
Zomers beige  

Na witte sneakers en laarsjes zien we deze zomer iets 
nieuws, zomers beige. Zomers beige is een mix van 
gebroken wit, crème en camel kleur. Je ziet de kleur 
voornamelijk terug in pumps, sneakers en 
sandalen. 

Lastig te combineren? Absoluut niet! Je combineert je 
zomers beige schoen met een andere gelijkaardige tint, 
zwart en/of wit maar met jeansblauw is het ook 
prachtig! 

Materialen mix

Deze sneaker trend is niet meer weg te denken 
uit het straatbeeld. More is more. Verschillende 
materialen, kleuren en prints worden gebruikt 
in één schoen. Kortom, een klein feestje aan je 
voet én vrolijkt je outfi t hélemaal op.

Lente-/zomer
trends For Her

Mocassins

Ze zijn oh-zo-prachtig. Dé schoenen trend van 
zomer 2021. De mocassins en veterschoenen zien 
we dit seizoen weer opduiken, ze zijn heel makkelijk 
te combineren met verschillende outfi ts. 
De schoenen zijn in meerdere stijlen en kleuren 
beschikbaar, ideaal voor in jouw collectie.

Softwaves

Bronx
Softwaves

Floris van Bommel

maart/april 2021



Chunky sneakers

Deze zomer kan je chunky sneakers verwachten, in de 
volksmond de sneaker met de dikke zool. Ze zorgen 
niet alleen voor een sportieve uitstraling, maar bieden 
ook ondersteuning én comfort. 3 in 1 dus. 
De combinatie zorgt voor een moderne, eigentijdse 
uitstraling met een unieke twist.

#Prints

Bij heren is deze trend zowel op zakelijke schoenen als 
casual schoenen terug te vinden. Schoenen met prints 
geven net dat extra aan je outfi t en zijn bovendien 
makkelijk te combineren.

Minimalistische sneakers

Dit jaar zijn de minimalistische sneakers 
ongekend populair. Het is een cleane en 
sportieve schoen die makkelijk te combi-
neren valt met alle kledingstijlen die een 
man nodig heeft. Ze zijn tijdloos, passen 
bij elke outfi t en vooral, zijn makkelijk in 
onderhoud. Zo’n sneaker is een must have 
in de schoenenkast van alle heren. 
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#heelveelkleur 

Een paar gekleurde schoentjes aan je voeten? YES 
PLEASE! Pasteltinten zijn weer helemaal hip en trendy, 
zo kan je kind een kleurrijke schoen dragen op een iets 
subtielere manier. Naast de lichte kleuren zien we ook 
vaak dat fl uo accenten de schoen pimpen.

Witte sneakers

Witte schoenen staan nog steeds bovenaan de top. 
Ideaal voor je dochter of zoon. Je kan deze perfect 
combineren met een leuke jeans, rokje of een ander 
tof kledingstuk. De witte sneakers hebben vaak een 
accent, dat kan bijvoorbeeld een gekleurd vlak zijn 
of een dierenprintje. 

Ideaal om er mee naar school te gaan en te laten 
zien wat voor coole schoenen jij aanhebt! 

Sneakers zoals mama of papa

Vele kinderen willen mee gaan met de mode en 
daarom zijn er dus ook voor de jongeren onder ons 
chunky sneakers (= de dikke zool), zowel voor 
jongens als voor meisjes. Dit kan heel stoer gedragen 
worden. Voor de meisjes onder ons, kan dit ook
perfect onder een kleedje.
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