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Beste beursbezoekers en standhouders,

Welkom op deze jubileumeditie van WFC Big Brands. 
Het is fashion wat de klok slaat. Twee keer per jaar zijn 
beide hallen van het World Fashion Centre gevuld met de 
nieuwe curvy collecties en upcoming trends van de najaar- 
wintercollecties van 2019-2020. De laatste jaren komen 
er steeds meer nieuwe labels en ook het aanbod voor de 
vollere vrouw en man wordt hipper. 

Binnen een mum van tijd waren de stands voor deze vijfde editie van 
WFC Big Brands volgeboekt. Met een wachtlijst en voor het eerst ook is 
de ruimte tussen beide hallen gevuld met stands. Ruim 100 labels met 
‘nieuwkomers’ op de beurs als Zizzi, Ophilia, Exxcellent, Noa Noa,  
Crea Concept, By Me en Fox Factor.

Het mooie aanbod van labels, de relaxte sfeer met dj, cateringplein, 
modeshows met looproute langs de stands en een gezellige borrel op 
zondag zorgen ervoor, dat bijna de gehele Nederlandse plus size markt 
aanwezig is op de beurs en het aantal internationale bezoekers iedere 
keer weer groeit.

In samenwerking met de huurdersvereniging van WFC Big Brands kan 
iedere bezoeker dit keer gratis parkeren! Lever je inrijkaart in en je 
ontvangt gratis een uitrijkaart.

Veel plezier & inspiratie,

Mike Cats
Event manager WFC Big Brands

VOORWOORD

WELKOM 
BIJ WFC 
BIG BRANDS
EUROPA’S GROOTSTE B2B PLUS SIZE  
FASHION BEURS

Your future in fashion

+

MATELOOS STYLISH ONLINE MAGAZINE | PR BUREAU

MEDIAPARTNER WFC BIG BRANDS

‘ Fashion is  
sizeless ’

COLOFON SWEET ABOUT ME- ONLINE MAGAZINE & PR-BUREAU VOOR DE PLUS SIZE BRANCHE | INTERVIEWS & SAMENSTELLING  
SIMONE PASTOORS | MARKETING & SALES MICHIEL KORSTEN | WWW.SWEETABOUTME.NL | REDACTIE@SWEETABOUTME.NL  
| VORMGEVING INLINE DESIGN | PM FASHION EVENTS
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‘ You are wonderful
Just as you are ’

DE CIJFERS
De gemiddelde kledingmaat in Nederland is volgens de laatste cijfers van brancheorganisatie Modint 
maat 40, gevolgd door 42. Maat 48 t/m maat 58 heeft een fikse marktdekking van 27%. Consultancy 
Bain & Company onthulde 15 november zijn halfjaarlijkse voorspelling voor de wereldwijde kledingmarkt, 
en signaleerde een opvallend tekort aan designerkleding voor grotere maten. Momenteel doet 20% 
van de luxe modemerken aan inclusieve maatvoering. Het vorig jaar gelanceerde 11 Honoré, een 
online designerboetiek voor maten 40 tot 50, liet vakblad Women’s Wear Daily weten dat maat 50 hun 
bestverkochte maat is. Ze dringen er daarom bij de luxemerken die ze verkopen op aan groter te denken.
(bron: De Volkskrant)
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1 Twins International
 Twister
 ViaDonatella
2  Aafke de Boer 

Agenturen
 Plaisir
 Pamela Mann
3 Boons in touch
 Herluf design 
4 Royalty Fashion
 Sybel+
5 Anzz Artistic Jewelry
  Anzz Artistic Jewelry 
6 LSK Fashion Agency
 Gabrielle
7 G-maxx
 Exxcellent
8 Esseph H.O.
 Magna
9 C. Langemeijer
 Eugen Klein
10 Gigliorosso SRL
 Gigliorosso
11 Bodewes Fashion
 Nör+
12 BTX Group A/S
 Signature
13 Sensia Fashion
 Sensia
 Tence 
 Inizia
14 Ton Mulder Agenturen
 D.555
 Rockford
 Duke
15  Robert-Jan Hoeboer 

Agenturen
 River Creek
 Jupiter 
 Manid 
 Hajo
 Klotz 
 Rezytex
16 MJ Fashion (Men)
 Redfield 
 Kitaro
 Haupt 
 Brigg

