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Ik ben
uniek!

Een dag vol kleur!

Elegance is the only beauty  
that never fades.

Bordeaux!
is mijn lievelingskleur.

Wat ik allemaal met 
mijn haar kan doen.
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Op het moment dat je het systeem van je  

eigen kleuren ontdekt, ontstaat er rust. 

Je krijgt daarmee een duidelijke handleiding 

waarmee je jouw unieke garderobe kunt bouwen.  

Het palet dat je vindt door middel van een  

kleuradvies komt immers overeen met alle 

persoonlijke kleuren die je vindt in jouw haar, 

huid, ogen, aderen, etc.  

Hierdoor voelt het zo eigen en vertrouwd.  

Het ligt zo dicht op en onder je huid. Daardoor 

staan de kleuren je zo goed. 

Eefke heeft zo’n ontdekkingstocht bij Colourwise 

gemaakt. Ze is er achter gekomen wat de basis 

voor haar kleuren is. Ze heeft met eigen ogen 

gezien wat een goed gekozen kleur voor haar  

kan doen. Dit gaat verder dan fashion alleen.  

Eefke kan haar kleuren nu bijvoorbeeld ook  

gebruiken om haar stemming weer te geven.  

Ze weet zo beter de juiste kleuren te kiezen voor 

uiteenlopende gelegenheden.

Het is een bijzonder persoonlijk magazine  

geworden waarin de reis van Eefke kleurrijk is 

vastgelegd.

Ik ben trots op het resultaat en laat je graag 

meegenieten!

Kleurrijke groet

Persoonlijk
magazine
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Idee, teksten, vormgeving en  

fotografie door Gaby en Jan voor  

Colourwise tenzij anders vermeld.

Kijk voor meer informatie op: 

www.colourwise.nl
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Het kleuradvies zijn we begonnen met een goud en zil-

vertest. Goud maakt dat Eefke er doffer en vlak, zelfs 

een beetje moe uitziet. Zilver staat haar fris, rustig en 

mooi.

Eefkes kleurpigmenten in haar, huid en ogen hebben  

dus een koele ondertoon. Daar passen kledingkleuren 

met een koele menging bij. Haar rood is geen warm toma- 

tenrood, maar een koeler watermeloenrood. Geen gras-

groen en koraal, maar mintgroen en framboos. Verder 

zijn glanzende kleuren te krachtig en kan ze beter kiezen 

voor matte tinten. Dan ziet haar huid er egaler en zachter 

uit. Een klein glansaccentje in de vorm van een knoopje 

of sieraad werkt wel, want dat licht haar blik mooi op.

Koele, donkere kleuren staan goed zolang het maar 

geen zwart is, want dat is te zwaar voor Eefkes uiter-

lijk. Combineer je die donkere kleuren met een klein 

beetje off-white dan ziet het er meteen al lichter uit. 

Een stukje van een hemd is al genoeg om dit effect te  

bereiken. Helemaal in lichte tinten gekleed oogt te soft,  

bijna te kwetsbaar.

En dan het blauw van haar ogen! Een shirt of trui in 

deze krachtkleur wordt een echte blikvanger. Dan kun 

je niet anders dan naar haar ogen kijken. Zo houdt ze 

je aandacht vast.

Ook met haar lievelingskleur bordeauxrood kan Eefke 

zichzelf krachtig presenteren. Het geeft haar energie, 

straalt warmte uit, is elegant en meer ingetogen dan 

felrood.

Eefkes
kleuren Silver

PANTONE®

14-5002
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Donkere
kleuren

ELEGANCE 
IS THE ONLY

BEAUTY
THAT NEVER 

 FADES Audrey 
Hepburn

Donkere kleuren zijn het fundament van je  

garderobe en perfect voor jasjes, broeken,  

schoenen, tassen en winterjassen >>



Donker
formeel

Donker
casual
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Ook voor casual kleding zijn de donkere 

kleuren een ideale basis. Met de fellere 

of lichtere tinten van haar persoonlijke 

kleurenpalet kan Eefke steeds andere 

accenten aanbrengen zodat er nieuwe 

combinaties ontstaan. Hier is echter 

ook de stijl van de kleding bepalend 

voor de sfeer. Kleur en vorm samen 

zorgen er voor dat haar antraciet 

er afwisselend sexy, neutraal of 

romantisch uit kan zien. 

Hier werkt zwart trouwens 

wel voor Eefke. Door de 

kleine witte polka dots lijkt 

het zwart, zeker van een 

afstand, meer op antra-

ciet. Ook de soepel 

vallende stof en de 

losse vorm van 

de top maken 

het meer 

casual.

