
47

M
AN

AG
EM

EN
T 

TE
AM

 2
2-
10
-2
01
0

Lifegear

Laurien Vest 
schrijft over business 

fashion. 
laurien@mt.nl  
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m Spannend! v Rammend sexy

Nu de herfst weer in volle vaart ons 
land komt binnendenderen, kunt u 
als rechtgeaarde Nederlander niet 
zonder fatsoenlijke regengear. 
Maar nee, een rubberen Agu’tje of 
groene ‘waxjas’ kan dus echt niet 
meer. Zelfs niet als het hoost. Kies 
liever de jas der jassen. U kent hem 
nog wel van uw vader of grootvader, 
zo’n beige met dat ruitje binnenin: 
The Burberry Trench Coat.
Thomas Burberry begon z’n  bedrijfje 
in 1856 en zette in een moordtempo 
de toon in Engelse kringen met de 
inmiddels iconische trenchcoat. 
Tegenwoordig kunt u overal slappe 
aftreksels vinden, scheelt in de 
 pieken, maar laten we wel wezen: er 
gaat niets  boven het echte werk. De 
double breasted beige trenchcoat is 
stylish zeer verantwoord, kan  tegen 
een spatje en geloof mij:  iedereen 
kan ’m hebben. 
Noem me old-fashioned (of een 
 viezerik), een vent in een beige 
 regenjas blijft  spannend. 

burberry.com 
€ 1.295,-

Je ziet ze wel eens fi etsen: vrouw, 
van kop tot teen ingepakt in donker-
blauw regenpak (ja, zo een met een 
broek en refl ecterende strepen over-
dwars), kap over d’r hoofd en plastic 
zakken om d’r voeten. 
Ik begrijp dat iemand niet kletsnat 
op kantoor wil arriveren, maar kom 
op zeg, als een vacuüm verpakte 
Unoxworst naar je werk fi etsen…?  
Gelukkig heeft Burberry ook voor 
dames een lange lijn waanzinnige 
 regenjassen, waarbij de klassieke 
 ladies trenchcoat – maar dan nét 
even anders – voor elke   businessbabe 
een prima keus is. Bovenstaande jas 
komt uit de Burberry London collec-
tie: ouderwets, maar in een nieuw 
jasje, stijf model maar rammend sexy 
(want wat zou  eronder zitten?). En 
dan ook nog eens warm en regen-
bestendig. Dus dames, gooi die 
 plastic  rommel weg en fiets de 
 Nederlandse herfst in stijl tegemoet. 
Tip: geen natte coupe  bij de 
 ochtendmeeting? Neem een plu.

burberry.com
€ 1.195,- 
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