colourblocking. Laat het 
‘circus’ maar beginnen!

BENGELS
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Materialen

Fabric mix 
De trend in kinderkleding is het mixen van allerlei 
materialen in één kledingstuk. In jurkjes, truien, 
jacks, bloezen en sweatshirts worden combinaties 
gemaakt van flanel, nylon, doorgestikte materialen, 
knits, leer, harig, teddy’s en tweeds.

Melange
De melangematerialen 
bereiken hun hoogtepunt. In 
multicolour, en dat is nieuw. 
Ook het verwerken in 
strepen en structuren, zowel 
gebreid als geweven, levert 
een melange-effect op voor 
jassen, jurkjes, vesten en 
pullovers. 

Fluweelzacht
Vergeleken met vorige seizoenen zien we superzacht bont  
en fluweel in de overtreffende trap. Kragen, jassen, vesten, 
accessoires en poncho’s zijn er in over de top harig nepbont. 
Het fluweel is uitgevoerd in diepe rode en warme herfsttinten.

Trends

Gabriel et Valentin

Dondup

Petit Bo

Monnalisa

Zara

Promostyl

Scotch Shrunk Pepe Jeans

IKKS

Antik Batik

Dior

Cos

Scotch R’belle

Diesel

Allessandrini Kids

IKKS

Promostyl
Bellerose
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Glans
Nylon jacks zijn er in matte metallics 
dit seizoen. Met goud, roest, zilver, 
brons en chroom komen ook jurkjes 
in aanmerking voor dit glansfestijn, 
dat niet alleen is voorbehouden aan 
de feestdagen.

Knitted way
Je ziet steeds meer breipatronen in 
tijdschriften en ook in de mode krijgen 
stoere vesten en jacquards een 
homemade look.

Highlights
• Nieuwe melanges 
• Homemade breisels
• Materialenmix
• Jacquards
• Glans
• Super furry 
• Fluweel 

Trends in kleur
Off-black/navy is dé basiskleur voor 
deze winter. Mooi in combinatie met 
warme, volle kleuren als aubergine, 
peacock, mosterd, brons en alle tinten 
tussen rood en paars. Prachtig ook 
voor het gebruik in jacquards, dessins 
en unibroeken. Melangebreisels zijn er 
in multicolour variaties. Accentkleuren 
zijn onder meer zachtblauw en geel.
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Junior

Bellerose

Style Piccoli

Scotch R’belle

AbercrombieRalph Lauren

Benetton
Fun & Fun

River Island
Elsy Girl

Jottum

Scotch R’belle

Retour Jeans

Zadig & Voltaire

Bon Chic
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Hiermee tover je meteen een glimlach op gezichten: zonnige 
(pastel)kleuren, met geel als dé kleur van het seizoen, of 
fruitprints en -vormen. En ijsjes (vooral de winnende combi 
ijs & fruit) of old school speelgoed als jojo’s. Ook belangrijk: 
humor. Na een verschillende linker- en rechterschoen vallen 
nu twee diverse sokken en kousen op. Denk ook aan 
grappig ogende verzorgingsproducten en zonnecrème. 

Ha� y days

Trends

Showler 
and Showler

Noodoll

Le Big: set van twee 
verschillende sokken.Naturally 

Cool Kids

Le Big

Nailgirls

Mim-pi

Mim-pi

Mim-pi

Susan Bijl

Bonnie Doon

Easy Peasy

Room Seven

Popcutie

Molo

Trends accesoires.indd   16 24-07-2014   16:18:10
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De altijd favoriete denims horen er ook dit seizoen bij. Net 
als in de kleding is er veel keuze aan wassingen, van fris 
gebleekt en zomerse tie & dye-effecten, tot aan donkere 

denims. Voor een casual-chic look (aanrader voor het 
communie- en trouwassortiment) zijn er guitige strikjes en 
dasjes. Year introduceert zelfs dassen voor de allerkleinsten. 
Tip: sjaals om in het haar te knopen.

C� l indigo
De altijd favoriete denims horen er ook dit seizoen bij. Net 
als in de kleding is er veel keuze aan wassingen, van fris 
gebleekt en zomerse tie & dye-effecten, tot aan donkere 

denims. Voor een casual-chic look (aanrader voor het 
communie- en trouwassortiment) zijn er guitige strikjes en 
dasjes. Year introduceert zelfs dassen voor de allerkleinsten. 
Tip: sjaals om in het haar te knopen.

Ebbe Retour Jeans

June D

Ray-Ban

Barts

Year

Ebbe

Suussies

DJ Dutchjeans

Donsje

Nailgirls

Tumble ‘n Dry

Trends accesoires.indd   17 24-07-2014   16:18:23
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Inkoop

Collecties lookbook

www.markbakkeragenturen.nl   |   020-6958565

www.nono.eu   |   06-13141102

www.koinjeans.dk   |   06-53704119

www.quapikidswear.nl   |   078-6101189

www.houndjeans.dk   |   06-53704119

www.rubenworms.nl   |   020-4084414 

www.saltydog.nl   |   020-545 1999

www.blablabla.be   |   030-220 50 25

www.feetje-baby.nl   |   010-2983888 www.rubenworms.nl   |   020-4084414

bakerbridge

hound en by hound

mimpi

koin

qaupi

by kyra

salty dog

bla bla bla

feetje

nono
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en Wat heeft je het meest verrast sinds de 
start van Kindermodeblog.nl? “Dat de 
blog zo snel is uitgegroeid tot een bedrijf. 
Het begon als hobby. In 2008 heb ik tijdens 
de Olympische Spelen vanuit Beijing een 
blog over ondernemerschap bijgehouden. 
Toen ik later in een kinderkledingwinkel 
werkte, kwam het idee om een blog over 
kindermode te beginnen. Puur om mijn 
kennis en inspiratie te delen. Binnen een 
paar maanden is er een heus bedrijf ontstaan 
en ging ik samenwerken met webshops om 
bijvoorbeeld banners te plaatsen.”