Zwart als donkerste kleur is te hard 

voor Eefke, zeker als het gebruikt 

wordt in de buurt van haar ge-

zicht. Voor een broek kan het 

gelukkig wel.

Antraciet en donkerblauw 

zijn de meest donkere kleu-

ren die Eefke goed staan.  

Deze kan ze inzetten als ze 

autoriteit wil uitstralen en 

wat afstandelijk wil overko-

men. Met een witte blouse 

wordt het geheel nóg stren-

ger terwijl ze met een pas-

tel roze top het beeld juist 

kan verzachten. 

Eefke 8
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Funkleuren
Watermeloen, helder aqua en felroze! Dit zijn de meest uitbundige kleuren van Eefkes palet. Deze zijn 

prachtig als vrolijke accenten of voor prints in kleding voor feestjes, aan het strand of voor als ze gewoon 

een uitgelaten bui heeft. Voor andere gelegenheden kan zo’n knalkleur net iets te overheersend zijn.  

Wanneer ze helemaal in het fel roze of rood gekleed is dan is de kleur te nadrukkelijk aanwezig.  

Die is dan zo sterk dat Eefke zelf niet meer goed zichtbaar is. Een combinatie met een rustige kleur als 

grijs of blauw brengt wat meer evenwicht in het totaalbeeld en dan ziet het er toch nog vrolijk uit!
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Na de lunch parkeert de Haarbus van kapster Anne-

miek Wissink voor de deur van de studio van Colour-

wise. Eefke neemt plaats in een vintage kappersstoel 

met rood leer en chromen accenten. Voordat Anne-

miek advies gaat geven, voelt ze eerst aan het haar 

van Eefke. Zo kan ze het beste bepalen hoe ze het 

moet knippen.

Annemiek legt uit dat het schouderlange haar van Eef-

ke net iets te lang is zodat de natuurlijke krul niet vol-

ledig tot haar recht kan komen. Langer haar staat al 

snel lijzig bij Eefke.

Ze adviseert meer bolling of volume aan de boven-

kant en toch zoveel lengte dat je het haar ook nog kan 

opsteken. Het kapsel zou eventueel ook korter kun-

nen, maar dan heb je kans dat de krul verdwijnt. Deze 

look zou er wat stoerder uitzien. Eefke is trots op haar 

krullen en kiest voor de stijl die haar wat zachter laat 

overkomen.

De krullen worden aan de achterkant met de schaar 

geknipt en aan de voorkant gesneden met het mes. 

Ondertussen vertelt Annemiek dat je altijd aan het 

haar kunt zien hoe iemand zich voelt. Vooral krullen 

volgen de stemming van hun eigenaar! 

Na het knippen geeft Annemiek waardevolle tips hoe 

je krullen het beste kunt stylen. Het natte haar laat 

je eerst gewoon even aandrogen voordat je het gaat 

föhnen. De föhn zelf moet je vooral niet op de hoog-

ste stand zetten, want dan blaas je de krullen er on-

middellijk uit. Voor de beste krullen duw je het haar 

omhoog en laat je de lauwwarme lucht met je hand 

ervoor tegen de krul aan komen. Af en toe knijp je in je 

haar voor extra krullend effect. Annemiek benadrukt 

dat Eefke vooral niet te veel moet gaan corrigeren tij-

dens het drogen. Hierdoor gaat het kapsel er te ge-

styled uitzien. Eigenlijk is het ’t beste wanneer Eefke 

haar krullen niet voor de spiegel föhnt. 

Afwerken kan met een beetje haarlak. Gelukkig zijn 

de moderne lakken heel licht en geven ze het haar 

toch genoeg veerkracht. Schuim in krullend haar kan 

ook goed, maar dan moet het al wel op vochtig haar 

aangebracht worden. Mooie krullen onderhouden is 

helemaal niet moeilijk; als je wakker wordt je bos los-

schudden, haarlak erin knijpen en klaar!

Na dit vakkundige advies gaan we snel weer naar de 

studio. Tijd voor de foto’s!

Haar

ANNEMIEK WISSINK

06 – 51 33 57 52

WWW.HAARBUS.NL

ANNEMIEK@HAARBUS.NL
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Natuurlijk hoort stijl ook bij een kleuradvies. Ken-

nis van je persoonlijke stijl is een effectieve ma-

nier om nog gerichter je kleding te kunnen kopen. 

In de ideale wereld past dan alle kleding die er in 

je kast hangt perfect bij jou. Voor ieder denkbare 

gelegenheid en ook nog eens in de juiste kleuren. 

Geen gemakkelijke opgave, maar door te ontrafe-

len hoe je jouw karaktertrekken kunt vertalen naar 

stofkeuze, vorm, prints en kleur, kom je al een heel 

eind verder. 

