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’n vrienden vinden het niet nodig. ‘Joh, 
je ziet er zo toch prima uit,’ zeggen ze. 
Maar de twaalfjarige Indie Zep Parry 

uit Amsterdam staat erop zijn gestreepte T-
shirt voor de foto te verruilen voor een T-shirt 
met de opdruk van een smoking. ‘Ik vind het 
heel belangrijk om een eigen stijl te hebben,’ 
zegt Zep. Als een volleerd model staat hij 
vervolgens voor de lens van de Rotterdamse 
fotograaf Ari Versluis en stylist Ellie Uytten-
broek, bekend van hun fotoreeks Exactitudes,
een serie portretten van de moderne burger 
waaraan zij sinds 1994 onafgebroken wer-
ken. Doel van die portretten: met een knipoog 
laten zien dat mensen – van jong tot oud – al-
tijd in een groep passen, ook al beschouwen 
ze zichzelf als superorigineel en individualis-
tisch. 

Twaalf jaar oud en al jezelf durven zijn: 
daar droomden de meeste pubers ruim tien 
jaar geleden alleen maar van. In 1997 stelde 
Elsevier voor het eerst een gids voor de 
jeugdfauna samen, die elf verschillende 

jeugdstijlen onderscheidde: Alto, Punk, Hip-
hop, Jungle, Skate, Netjes, Superboer, 
Straight edge, Metal, Gabber en Normalo.

Sindsdien neemt het aantal jeugdstijlen 
gestaag toe, zoals al bleek uit de gids voor de 
jeugdfauna die Elsevier vier jaar later maakte: 
‘Gids van de jeugdstijlen’. Daarin waren der-
tien jeugdstijlen opgenomen: Glamourgirls, 
E-nerd, Costabravo’s, Kakkers, Goths, Tar-
kans, Festival, Pleiners, Yasmina’s, Speed-
freaks, Hiphop, R&B en Skaters. 

En nu, zeven jaar later, is het overzicht 
weer omvangrijker dan de vorige keer. Op 
deze pagina’s veertien basisstijlen onder jon-
geren – en het hadden er vijftien kunnen zijn, 
als de Marokkaanse straatschoffies met La-
coste-petjes waren komen opdagen op hun 
afspraken met fotograaf en stylist hadden ge-
houden. Binnen deze stijlen zijn ook nog 
eens eindeloos veel variaties mogelijk, zeker 
in de grote stad. Bij de foto’s in deze gids 
licht iedere jongere zichzelf en zijn outfit toe, 
in zijn of haar eigen woorden.

Je kunt niet zeggen dat het aanbod van 
jeugdstijlen in elf jaar totaal is veranderd. 
Daarvoor zijn er te veel constante factoren in 
de gidsen van 1997, 2001 en 2008. De Riders 

van 2008 zijn sterk verwant aan de Skaters 
van 1997 en 2001; de R&B van 2008 is weer 
een nauwe verwante van de R&B uit 2001 en 
de Hiphop van 1997. Een uitgesproken ‘boe-
renstijl’ ontbrak in 2001, maar nu krijgt de 
Superboer uit 1997 liefst twee opvolgers: de 
Grunters en de Schuurfeesters. En herkennen 
we in de Hardcore niet de op het eerste ge-
zicht uitgestorven Gabber van 1997? 

Maar veranderingen zijn er wel degelijk. 
Legio zelfs. Zo is de opmars van etnische stij-
len misschien niet opmerkelijk, gezien de 
verkleuring van de samenleving, zeker in de 
grote steden, maar als ontwikkeling toch in 
elk geval niet te negeren. In de eerste Jeugd-
fauna stond eigenlijk maar één echt ‘etni-
sche’ stijl: Hiphop. In 2001 waren dat er zes 
en nu, in 2008, vijf: R&B, Gangsta’s, Mosli-
ma’s en de twee puur ‘witte’ stijlen Schuur-
feesters en Hardcore. Met de Marokkanen 
erbij zouden het er weer zes zijn geweest.

