
MODE

Wie hoofd en huis wil opruimen, moet 
eerst rommel maken. Gooi al je kleren 
op een hoop en maak drie stapels. 
Wat je draagt en dus absoluut wil bij-
houden gaat op de ja-stapel, wat je al 
langer dan een jaar niet gedragen hebt 
op de nee-stapel. Twijfelgevallen in het 
midden.
Waar let je op?
• Is het stuk nog in goede conditie? 
Pluizige truien, versleten broeken en 
sokken met gaten krijgen een nee, tenzij 

In 8 stappen naar de garderobe 
van je dromen

We lassen om de haverklap een 
detox in voor lichaam en geest, 

maar wist je dat ook je kleerkast 
soms toe is aan wat rust? Wij 

helpen je op weg met tips & 
tricks van opruimgoeroes.

PS: een lege kast betekent: 
straks weer shoppen!

 
TEKST: CATHERINE KOSTERS

DE OPRUIMGOEROES

• Marie Kondo (33) is dé Japanse opruimgoeroe. Haar Kon-
Mari-methode is een internationaal fenomeen en haar boek 
The Life-Changing Magic of Tidying Up (Opgeruimd!) werd 
een bestseller. Deze maand schittert ze bovendien in haar 
eigen Netflix- reeks die - uiteraard - Tidying Up heet.

je ze nog kunt repareren. Zie stap 5.
• Past het stuk wel? Aan te kleine 
schoenen en te strakke kleding heb je 
niets. Wees eerlijk: kleren die liggen te 
wachten tot jij 10 kilo afvalt zijn zonde 
van de kast-vulling.
• Draag je het stuk echt? Met uitzonde-
ring van een galajurk of ski-jas zijn 
 kleren gemaakt om in te leven. Aan een 
rok die ‘te mooi’ is om te dragen of een 
bloes die alleen dient ter decoratie van je 
kast heb je niks.

DE KONMARI-METHODE

• Leg élk kledingstuk dat je in huis hebt op 
 de grond.
• Hou alleen dingen bij waarvan je onmiddellijk blij 

wordt. Kondo spreekt over things that spark joy.
• Oude of versleten kledingstukken degraderen 

tot huiskleding is taboe. Weg ermee.
• Sorteer kleding niet per seizoen of activiteit, 

maar per categorie: tops, bloezen, rokken, 
 broeken, etc.
• Hang per categorie de zware, lange en 
 donkere stukken links in de kast en de lichtere 

rechts. Lekker zen.
• Leer opvouwen! Kondo gelooft dat het 
 therapeutisch werkt en je kleren, euh… ‘positie-

ve energie’ geeft.
• Vouw je kleren tot compacte rechthoekjes 
 en berg ze staand naast elkaar op in plaats van 
 op een stapel. Zo bespaar je plaats en zie je alles 

in één oogopslag.
• Behandel zelfs je sokken en panty’s met 
 respect!

Nele Colle,  JOMO! of The Joy of 
 Missing Out - € 22,99 - uitg.  
Borgerhoff & Lamberigts . 
 
Marie Kondo, Opgeruimd! -  € 19 -  
uitg. Lev.

STAP 1: Organiseren

Eerste hulp  
bij pluisjes -  
€ 17,50 - Veritas.

Pro-tip van Nele: 
‘Wist je dat we gemiddeld 

slechts 20 % van onze 
kleding dragen? Maak de 

oefening eens en hang 
alleen die 20 % in je kast.’

Pro-tip van Catherine: 
‘Geen idee wat je wel of 
niet draagt? Hang een 

kledingstuk na het was-
sen aan een omgekeerde 

kapstok in de kast. Na 
enkele maanden kan je zo 

zien wat je nooit 
aandoet.’

• Nele Colle (35) is professioneel opruimcoach. Ze helpt 
mensen om het overzicht te vinden in hun huis, administratie 
en planning. In haar boek gidst ze je met behulp van een 
haalbaar achtstappenplan richting bewustwording en duur-
zaamheid zónder de minimalistische toer op te gaan.

• Catherine Kosters (30) is behalve Flairs moderedactrice 
ook een opruimfreak eersteklas, tot ergernis van haar lief. In 
tegenstelling tot wat hij gelooft, weet ze áltijd waar ze iets 
gelegd heeft. Ze gelooft in het motto ‘een opgeruimde geest 
in een opgeruimd huis’ en het belang van colour-coding.