Het werkt het beste voor je wanneer je kledingstuk-

ken draagt die niet alleen bij jou passen, maar die 

ook nog eens goed voelen. Anderen vinden automa-

tisch dat het klopt wat ze zien. Wat jij aan hebt komt 

overeen met hoe jij je gedraagt, hoe jij de dingen 

van nature doet. Je ziet er meteen al authentiek uit. 

Kortom als jezelf.

Dat is voor mij persoonlijke stijl.

Om de stijl van Eefke te achterhalen hebben we 

eerst een korte persoonlijkheidstest gedaan. Eefke 

is een jonge, rustige vrouw die liever niet meteen 

opvalt. Ze heeft oog voor detail, kan goed luisteren 

en houdt zich graag aan afspraken. Pas wanneer ze 

zich op haar gemak voelt laat ze haar vrolijke en 

grappige kant zien. Eefke heeft tijd nodig om een 

beslissing te nemen, maar kiest altijd voor de weg 

van de harmonie. 

Kernwoorden voor haar stijl zijn zacht & subtiel.  

Deze kenmerken kun je vertalen naar stof, vorm, 

print en kleur: 

-  Kleding van soepel vallende, stof of  zachte brei-

sels, jersey, velours, gewassen zijde, kant, suède 

-  Ovalen halslijn, wraptops, watervalkraag of een 

v-hals voor iets sportievere sfeer

-  Geen strakke, graische prints, eerder kleine 

polkadots, in elkaar vloeiende of gebogen lijnen, 

bloemen of kleine ruitjes

-  Kleuren zijn niet te fel maar gedempt. Ton-sur-

ton combinaties werken heel mooi bij Eefke. Het 

ziet er natuurlijk uit wanneer zij die aanheeft, het 

is immers een harmonieus geheel.

Kleur 
en stijl
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The products we make are designed to take you into the outdoors,  

into real adventures, whether it be a wild camping weekend or  

a big mountain exped, a cross-continent trek or a year on the road. 

The products we make are made for moments like this.

FOR MOMENTS 
LIKE THIS! Wanneer Eefke er puur en zacht uit wil zien kan ze voor een pastelkleur kiezen. Maar dan wel eentje die in haar 

kleurenpalet zit. Zo ziet ze er het best uit. De pasteltinten van Eefke hebben allemaal een koele ondertoon.  

Zij kan dus beter kiezen voor babyroze dan zalmroze. 

Die pastels zijn door Eefke ook in te zetten om een boodschap aan andere te geven. Ze zijn lief, dus als je  

autoriteit wil uitstralen missen ze kracht.

Hoewel wit niet echt een pastel is zou het hier ook kunnen, als het maar de juiste tint wit is. Puur wit is bijvoor-

beeld te hard voor Eefke, ze krijgt er een vlakke uitdrukking van. Off-white staat in haar geval veel mooier; haar 

blik en huid lijken er zachter door.

Pasteltinten

champagne
Kwetsbaar en teer. Mooie kleur voor 

lingerie of feestjurk maar minder 

geschikt voor een sollicitatiegesprek

licht blauw
Je oogkleur lijkt hierdoor intenser.  

Voor als je op een vriendelijke manier 

toch jouw grenzen wil aangeven.

lila
Nog steeds een vriendelijke uit- 

straling, maar iets afstandelijker.

Voor een vestje, trui of t-shirt

licht roze
Vrouwelijk, zacht en toegankelijk. 

Voor top, vestjes, blouses maar ook 

voor lingerie

licht geel
Dit staat je vriendelijk en warm. 

Bijvoorbeeld voor een t-shirt.

mintgroen
Staat fris en zacht.

Voor een hemdje of een t-shirt.
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Wat is jouw lievelingskleur op dit moment?

Mijn lievelingskleur is zonder twijfel bordeaux rood.

Waarom juist deze kleur?

Ik vind het moeilijk om te omschrijven waarom ik bor-

deaux mooi vind. Misschien komt een warm gevoel hier 

het dichtst bij in de buurt.  Op de een of andere manier 

denk ik ook aan winter en aan kerst. Ik vind het ook 

fijn om deze kleur te dragen. Bordeaux rood valt niet 

zo op als andere tinten rood. Wel is het een warme en 

subtiele kleur en stiekem vind ik het ook mysterieus en 

romantisch.

Is dat altijd al zo geweest of heb je ook andere favorie-

ten gehad toen je jonger was?

Vroeger zei ik altijd dat ik geen favoriete kleur had. Maar  

als ik aan mijn jeugd terug denk, herinner ik me wel dat  

ik veel licht blauw droeg. Ik vond dat geloof ik een vro-

lijke kleur.