Daarnaast valt op dat jongeren op steeds 
lagere leeftijd stijlbewust zijn. De jeugd 
wordt vroeger volwassen. Dat kan leiden tot 
overlast als gevolg van criminaliteit en alco-
hol- en drugsgebruik. Maar het toont zich 
vooral in het uiterlijk, getuige iemand als Zep 

Tekst Ingrid van der Chijs, Gertjan van 
Schoonhoven en Laura Tenret Fotografie en 
styling Ari Versluis en Ellie Uyttenbroek

Aan zelfvertrouwen ontbreekt het jongeren niet. Ze hebben een sterke profile-
ringsdrang en dromen van eeuwige roem. Hun identiteit stellen ze met zorg 
samen, van schakelketting tot tas en ringtone. Alsof uiterlijk een keuzemenu is bij 
McDonald’s. Voor de derde keer maakte Elsevier een overzicht van jeugdstijlen.

ZE PROBEREN UIT ALLE MACHT ORIGINEEL TE ZIJN, TOCH HEBBEN OOK 
JONGEREN IN 2008 EEN HERKENBARE STIJL. GIDS VOOR DE JEUGDFAUNA

KIJKMIJ EENS!
JONGEREN
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Links:
Crystal (19)
Opleiding
Design & Styling
Beroep ouders 
Parkeerpolitie 
(vader), 
huisvrouw (moeder)
Totaalprijs outfit 110 euro
Favoriete accessoire/gadget
Adidas horloge
Buiten school/werk Werk als styliste
Omschrijving eigen stijl Te 
verge lijken met de streetwear in 
Amsterdam. Maar het lukt me altijd 
om een item toe te voegen om het 
net anders te laten lijken
Ambities Fotograferen

Cedric Paquotte (23)
Opleiding Grafisch ontwerpen
Beroep ouders Hovenier (moeder)
Totaalprijs outfit 200 euro
Favoriete accessoire/gadget
Zonnebril
Buiten school/werk Grafisch 
ontwerpen, typografie, screanprinten
Omschrijving eigen stijl Old fashion
Ambities Een groot grafisch 
ontwerper worden

NEW RAVERS
Neo-jaren tachtig. House-revival. 
Fluorescerende kleuren. H&M, 
gecombineerd met vintage-kleren
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Nooit genoeg
Meer dan de helft heeft bijbaan

©ELSEVIER BRON: NIBUD

Leeftijd

Zakgeld

Kleedgeld

Baantje

Vakantiewerk

Totaal

Jongeren met een bijbaan procent
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12
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12

Gemiddeld inkomen per maand in euro (exclusief jongeren zonder inkomen)

13 14 15 16
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29
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202

53

344
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Voortgezet onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs

BRON: QRIUS

Zo normaal als eten
Chatten populair onder jongeren

©ELSEVIER

12 tot en met 14 jaar

15 tot en met 19 jaar

Jongeren met een persoonlijk
profiel op het internet

Elke dag achter internet

2008 2007

Wat doen ze op het internet

procent

procent

71
79

59
65

90
85 85

93

65 65 64 66

Chatten Mailen Informatie
voor school

zoeken

Filmpjes
kijken

76

85

Jeugdstijlen

Het is niet voor het eerst dat 
Elsevier in kaart brengt, in 
beeld en woord, welke 
jeugdstijlen er zoal zijn. In 
februari 1997 gebeurde dat 
voor het eerst in ‘Gids voor 

de jeugdfauna’, in juni 2001 
voor de tweede keer, in ‘Gids 
van de jeugdstijlen’. Van deze 
tweede aflevering dateert 
ook de samenwerking tussen 
Elsevier en de Rotterdamse 
fotograaf Ari Versluis en 
stylist Ellie Uyttenbroek.

