Kledingvoorschriften
Je zult op formele uitnodigingen vaak een kledingvoorschrift zien staan. De functie hiervan is dat niemand zich
ongemakkelijk hoeft te voelen door dat hij de "verkeerde" kleding heeft gekozen. Bijvoorbeeld omdat iedereen
een lange jurk draagt en jij in trui en spijkerbroek. Vraag altijd wat de bedoeling is als er geen
kledingvoorschrift vermeldt staat, zodat jij je in ieder geval niet opgelaten hoeft te voelen. Omdat dames en
heren worden geacht zich op hetzelfde niveau te kleden, wordt meestal slechts van één de verwachte kleding
vermeld. Meestal van de man.
•
•
•
•

•
•
•
•

Casual, of "trui": geen bijzondere eisen op kledinggebied, dus gemakkelijk. Zowel voor mannen als
vrouwen.
Informeel, informal: aardige jurk, pakje of complet.
"Donker pak": dezelfde kleding als tenue de ville, maar dan 's avonds. Geen hoed voor de dames.
"Stadskledij"of "stadskleding", tenue de ville, lounge suit, wandelkostuum, toilette de ville,
coctail. Geklede jurk, mantelpak of deux-pièces met of zonder hoed. Geldt alleen overdag. Let op: dit
kledingvoorschrift kan ook jacquet zijn! Dan draagt de dame een hoed.
"Avondkledij"of "avondkleding", tenue de soirée: (lange) avondjurk.
"Zwarte das", black tie, cravate noire, toilette de petit soir, dinner coat, dinner jacket, tuxedo
(Am.): korte of lange avondjurk, eventueel lange rok, klein decolleté, halflange handschoenen.
Decoraties, décorations, Frack mit Dekorationen, plaques sans cordons: zie "witte strik". Voor de
heren is er een verschil.
"Witte strik", white tie, cravate blanche, toilette de grand soir, Frack: lange feestelijke avondjurk,
groot decolleté, lange handschoenen (geen lange rok plus blouse, tenzij als geheel ontworpen).

Formele kleding
Er zijn voor vrouwen weinig strikte regels. Het is meer een kwestie van smaak. In z'n algemeenheid kun je
zeggen dat je je moet kleden naar de gelegenheid of naar de ander waar je mee hebt afgesproken. En net zo
belangrijk kleed je naar je figuur en wat je staat. Draag niet de modernste modekleur als die je niet staat.
Draag geen minirok als je dikke benen hebt.
De regels die er wel zijn hebben we beschreven.
Zo hoort het:
•
accessoires moeten bij elkaar passen. Dus geen zwarte tas bij bruine schoenen. Geen sportieve
schoenen onder een chique jurk.
•
labels en wasmerkjes uit kleding en shawls halen, het is niet chic
•
een zonnebril als zonnebril dragen, niet in je haar
•
kleed je naar je leeftijd
•
kijk of een modekleur je wel staat
•
binnenshuis handschoenen en jas aanhouden mag.
Zo niet:
•
•
•
•
•

teveel bloot in de kerk of op officiële gelegenheden
mooier dan de bruid willen zijn
witte schoenen als je iets anders doet dan sporten
te strak ondergoed of kleding
strakke kleding dragen als je vetrolletjes hebt.

Handschoenen
Zo hoort het:
•
kleur en materiaal passen bij de overige kleding
•
ring eronder
•
armband dragen
•
aanhouden mag altijd, bij alle gelegenheden, in de kerk, in de auto, in het café, bij binnens -en
buitenshuis, ook tijdens het handen schudden
•
handschoenen uitdoen zodra je gaat eten en ze onder je servet leggen op schoot
•
bij avondjurken met een blote arm lange handschoenen dragen, anders korte
•
handschoenen tijdens het dansen aanhouden
•
handschoenen uit doen bij het nuttigen van een hapje
•
ze vasthouden met de vingers van de handschoenen in je hand.
Zo niet:
•
schelle kleuren
•
een horloge dragen bij handschoenen
•
ze vasthouden als een slaphangende bos bloemen.
Hoed
Zo hoort het:
•
alleen dragen bij officiële gelegenheden zoals een huwelijk
Zo niet:
•
in je eigen huis een hoed dragen
•
bij avondkleding een hoed dragen
•
een te opzichtige hoed dragen.
BH
Zo hoort het:
•
draag altijd een BH (ook bij kleine borsten staat een push-up BH eleganter)
•
een strapless BH onder blote kleding.
•
bij doorschijnende kleding, een bijpassende BH dragen, zodat het een onderdeel van de kleding wordt
•
bij strakke kleding een BH zonder naden dragen.
Zo niet:
•
geen BH dragen
•
blote jurken waarbij de BH-bandjes zichtbaar zijn
Panty's
Zo hoort het:
•
draag altijd een panty onder rokken en jurken. Behalve als het erg warm is maar dan wel
gladgeschoren benen.
•
eenvoudige panty's dragen
•
pantykousen dragen (tenzij het onder een lange broek is)
•
een reserve paar bij je hebben
•
altijd een zwarte onderbroek over je panty dragen zit lekker en niemand kan zo je onderbroek zien.
Zo niet:
•
•
•
•

bonte panty's dragen
een ladder in je panty hoe klein ook
een panty dragen bij open schoenen
panty's dragen zodat je de verstevigde stukken ziet.
Bijvoorbeeld omdat je rokje te kort is.

Sieraden
Zo hoort het:
•
niet te veel en te opzichtig, dit getuigd van een slechte smaak en protserigheid.
•
Pas het aantal en welke juwelen je draagt aan de gelegenheid aan.
•
verschillende sieraden passen altijd bij elkaar. Dus bijvoorbeeld geen grove en fijne sieraden
•
pas de sieraden aan op je persoonlijkheid. Heb je een fijne hals draag dan geen grove ketting.
Zo niet:
•
draag geen zegelring als je geen familiewapen hebt.
•
juwelen van nepmateriaal dragen als ze op een opvallende plaats zitten. Dan kun je nog beter iets
minder opzichtigs dragen dat wel echt zilver of goud is.
Parfum en make-up
Zo hoort het:
•
wees er zuinig mee, zeker overdag. "Overdaad schaadt" is de regel.
Zo niet:
•
make-up bijwerken in het openbaar, ontneemt de man niet de illusie dat we er van nature zo goed
uitzien
•
je haar kammen in het openbaar.
Lichaamsverzorging
Let op: sommige mensen hebben een erg sterke lichaamsgeur. Vaak weet je dat zelf niet, maar als je een
vermoeden hebt vraag het aan iemand die je goed kent, anderen zullen je hier niet snel op aanspreken.
Maatregelen:
•
gebruik deodorant
•
trek vaker schone kleding aan
•
trek een T-shirt aan onder je blouse, als je zweet zie je geen vlekken in je blouse en de geur trekt
eerst in je blouse. Neem eventueel een extra T-shirt mee
•
hang gedragen kleding die je nog niet hoeft te wassen in de buitenlucht, zodat ze weer fris ruiken.
Kleding in de vrije tijd
Hierover is weinig concreets te zeggen, toch enkele opmerkingen.
Zo hoort het:
•
geen kapotte of vale kleding
•
riem om je broek als er lusjes op zitten
•
blote voeten in je schoenen onder een rok/jurk en zeker in sandalen.
•
ben je te dik, draag dan geen te strakke kleding. Als je een te kleine maat neemt lijk je nog dikker.
Zo niet:
•
opgetrokken sokken onder een korte broek in je vrije tijd
•
prop de zakken van je broek niet vol
•
leggings dragen (hooguit met een moderne lange blouse of trui erover)
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