Welke kleur had jouw babykamer?

Mijn babykamer was lichtgeel, met lichtblauwe strepen.  

Mijn moeder vertelde me dat ze lichtgeel een zachte en 

rustgevende kleur vond.

Hoe zag jouw favoriete trui eruit toen je op de basis-

school zat?

Ik had meerdere favoriete truien. Eén van die truien was  

wit met rode en grijsblauwe strepen. Het was een wijd 

zittend truitje. Leuk toch? ;-)

Van welke kleur hou je echt niet?

Ik houd niet van paars. Blauwpaars vind ik wel mooi, 

fel paars absoluut niet. Ik vind deze kleur niet mooi in 

een kamer of in kleding, omdat het naar mijn mening 

bij weinig andere kleuren past. Paars vind ik moeilijk te 

combineren, het valt vaak buiten de boot. Ik vind paars 

een veel te aanwezige, niet mooie en onflatteuze kleur. 

Welke kleur staat jou volgens anderen erg goed?

Ik krijg vaak complimenten als ik blauw draag, omdat 

mijn ogen door de blauwe kleur van de trui eruit springen!

Lievelings
kleur

Je lievelingskleur is strikt persoonlijk.  

Het zegt iets waar jij je nu goed bij voelt, 

maar ook waar jij behoefte aan hebt.  

Daardoor kun je over de jaren meerdere  

favorieten hebben of juist je leven lang  

trouw blijven aan één tint.

Bordeaux 
rood
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Kracht
kleur B R O U G H T  T O  Y O U  B Y
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Het is iedere keer weer een bijzondere ervaring wan-

neer ik iemand beter leer kennen door middel van een 

kleuradvies. Het kijken naar welke kleuren je staan 

klinkt zo eenvoudig, maar het blijkt steeds weer zoveel 

meer te zijn.

Zo ook de dag met Eefke, We hebben samen gezien wat 

werkt en welke kleuren juist tegenwerken. De sterke 

punten en de kwetsbare kanten onthullen zich. De vro-

lijke pretlichtjes in Eefkes ogen waren ineens zichtbaar. 

Het was fijn om haar herinneringen aan kleuren en kle-

ding te horen of de liefde voor haar favoriete kleuren.

Deze keer werkten meer mensen mee om de kleuren  

zo goed mogelijk te vangen en daardoor was het nóg 

specialer. 

Jan heeft de portretfoto’s en de vormgeving gedaan, 

Florian verzorgde de sfeerfoto’s en was ook productie- 

assistent en Annemiek was erbij voor het haaradvies 

en knipwerk. Wat een buzz!

Zo’n dag is dus een uitstekende manier om niet alleen 

alle persoonlijke kleuren maar ook jezelf beter te leren 

kennen!

Een dag vol kleur



k l e u r a d v i e s

COLOURWISE
KLEDING GRAFISCH INSPIRATIE BLOG

Ben je na het lezen van dit magazine ook zo gefasci-

neerd geraakt door kleur en ben je benieuwd naar de 

rol die kleur kan spelen voor jou, kijk dan voor meer 

informatie over het maken van je eigen persoonlijke 

magazine op colourwise.nl

 

Daar lees je ook meer over de diensten die wij verle-

nen, zoals kleur- en stijladvies voor jouw persoonlijke 

of zakelijke garderobe, het ontwerpen van huisstijlen 

en websites met natuurlijk de kracht van kleur als 

uitgangspunt en het ontwikkelen en samenstellen 

van een magazine zoals dit, over een speciaal thema, 

persoon of ter ondersteuning van bijzondere gelegen-

heden.

Al onze producten zijn vanzelfsprekend kleurrijk en 

altijd persoonlijk en uniek.

Colourwise Kleuradvies

Rozenhagelaan 1

6881 RA  Velp

06 33898103

www.colourwise.nl

DISCLAIMER
In dit magazine staat bijna allemaal eigen werk. De foto’s en tekst kun je 

vrijuit delen onder  -licentie en vermelding van de bron. In dit geval 

Colourwiser Magazine Eefke door Colourwise.nl  Stuur een link naar waar 

je het hebt geplaatst.

Waar gebruik gemaakt is van het werk van anderen is het beeld 

- zo zorgvuldig en respectvol mogelijk gebruikt

- de bron er zo volledig mogelijk bij vermeld

Wanneer je als rechthebbende van dat materiaal het niet eens bent met de 

plaatsing verzoek ik je contact op te nemen. De beelden worden dan alsnog 

verwijderd.BROUGHT TO YOU BY

Ä I M L N J O