Parry. Hij draagt voor zijn jonge leeftijd een 
opvallende outfit. Het past in een trend, zeg-
gen deskundigen. ‘Vroeger paste je je aan de 
groep aan tot je een jaar of vijftien, zestien 
was. Nu doen jongeren waar ze zelf zin in 
hebben,’ zegt Huub Nelis (40), directeur van 
adviesbureau YoungWorks. Tekenend is ver-
der dat jongeren zich maar wat graag laten 
fotograferen. ‘Ik hoop vooral dat mijn vrien-
din er goed op staat, ze is heel fotogeniek,’ 
zegt Santino Meiland (zie ‘R&B’ op pagina 
31). Om dan nog even snel zijn schakelket-
ting onder zijn overhemd vandaan te halen. 
Presenteren kunnen ze zich wel.

Perfectionisme
Dat gebaar symboliseert nog een opvallende 
ontwikkeling de afgelopen elf jaar: het steeds 
grotere perfectionisme waarmee jongeren 
zich uiterlijk presenteren. Niet alleen de cv’s 
die ze bij hun eerste sollicitatiegesprekken 
inleveren zijn in de loop der jaren steeds per-
fecter en gedetailleerder geworden, dat geldt 
ook voor hun uiterlijke verschijning.

Iedereen stelt zijn identiteit als het ware 
samen, van ringtone tot petje of hoofddoek, 
alsof uiterlijk een keuzemenu is bij McDo-
nald’s. Er mogen dan veel verschillen zijn 
tussen de diverse jeugdstijlen, wat ze gemeen 
hebben, is dat iedereen origineel wil zijn, ook 
bínnen de groep. Ongeacht de groepskenmer-
ken willen ze toch een eigen draai geven aan 
hun imago. Zelfs de grootste boeren of de 
netste Refo’s geven als stijl op: origineel. 
Maar eigen stijl of niet, hele volksstammen 
shoppen bij H&M. Daar kun je die ‘eigen 
stijl’ tot in het kleinste detail samenstellen, 
inclusief bijpassende haarspeld-
jes, tassen, hoeden, zonnebrillen, 
armbanden en schoenen. Alles 
hangt op stijl en kleur. Ready-
made, maar wel ‘eigen’. 

Misschien heeft deze profile-
ringsdrang ermee te maken dat jon-
geren gewend zijn aan een voortdu-
rende beoordeling door de buiten-

wereld. Ruim driekwart van de jongeren 
heeft tegenwoordig een persoonlijk profiel 
op internet, waarop ze foto’s van zichzelf 
plaatsen (zie ‘Zo normaal als eten’ op deze 
pagina). Anderen kunnen die foto’s beoorde-
len. ‘Een digitale flirtplaats’ noemen Jeroen 
Boschma en Inez Groen internet in het eind 
vorig jaar verschenen boek Generatie Ein-
stein.

 Jongeren zien het als hun belangrijkste 
missie om vierentwintig uur per dag, zeven 
dagen per week met elkaar in contact te staan.
Urenlang chatten op internet is hun favoriete 
tijdverdrijf. Het is net zo gewoon geworden 
als slapen of eten. Vroeger bleef je na school-
tijd in het fietsenhok rondhangen voor de 
laatste roddels, nu ga je meteen naar huis om 
elkaar op msn te spreken. En het mobieltje 
ligt zelfs ’s nachts naast hen op het kussen. 
Een lege batterij is een grotere ramp dan de 
opwarming van de aarde.

Jongeren mogen dan veel achter de com-
puter zitten, met elkaar afspreken doen ze 
ook nog vaak. De favoriete bezigheid: chil-
len. Chillen is niks anders dan rondhangen: 
beetje ouwehoeren, muziek 
luisteren, of op de bank voor de 
tv liggen. Maar dan wel met 

vrienden. Het is eigenlijk een wonder dat ze 
nog tijd hebben voor al die bijbaantjes, nood-
zakelijk om de kleding en essentiële acces-
soires te kunnen betalen (zie ‘Nooit genoeg’ 
op deze pagina). 