DETOX JE 
KLEERKAST
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MODE

Wanted: clutter-free kleerkast

Kleren die toch weg moeten, keil je 
nóóit zomaar de vuilnisbak in. 
• Organiseer een ruilavond of closet sale 
met vriendinnen of bezoek een swishing 
event (meer info op www.swishing.be).
• Verkoop je spullen voor een eerlijke 
prijs op de rommelmarkt. (Check www.
goegekregen.be en www.brocantes.be.)
• Doneer kleren die nog in goede staat 
zijn aan de kringwinkel. Zo ondersteun 
je meteen sociale tewerkstelling (www.
dekringwinkel.be).
• Ook voor versleten kleding bestaat een 
oplossing. De Collectie haalt op in Ant-
werpen (www.decollectieantwerpen.be) 
en op de website van Nele (www. 
nelecolle.be/waarkanikmetmijnspullen-
heen) ontdek je waar je verder terecht-
kan met oude kleding. Iedereen kan de 
kaart bovendien aanvullen.
• In elk containerpark kan je gebruikt 
textiel correct recycleren.

Tijd om alle keepers terug in je kast te 
krijgen. Hang de bloezen bij de bloe-
zen enzovoort. Te weinig ruimte? 
Berg je kleding dan op legplanken 
op, in lades of in mandjes, maar 
prop ze nooit te vol. Zorg dat er nog 
een hand tussen de stapel en de kast-
wand past. Deuren zijn te verkiezen 
 boven een open dressing omdat ze je 
spullen stofvrij houden en tegen het 
zonlicht beschermen, al is een extra 
 rekje altijd handig om kleren op te 
 hangen die je nog eens wil dragen óf  
om de was te laten drogen.

Breekt je hart bij het zien van die gigan-
tische nee-stapel? Check dan welke 
items nog te redden vallen. Ga zelf 
aan de slag met naald en draad of neem 
een goede kleermaker in de arm. Kle-
ding herstellen is goedkoper dan een 
volledig nieuwe garderobe aanschaffen 
én beter voor het milieu.

Als het goed is, heb je nu nog maar twee 
stapels over. Sorteer alle stukken die 
je wil houden per item: tops bij tops, 
rokken bij rokken, enzovoort. Kijk ver-
volgens welke stukken je (drie)dubbel 
hebt en selecteer je favoriet. Tenzij je op 
Ibiza woont, heb je écht geen vijf wit-
kanten jurkjes nodig.

Kleren uit de misschien-stapel verdie-
nen nog een tweede kans. Pas ze een 
laatste keer en kijk waarmee je ze 
zou kunnen combineren. Wees crea-
tief ! Wie weet blijkt die vintage knoop-
bloes perfect bij je favo hogetaillebroek 
te matchen. Kan je geen enkele combi 
bedenken? Dan is het game over.

Pro-tip van Catherine: ‘Scheur leuke com-
bi’s uit tijdschriften, kijk af van fashionable 
Instagrammers of laat je lief je eens één 
dag kleden. Kortom: dress outside the box.’

STAP 2: Proberen

STAP 4: Sorteren

STAP 5: Repareren

STAP 6: DonerenSTAP 3: Selecteren
Pro-tip van Nele: 

‘Door dezelfde stuks 
naast elkaar op bed te 

leggen kan je alles visua-
liseren en wordt kiezen 

eenvoudiger.’

Kiezen is niet altijd verliezen:  
1. Jurkje met slangenprint en 
lint - € 29,90 - C&A.  2. Jurkje 
met slangenprint en pofmou-
wen - € 39,95 - Zara. 3. Jurkje 

met slangenprint en wijde 
mouwen - € 46,41 - Simply Be.

Pro-tip van Nele: 
‘Zorg dat je ziet wat je 

hebt. Geen stapels achter 
stapels, schoenen in 

schoendozen of verschil-
lende stukken op één 

kapstok dus.’
Pro-tip van Catherine:  

‘Ik ben pro sorteren op 
kleur. Het ziet er niet 

 alleen mooi uit, je vindt 
items ook sneller terug en 
behoudt het overzicht. Te 

veel blauw, te weinig 
paars, handig bij het 

shoppen!’