Hoeveel tijd steek je in je blog? “Zo’n 
veertig tot zestig uur per week. Ik kan zelf 
mijn tijd indelen, maar er gaat geen dag 
voorbij zonder dat ik bezig ben met mijn 
blog. Er blijft weinig vrije tijd over, maar ik 
heb dan ook van mijn hobby mijn werk 
gemaakt. Verder besteed ik graag veel tijd 
aan mijn gezin. Lekker naar buiten of 
shoppen met mijn dochtertje.”

Welke herinneringen heb jij zelf aan je 
kleding van vroeger? “Mijn moeder 
probeerde mij wel te sturen in mijn 

kledingkeuzes, maar ik ging vooral mijn 
eigen weg. Zolang ik me kan herinneren, 
houd ik van winkelen en was ik bezig iets 
aan te trekken wat niet iedereen had. Zo 
kocht ik in groep 8 paarse All Stars en wilde 
ik heel graag een oranje trui. Niet extreem 
anders, maar wel origineel, bijna niemand 
had paarse All Stars.”

Liever nieuw of tweedehands? “Af en 
toe koop ik tweedehands, maar niet zo heel 
veel. Nu ruil ik vooral via mijn app Ruil-
jekleertjes. Daarvoor wisselde ik ook wel 
eens kleertjes uit met vriendinnen. Ik vind 
het leuk om kleding voor mijn kinderen te 
kopen. Door kleding te ruilen geef je haar 
een tweede leven. Dat is duurzamer en zo 
krijg je meer waar voor je geld.”

Wat is je favoriete moment van de 
dag? “’s Ochtends douchen vind ik altijd 
erg prettig, dan schieten me allerlei ideeën te 
binnen. Mijn stagiaires hebben me ook al 
vijfentwintigduizend keer horen zeggen: 
‘Oh, ik bedacht me net onder de douche.’ 
Ook al ben ik wel eens moe, ik heb altijd 
zin om op te staan. Al drie jaar lang vind ik 

het leuk om te gaan werken, elke dag. Het 
scheelt dat ik iets doe waar mijn hart ligt.” 

Online of offl ine winkelen? “Online 
winkelen voor het snelle gemak, maar 
gevoelsmatig ga ik voor offl ine. Dat heerlijke 
gevoel als je door de rekken aan het 
snuffelen bent, de tasjes die je in je handen 
hebt. Dat mis ik online. Als ik de tijd ervoor 
had, zou ik voor offl ine winkelen kiezen.”

Wie bewonder je en waarom? Mensen 
die hard werken, maakt niet uit op welk vlak. 
Het is inspirerend om te zien dat mensen 
door hard te werken succes hebben.” 

Wat is je favoriete Instagram-account? 
“Ik volg Lizzy van der Ligt,  TheFashionguitar 
en een aantal internationale kinderkleding-
merken als Mini Rodini en Beau Hudson, 
een Australisch kindermerk met leuke 
accessoires. Ook mijn vriendinnen volg ik 
graag, altijd leuk om te zien waarmee zij 
bezig zijn. En ik volg The Blonde Salad uit 
Italië. Zij post lekker veel foto’s van mode-
events waar ze komt en fotoshoots die ze 
doet. Leuk om mee te kijken.” Beng els

Drie jaar geleden begon Frederieke Wieberdink met Kindermodeblog.nl. In haar omgeving 

werd aanvankelijk sceptisch gereageerd, omdat (mode)blogs nog een vrij onbekend 

fenomeen waren. Inmiddels is ze een van de bekendste bloggers in Nederland. 

Close-up: 
Frederieke Wieberdink

Frederieke Wieberdink, 
oprichter van 
Kindermodeblog.nl

“Ik ga nooit 
de deur uit 
zonder mijn 
telefoon. 
Sinds ik 
moeder ben, 
vind ik het 
fi jn om altijd 
bereikbaar 
te zijn.”

“Kleine Fabriek is een van mijn 
favoriete mode-events.”

“Mijn lievelings-
kledingstuk van 
afgelopen zomer.”

“Het lezen van tijd-
schriften, van Grazia tot 
Jan, is voor mij echt een 
ontspanningsmomentje.”

“Ik drink graag koffi e. 
Thuis heb ik een 
koffi eapparaat met 
verse bonen erin.”

interview

“Ik ga nooit 

Dochter Doutzen van 
4 jaar en zoontje 
Olivier van ruim drie 
maanden.

Close_up.indd   27 12-02-2014   17:07:10
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