Altijd met iets bezig zijn, altijd andere 
mensen om je heen. Zouden de jongeren hier-
door zo veel profileringsdrang hebben? Wie 
veel met mensen omgaat, moet sterk in zijn 
schoenen staan – in elk geval overkomen als 
een zelfbewust persoon. En dat stralen de 
jongeren van deze gids dan ook uit. Niet al-
leen dat alles mag, ook dat alles kán. Iedereen 
kan worden wat hij of zij wil in deze maak-
bare samenleving. De jongeren hebben alle 
vertrouwen in hun toekomst. Later willen ze 
een eigen bedrijf beginnen, een platenlabel 
oprichten of gewoon een ‘uitdagende’ baan. 
Alles is mogelijk, hebben populaire televisie-
programma’s als Idols hun geleerd. Onrealis-
tisch? Wat geeft het, zegt Paul Sikkema (46), 
onderzoeksdirecteur van Qrius. ‘Overschat-
ting van de eigen mogelijkheden hoort bij 
deze leeftijdsgroep.’ 

In de jaren negentig had je Geef Nooit 
Op, het programma met Peter Jan 
Rens waarin kinderwensen in ver-
vulling gingen. Jongeren van te-
genwoordig lijken zo’n programma 
niet nodig te hebben, ze zorgen zelf 
wel dat ze worden wat ze willen. En 
wat willen ze dan? In vergelijking 
met het afgelopen decennium zijn 
de ambities van jongeren opvallend 
dromerig. In de show van Rens wil-
den kinderen gewoon brandweerman 
worden. Dat zit er nu niet meer in. 

Weinig jongeren noemen een concreet be-
roep als je ze vraagt naar hun ambities. Van 
hun hobby hun werk maken, is het doel. ‘Iets 
met mode ofzo.’ Ze hebben een droombeeld 
voor ogen, en gaan er als vanzelfsprekend 
van uit dat ze dat ook bereiken, of het nu rea-
listisch is of niet. Hun uiterlijk is van dat vage 
ideaal een voorafspiegeling: eigenlijk zijn ze 
al een beetje wie ze willen worden.  �
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Links:
Kevin Tessers (19)
Opleiding Podium- en
evenemententechniek
Beroep ouders Drukker (vader), 
glazenwasser (moeder)
Totaalprijs outfit 220 euro
Favoriete accessoire/gadget 
Draaitafels
Buiten school/werk Draaien, 
produceren
Omschrijving eigen stijl Gabber
Ambities Een platenlabel 
oprichten

Marcella Steenbakkers (18)
Opleiding Ik werk als 
administratief medewerkster
Beroep ouders Fietsenmaker, 
(vader), schoonmaakster (moeder)
Totaalprijs outfit 150 euro
Favoriete accessoire/gadget 
Rokjes draag ik het liefst
Buiten school/werk Ga graag 
naar vrienden en feesten
Omschrijving eigen stijl
Een mooie, eigen stijl
Ambities Ik wil graag op grote 
hardcorefeesten dansen op het 
podium. Dat is mijn droom. En 
twee kinderen en een mooi huisje

HARDCORE
Vernoemd naar harde housemuziek. 
‘Lonsdale-jongeren’. Nieuwe 
generatie gabbers uit de provincie
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Links:
Ramses Remijnse (17)
Opleiding Mbo verkoopschef
Beroep ouders Handelaar + 
uitkering (vader), euritmist 
(moeder)
Totaalprijs outfit 175 euro
Favoriete accessoire/gadget
BMX
Buiten school/werk BMX’en, 
chillen, uitgaan
Omschrijving eigen stijl
Normaal: netter
(overhemd, bredere broek), 
BMX’en: meer skater; 
strakkere broek en shirt
Ambities Blijven BMX’en, 
en een winkel openen 
met BMX-fietsen

James Mooij (17)
Opleiding
Motorfietsopleiding
Beroep ouders Theater
Totaalprijs outfit 235 euro
Favoriete accessoire/gadget
BMX, scooters
Buiten school/werk Werk in een 
motorzaak (Harley Davidson 
HCS)
Omschrijving eigen stijl Zie foto
Ambities Topmonteur worden