1. Blauwe jumpsuit - € 34,99 - New 
Look. 2. Paarse rok - € 29,90 - Uniqlo. 
3. Roze joggingbroek - € 49,95 - 
Björn Borg. 4. Groene jurk - € 139,99 
- Fabienne Chapot. 5. Colour-coding 
voor dummy’s: rode sweater - € 89 
- Hampton Bays. 6. Oranje regenjas 
- € 20 - Primark. 7. Geel T-shirt -  
€ 29,95 - Maison Scotch. Patches zijn ideaal om gescheurde jeans op te  

lappen: jeans met patches - € 40 en hartvormige 
patch met franjes - € 5 - Monki.

Pro-tip van Catherine: 
‘Sommige kledingketens 
zamelen gedragen textiel 
in en recycleren het voor 

je. Bij H&M en zustermerk 
& Other Stories krijg je 

zelfs korting wanneer je 
een zak kleding inlevert.’

1. Sjaal ‘Recycle’ - € 36 - 
Topshop. 2. Ronde portemon-

nee uit gerecycleerd leer en 
duurzaam zalmleder - € 55 - Ms. 

Bay. 3. Blauwe beha uit 90 % 
gerecycleerd polyester - € 15 

- Weekday. 

Pro-tip van Catherine: ‘Een kledingstuk met 
een vlek kan je kleuren, een kapotte hak 
kan je laten vervangen door de schoenma-
ker en een jurk die te klein is kan soms wor-
den uitgenomen. Geef het niet te snel op.’
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Jeanshemd met strikken - € 95, jeans met hoge 
taille en contrasterende zoom - € 99, rood tasje met 

pochette - € 75 en sjaaltje als riem - € 35 -  
Pepe Jeans.
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Nu je perfect weet wat je hebt, weet je 
ook wat er ontbreekt. Jup, je mag gaan 
shoppen! Hou hierbij steeds je uitge-
puurde garderobe in gedachten. Inves-
teer in items die je kleerkast kunnen 
vervolledigen en laat je niet afleiden. 
You can do this!

Pro-tip van Nele: ‘Om je kast opgeruimd te 
houden hanteer je best de regel eentje in, 
eentje uit. Koop je iets nieuws, dan moet er 
iets anders weg.’

Pro-tip van Catherine: ‘Maak een wishlist 
met stukken die ontbreken in je kast. Dat 
kan een klassieke trenchcoat of bloemen-
jurk zijn, maar ook een trendy paar dad 
sneakers. Zolang je maar weet hoe je ze 
straks zal combineren.’

Opgeruimd staat netjes

OPBERGWONDEREN

• Muji is de hemel voor wie van orde houdt. 
Je vindt er opbergoplossingen die niet al-
leen handig, maar ook stijlvol zijn. Ons land 
heeft helaas nog geen filiaal, dus sla je slag 
tijdens die citytrip naar Berlijn of Parijs.
• Vergroot je kast door een opbergdoos 
met vakken aan de rails te bevestigen.
• Te weinig plaats voor jassen en sjaals? 

Oké, dus je dressing is uitgemest, gehal-
veerd en gesorteerd, maar wat dan? Wel, 
nu komt het leukste gedeelte. Tijd om 
alles uit de kast te halen - figuurlijk 
deze keer. Neem een willekeurig boven- en 
onderstuk beet, voeg een jas en accessoires 
toe, en kijk welke outfit er ontstaat. Com-
bineren kan je leren.

Pro-tip van Nele: ‘Stap af van een winter- en 
zomergarderobe. Een dikke trui kan je ook op 
een frisse zomeravond aan en setjes draag je 
zowel samen als apart.’

STAP 8: Spenderen!

STAP 7: Combineren

1. Linnen mandjes in  
verschillende groottes - 
vanaf € 12,95 - Muji.  
2. Juwelendoosje uit glas 
- € 35,99 - Zara Home.  
3. Blauwe opbergdoos 
met vakken - € 5,50 
- Hema. 4. Haakje met ko-
nijn - € 7,99 - H&M Home. 
5. Vacuüm opbergzak - 
vanaf € 8,25 - via 
 www.bol.com.

Rode sweater met donkerblauwe 
strepen - € 99 - Sun 68.

Gebloemde midi-jurk - € 225 en rode sandalen  
met hak - € 175 - Arket.

Bevestig decoratieve haakjes aan de deur 
van je dressing of zijkant van je kast.
• Een transparante doos voor juwelen of 
kleine accessoires helpt je bij het zoeken én 
verplicht je om de zaken op orde te houden.
• Kledingstukken die écht seizoensgebon-
den zijn, zoals een faux-furjas, kan je ’s zo-
mers vacuüm verpakken en opbergen.
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