17 MJ Fashion (Women)
 KJ Brand
 Donna day
 Kanok
 Serena malin
 Doris streich
 Brigg
18 EasyPOS
  EasyPOS Software
19 Otracosa
 Otracosa
 Going Dutch
20 By Me SRL
 Monica Di
 By Me
21 JJ Footwear
 JJ Footwear
22 KAM Jeans LTD.
 KAM Jeans
23 Po-Zé Agenturen
  Alembika
24 Po-Zé Agenturen 
 Verpass
25 BTX Group A/S
 Ciso
26/  Successori
27  Bernagozzi SRL
 Sophia Curvy
 Maxfort
 Easy Maxfort
 Blocco 38
28 Schöningh Fashion
 Sommermann
29A  Joyce van Hal 

Agenturen
 Cette
 Syl Design
 Nina von C.
29B  VOL Magazine/  

EGO's Model Agency
30  MAT Fashion - 

Monedas SA
 MAT Fashion
31 Only-M
 Only-M Donna Grande
32  Kompagniet Nederland
 Zhenzi
 Ze-Ze

STANDNRSEXPOSANTLABELS

STANDHOUDERS

33 E ric Rhee Mode 
Agenturen

 See you
 Adelina
 Textil Karnter
 Karin Glassmacher
 Gozzip / Nais
34 MB Fashion
 Studio
 Maxima
 Lindon
 Etage+
 Zoey
 Ascari
 Stark 
35 Blue Frog Jeans
 Blue Frog Jeans
36  Erik de Groot 

Agenturen
 Que
 No Secret
 Open End
 Vetono
37 Studio Jaag
 Alice and Jann
 Exelle
  Studio Jaag Fashion Services

>
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38 Obermeyer GMBH
 Blue Seven
39 Koetlooking Agencies
 Mona Lisa
 Loft Fashion
 Jorli
 Q’neel
 That’s me
40 A-Department
 Elinette
 Carla du Nord
 Black & White
 Cocorose London
41 Big Fashion Brands
 Pont Neuf
 Choise
42  HS Modeagenturen 

/ Angle Circle
 Chalou
 Siempre Piu
 Aprico
 Angle Circle
43  Brands by Philips 

& Fortuin
 Via Apia Due
 Frapp
 Relaxed by Toni
44 Silk Route
 Silk Route
45  Koetlooking Agencies 

/ G.A.Bi. SRL
 Donna Gi
46  Beuker Agenturen
  Rofa White Label & Change
47 PlusBasics
 Plusbasics
 Dynamics
 Limited
48 Il Trifoglio SRL
 Donne Piu’
49 Maxima Trends
 Ophilia

50  Marcel Elzenaar 
Agenturen

 ADIA Fashion
51 De Ruijter Agenturen
 Noa Noa
 Crea Concept
52 RJ Bodywear
 RJ Bodywear
53 Fox Factor Jeans
 Fox Factor Jeans
54 Fashion Statements
 Zsiska
55 Luna Serena Fashion
 Luna Serena
55 LS Finest
 LS Finest
56 Buur Fashion
 Yesta
 Ivy Bella
57  Karin Taekema 

Agenturen
 La Stampa
58  Ball Group 

Wholesale APS
 Zizzi
 Activ by Zizzi
 Swim by Zizzi
 Zay

STANDNRSEXPOSANT
LABELS
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AGENTFABRIKANT
ALFABETISCH

WWW.WFCBIGBRANDS.NL

Your future in fashion

+

A-Department 40
Aafke de Boer Agenturen 2
Anzz Artistic Jewelry 5 
Ball Group Wholesale APS 58
Beuker Agenturen 46
Big Fashion Brands 41
Blue Frog Jeans 35
Bodewes Fashion 11
Boons in touch  3
Brands by Philips 
& Fortuin 43
BTX Group A/S 12 / 25
Buur Fashion 56
By Me SRL 20
C. Langemeijer 9
De Ruijter Agenturen 51
EasyPOS 18
Eric Rhee Mode Agenturen 33
Erik de Groot Agenturen 36
Esseph H.O. 8
Fashion Statements 54
Fox Factor Jeans 53
G-maxx 7
Gigliorosso SRL 10
HS Modeagenturen 
/ Angle Circle 42
Il Trifoglio SRL 48
JJ Footwear 21
Joyce van Hal Agenturen 29
KAM Jeans LTD. 22
Karin Taekema Agenturen 57
Koetlooking Agencies 39
Koetlooking Agencies 
/ G.A.Bi. SRL 45
Kompagniet Nederland 32
LS Finest 55
LSK Fashion Agency 6

Luna Serena Fashion 55
Marcel Elzenaar 
Agenturen 50
MAT Fashion - 
Monedas SA 30
Maxima Trends 49
MB Fashion 34
MJ Fashion (Men) 16
MJ Fashion (Women) 17
Obermeyer GMBH 38
Only-M 31
Otracosa 19
PlusBasics 47
Po-Zé Agenturen 23 / 24
RJ Bodywear 52
Robert-Jan Hoeboer 
Agenturen 15
Royalty Fashion 4
Schöningh Fashion 28
Sensia Fashion 13
Silk Route 44
Studio Jaag 37
Successori Bernagozzi 
SRL 26 / 27
Ton Mulder Agenturen 14
Twins International 1
 VOL Magazine/ EGO's 
Model Agency 29B

STANDHOUDERS

‘ Love yourself 
Be kind ’
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De winkel heeft de laat-
ste jaren een behoor-
lijke groei doorgemaakt. 