RIDERS
Omvat iedereen op wieltjes of een 
plank, dus ook skaters en boarders. 
Sportief en easy
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Links:
Erwin Strating (18)
Opleiding Bedrijfskunde
Beroep ouders Directeur BNS Data 
Logistics (vader), secretaresse 
(moeder)
Totaalprijs outfit 800 euro
Favoriete accessoire/gadget
Hor loge
Buiten school/werk Drinken en 
neuken
Omschrijving eigen stijl Chill-outfit
Ambities Eigen bedrijf opstarten

Luc Appeldoorn (21)
Opleiding Bedrijfskunde
Beroep ouders Interim-manager 
(vader), schooldirecteur (moeder)
Totaalprijs outfit 200 euro
Favoriete accessoire/gadget
Telefoon
Buiten school/werk Met vrienden 
wat drinken, neuken en in deze outfit 
chillen
Omschrijving eigen stijl Chill-outfit
Ambities Het bankwezen, liefst 
buitenland

CORPO’S
Dure merken, nonchalant gedragen. 
In je huispak naar de Albert Heijn nu 
het nog kan
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Links:
Nadia Benchiouka (22)
Opleiding Sociaal-cultureel 
werker
Beroep ouders Timmerman 
(vader), huisvrouw (moeder)
Totaalprijs outfit 143 euro
Favoriete accessoire/gadget
Horloges, tassen en schoenen
Buiten school/werk Met 
vrien dinnen leuke dingen doen, 
zoals filmpje kijken, winkelen
Omschrijving eigen stijl Van 
alles: kleurrijk, netjes, sportief 
of casual
Ambities Leuk baantje, gezin en 
rijbewijs/auto

Fatima Achahboun (21)
Opleiding Sociaal-cultureel 
werker
Beroep ouders Huisvrouw 
(moeder)
Totaalprijs outfit 128 euro
Favoriete accessoire/gadget
Oorbellen, tassen, schoenen en 
riemen
Buiten school/werk Met 
vrien dinnen leuke dingen doen, 
zoals bioscoop, of in de zomer 
strand of zwembad
Omschrijving eigen stijl De ene 
dag netjes, de andere dag 
sportief en weer een andere dag 
lekker kleurrijk
Ambities Een leuk beroep in de 
modewereld

MOSLIMA’S
Kleurrijke, bedekte, zelfbewuste 
modemeiden
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Links:
Alice van Kralingen (21)
Opleiding Commerciële Economie
Beroep ouders Directeur bouw-en 
vastgoedbedrijf (vader), huisvrouw 
(moeder)
Totaalprijs outfit 285 euro
Favoriete accessoire/gadget Tas
Buiten school/werk Vrienden, 
familie, christelijke 
studentenvereniging en kerk
Omschrijving eigen stijl Klassiek, 
netjes, romantisch
Ambities Naast het behalen van mijn 
commerciële economiediploma bezig 
zijn met mijn eigen onderneming, en 
later een uitdagende en ambitieuze 
baan. Maar voor trouwen en kinderen 
krijgen sta ik ook open

Aartine Kok (18)
Opleiding Bestuurskunde
Beroep ouders Senior 
assistent- accountant (vader), 
huisvrouw (moeder)
Totaalprijs outfit 385 euro
Favoriete accessoire/gadget
Zwart-wit gestippelde HEMA-paraplu, 
telefoon
Buiten school/werk Panfluit spelen, 
creatief bezig zijn, vrienden
Omschrijving eigen stijl Romantisch, 
net iets anders dan normaal
Ambities Allereerst m’n bachelor en 
master bestuurskunde afronden, 
daarna trouwen en kinderen

REFO’S
Geuzennaam van en voor 
gerefor meerden. Netjes, verzorgd 
en zorgzaam
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Links:
Zep Parry (12)
Opleiding Middelbare school
Beroep ouders Kok (vader), stylist 
(moeder)
Totaalprijs outfit 80 euro
Favoriete accessoire/gadget iPod
Buiten school/werk Spellen spelen 
en thuis mezelf vermaken
Omschrijving eigen stijl Parry-Paris
Ambities Gelukkig worden