Milly: “Een verdubbeling van de 
winkeloppervlakte zou wenselijk 
zijn om de klant beter te kunnen 
helpen en de collectie nog beter tot 
zijn recht te laten komen. Ik bekijk 
of deze stap op korte termijn haal-
baar is. Maxim’s heeft een groot en 
breed assortiment, van stijlvol, spor-
tief en hip tot klassiek. Ik heb een 
grote trouwe klantenkring variërend 
in de leeftijd van 18 tot 98 uit Ne-
derland, België maar ook Italië en 
Canada.”

VERNIEUWEND
“Ik bezoek beurzen zoals WFC Big 
Brands en winkels van collega’s in 
binnen- en buitenland. Van New 
York tot Londen. Ook ben ik altijd 
op zoek naar nieuwe merken die 
iets toevoegen en vernieuwend 
zijn. Een continu proces waarvoor 
altijd ruimte in het budget is. Het 
Belgische merk Xandres Gold is 
een mooi voorbeeld, zij hebben 
net als La Lemon-het grote maten 

MILLY CLAES VAN PLUS SIZE WINKEL MAXIM’S

“IK BEZOEK WINKELS  
VAN COLLEGA’S IN BINNEN- 
EN BUITENLAND”

zusjes van Smashed Lemon- een 
paar jaar geleden hun label heb-
ben geüpgrade met een plus size 
lijn. Als je bij ons komt shoppen, wil 
je toch een afspiegeling zien van 
wat er aan ‘kleinere maten’ in de 
winkels hangt? Steeds meer labels 
vertalen dit de laatste jaren goed in 
hun collecties. Trends worden soms 
nog wat te laat opgepikt. Mooi is 
dat mijn slankere vriendinnen vaak 
vragen: ‘Milly, heb je dit ook in mijn 
maat?’

MIJN PASSIE
Bij Maxim’s in Best parkeer je gra-
tis voor de deur en het is op loop-
afstand van het station. De winkel 
ligt centraal tussen Tilburg, Den 
Bosch en Eindhoven. Milly: “Veer-
tien jaar geleden, heb ik binnen 
een week mijn baan opgezegd en 
Maxim’s in Eindhoven overgeno-
men. De eigenaresse stopte en dit 
was wat ik echt wilde. Mijn passie 
is om de wereld te laten zien dat 
je mooi kan en mag zijn als vol-
lere vrouw. Ik wil daarin anderen 
inspireren. Ik ben plus size en liep 

Een uitgekiende mix van merken, klantendagen in samenwerking met 
labels, adverteren in regionale media en twee keer per jaar het online 
tijdschrift Maximaal Magazine. Daarnaast een actief social mediabeleid, 
met modeshow livestreams op Facebook en outfit posts op Facebook 
en Instagram. Eigenaresse Milly: “Maxim’s staat in de top 3 van 
Nederlandse plus size winkels. De investering in een goede communicatie 
naar mijn klant werpt meer dan zijn vruchten af. Natuurlijk hoort daarbij 
een goed aanbod mooie labels vanaf maat 42 tot 56-58 en mijn fijne 
team. Het sleutelwoord is oprechte aandacht voor de klant.” 

‘IK BEN ALTIJD OP ZOEK 
NAAR NIEUWE MERKEN DIE 
IETS TOEVOEGEN EN 
VERNIEUWEND ZIJN’
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al vaker modeshows. Van Tinie, de 
collega uit die winkel, leerde ik het 
vak. Van mijn bedrijfsmatige achter-
grond heb ik veel voordeel gehad, 
met natuurlijk ook klassieke begin-
nersfouten zoals te veel inkopen. 