Rijk Visser (16)
Opleiding Vwo/Gymnasium
Beroep ouders Leraar en radioloog
Totaalprijs outfit 235 euro
Favoriete accessoire/gadget Mijn 
bruine koffer
Buiten school/werk Uitgaan en 
badderen
Omschrijving eigen stijl Detlev uit 
Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
Ambities Geluk vinden

INDIES
Naam afgeleid van independent
rocker. Skinny jeans en 
unieke twee dehandsjes. 
DIY (= Do It Yourself)
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Links:
Sara Miegge (20)
Opleiding Beeldende Kunst
Beroep ouders Docent aan 
universiteit
Totaalprijs outfit Zelfgemaakt
Favoriete accessoire/gadget
Pennen, mp3-speler
Buiten school/werk Kunst
Omschrijving eigen stijl
Zelf gemaakt
Ambities Wonen op een 
mediterraan eiland, een boerderij 
beginnen en het eten dat ik eet 
zelf produceren 

Rafal S. (18)
Opleiding Kraken (huizen)
Beroep ouders Verpleegkundige
Totaalprijs outfit Gevonden
Favoriete accessoire/gadget –
Buiten school/werk Schilderen, 
werken met hout, foto’s maken, 
afval recyclen, kunst
Omschrijving eigen stijl Nooit 
gehad
Ambities Just waiting for the end 
of the world

ECOPUNKS
Ecologische wereldverbeteraars. 
 Tribal piercings. Tweedehands, 
‘ge vonden’ kleding. Niet te 
veel wassen
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Links:
Geert van Rijn (21)
Opleiding Af
Beroep ouders Boer en boerin
Totaalprijs outfit 75 euro
Favoriete accessoire/gadget M’n busje
Buiten school/werk Vrije tijd vieren, weg 
met vrienden/vriendin
Omschrijving eigen stijl Net hoe het me 
uitkomt, origineel, eigen stijl, geen stijl
Ambities Gelukkig worden met m’n 
 vrouwtje en m’n maten

Etienne Bsibsi (21)
Opleiding Tussen studie en nieuwe 
opleiding (nog niet bekend)
Beroep ouders Facilitymanager (vader), 
Raad & Daadwinkel (moeder)
Totaalprijs outfit 100 euro
Favoriete accessoire/gadget Fiets
Buiten school/werk Naar de kroeg met 
maten, scouting
Omschrijving eigen stijl Als het maar 
lek ker zit, en een beetje origineel
Ambities Leuke opleiding vinden

SCHUURFEESTERS
Boeren! Polderrockers. Høken 
(= dansen). Drinken veel bier in de 
modder. Kleding mag vies worden
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Links:
Vaiva Romeikaite (16)
Opleiding Detailhandel
Beroep ouders Eigen bedrijf
Totaalprijs outfit 300 euro
Favoriete accessoire/gadget
Oorbellen
Buiten school/werk Chillen, 
uitgaan
Omschrijving eigen stijl
Gla mour
Ambities Beroemd worden, 
styliste worden

Wendy Paap (16)
Opleiding Detailhandel
Beroep ouders Leidinggevende 
(vader), verkoopster (moeder)
Totaalprijs outfit 200 à 250 
euro
Favoriete accessoire/gadget
Mobieltje
Buiten school/werk Chillen, 
uitgaan
Omschrijving eigen stijl 
Barbie
Ambities Rijk worden

VOETBALVROUWEN
Victoria Beckham- en Estelle Gullit-
lookalikes. Glamourous en uitdagend. 
Beroemd worden is de droom
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Links:
Gijs Hermans (22)
Opleiding Vmbo-tl/magazijnmedewerker
Beroep ouders Verpleegkundige 
(moeder), vader onbekend 
Totaalprijs outfit 200 euro
Favoriete accessoire/gadget Ketting 
van Afterlife A
Buiten school/werk Muziek maken en 
schrijven, vrijwilligerswerk jongeren, 
 organisatie Queenpop festival
Omschrijving eigen stijl Metal, veel 
zwart (eigenlijk alleen zwart) bandshirts
Ambities Verder gaan met muziek en 
 kijken waar dat op uit draait

Renée van Geel (18)
Opleiding Vmbo, callcentre-agent
Beroep ouders Directeur bedrijf (vader), 
verkoopster winkel (moeder)
Totaalprijs outfit 300 euro
Favoriete accessoire/gadget Laptop, 
ketting, ketting aan m’n broek
Buiten school/werk Chillen, concerten, 
slapen, muziek, vrijwilligerswerk Roxxity
Omschrijving eigen stijl Basic, veel 
zwart, bandshirts
Ambities Evenementen organiseren

GRUNTERS
Vernoemd naar gutturale 
zangtechniek Metalbands (brullen). 
Zwart. Bandshirt. Ruig
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Links:
Mirte Redan (21)
Opleiding Reclame, presentatie en 
communicatie (grafisch ontwerpen)
Beroep ouders Technisch tekenaar 
(vader), verpleegkundige (moeder)
Totaalprijs outfit 80 euro
Favoriete accessoire/gadget
Telefoon
Buiten school/werk Dansen, 
grafisch ontwerpen
Omschrijving eigen stijl Casual, 
vrouwelijk, losjes, urban
Ambities Ontwerpen, illustreren, 
grafisch vormgeven

Santino Meiland (24)
Opleiding Media & Entertainment
Beroep ouders Onbekend
Totaalprijs outfit 690 euro
Favoriete accessoire/gadget
Telefoon, PlayStation Portable
Buiten school/werk Theater 
2-voorstellingen, rap- en 
dansoptredens
Omschrijving eigen stijl Zo simpel 
mogelijk (hiphop, R&B)
Ambities alles met media

R&B
Plakkerige, zwoele kant van hiphop. 
Clean. Keurig.
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Links:
Ramon Offerman (22)
Opleiding N.v.t.
Beroep ouders N.v.t.
Totaalprijs outfit 500 euro 
Favoriete accessoire/
gadget Ketting, horloge, 
condoom en weed
Buiten school/werk
Moei lijk!
Omschrijving eigen stijl
Diplomatisch, fly en rich
Ambities Ik rap

Lino Juana (22)
Opleiding Nada
Beroep ouders N.v.t
Totaalprijs outfit 500 euro
Favoriete accessoire/
gadget Ketting, ring, 
oorbellen, weed
Buiten school/werk
Chillen, rondhangen 
Omschrijving eigen stijl
Gangsta, Ballin’
Ambities Lean back 
like a prince

GANGSTA’S

Slang voor gangster. Heftig hiphop. 
Pimpin’, baggy, blingbling
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Links:
Marco van Rijt (22)
Opleiding Lifestyle & Design
Beroep ouders Manager van mijn 
broertje, die illusionist is (vader), 
huisvrouw (moeder)
Totaalprijs outfit 300 euro
Favoriete accessoire/gadget
Handschoenen van de Invito 
(a.k.a. YSLhandschoenen)
Buiten school/werk Naast 
school werk ik twee dagen 
bij de herenmode in de 
Bijenkorf. Verder doe ik zelf 
fotoshoots om mijn 
portfolio op te bouwen
Omschrijving eigen stijl 
High  fashion
Ambities I wanna learn 
everything about fashion!
En ik wil uiteindelijk voor 
een magazine werken 
zoals Purple magazine of 
Dazed & Confused

Sonny Groo (20)
Opleiding Havo
Beroep ouders
Systeembeheerder
verzekeringsmaatschappij 
(vader), zakenvrouw 
(moeder)
Totaalprijs outfit 1.000 euro
Favoriete accessoire/gadget
Zonnebril van Lanvin, iPod, iPhone
Buiten school/werk
Styling, mode, lunchen, writing,
bloggen, fotografie, exposeren
Omschrijving eigen stijl
Eyecatching without 
screaming for attention
Ambities Qua naam en 
persoon groot worden 
in de modewereld en 
daarnaast veel creatieve 
vrijheid te krijgen qua 
stylist en young creative �

FASHIONISTA’S
Verslaafd aan de laatste mode
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