Twee jaar later nam ik een winkel in 
Best over. Tot ik op een punt kwam: 
meer winkels openen of terug naar 
een winkel. Ik ben verder gegaan 
met de winkel in Best en dit is een 
goede keuze geweest. Ook met de 

groei van online winkels, blijf ik  
geloven in mijn stenen winkel. 
Het kan prima naast elkaar bestaan.  
Ga uit van je kracht zeg ik altijd.”
www.maxims.nl

EXHIBITION CATALOGUE

'MAXIM’S STAAT IN DE TOP 3 VAN NEDERLANDSE PLUS SIZE WINKELS. DE INVESTERING IN 
EEN GOEDE COMMUNICATIE NAAR MIJN KLANT WERPT MEER DAN ZIJN VRUCHTEN AF'
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Let ’s talk 
fashion

MATELOOS STYLISH ONLINE MAGAZINE | PR BUREAU

Your future in fashion

+
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OVERSIZE

Stand
26,27
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“M olly Bracken 
bestaat sinds 
2008 en is in 

korte tijd snel gegroeid. Te koop in 
alle Europese landen, de Verenigde 
Staten, Nieuw-Zeeland en binnen 
een paar jaar is het wereldwijd te 
verkrijgen. In moederland Frank-
rijk en Duitsland is het een van de 
bestverkochte merken en in andere 
landen krijgen ze een steeds groter 
marktaandeel. Het team achter het 
label bestaat uit vader Julian Sido-
nio, moeder Catherina en hun twee 
dochters. Elk familielid heeft zijn ei-
gen taak waarbij Catherina de col-
lecties ontwerpt. De familie staat op 
alle belangrijke modebeurzen: van 
Las Vegas tot Parijs. Ik sta nu met 
de derde collectie van Gabrielle, 
de collectie is vernieuwend met 
een knipoog naar Molly Bracken, 
maar dan in een plussize jasje. Een 
prachtige collectie met betaalbare 
eyecatchers.” 
 
Trendsettend
Lorraine die een reguliere maat 
draagt is fan van Molly Bracken. 
Het label waarmee ze ook twee 

AGENT LORRAINE KUIPER VAN MOLLY BRACKEN BY GABRIELLE

“PRACHTIGE COLLECTIE MET 
BETAALBARE EYECATHERS”

keer per jaar op de Modefabriek 
staat. “Mijn zusje en vriendinnen 
dragen met veel plezier Gabrielle. 
De vrouw met een maatje meer 
mag ook gezien worden en kleedt 
zich graag volgens de trends. Dat 
doet wat met haar zelfvertrouwen. 
Het merk valt goed op maat, soms 
zelfs iets groter. Voor de retailers is 
er een B2B site om na te bestellen 
en er is een consumentenwebsite. 
Om de collecties te zien kan er een 
afspraak worden gemaakt in mijn 
showroom in de Fashioncube in 
Almere.” 

Fashion in het bloed
“De zomercollectie heeft duidelijk 
Japanse invloeden, met soepel val-
lende stoffen en bloemenprints met 
daarbij kleuren als safraangeel en 
verschillende roodtinten.” Een paar 
dagen na het interview vliegt Lor-
raine naar Frankrijk voor de najaar-
wintercollectie 2019-2020. Twee 
keer per jaar krijgen de agenten 

wereldwijd, maar ook bloggers 
en vloggers op spectaculaire wijze 
de nieuwe collectie getoond. “Met 
LSK Fashion Agency vertegen-
woordig ik naast Molly Bracken en 
Gabrielle, ook Revelz. Een label 
met basic sjaals. Ik ben met 27 de 
jongste agent op de beurs en in het 
fashion centre in Almere. Ik heb de 
opleiding TMO Modemanagement 
in Doorn afgerond en ben opge-
groeid met een oma en moeder 
in de mode. Mijn moeder heeft al 
bijna 40 jaar een lingeriewinkel 
voor grotere cupmaten. De erva-
ring welke ik heb opgebouwd op 
de winkelvloer van middensegment 
tot high end fashion is een voordeel 
voor mijn klanten, ik ken beide kan-
ten van de tafel. De labels die ik 
vertegenwoordig zijn de afgelopen 
jaren gegroeid, dit zullen wij de 
komende jaren verder uitbouwen. 
Voor wat betreft Gabrielle krijgen 
wij zeer positieve reacties van 
onze retailers dat er een modieus 
plussize label op de markt is waar 
consumenten veel naar vragen. 
Daarom zien wij de toekomst voor 
dit merk ook zonnig in!”

Lorraine Kuiper van LSK Fashion Agency 
staat voor de tweede keer op de WFC Big 
Brands beurs met het merk Gabrielle (maat 
44-52): de succesvolle plussize collectie van 
het Franse label Molly Bracken. Lorraine: 
“Gabrielle is vrouwelijk, comfortabel en 
stijlvol met het DNA van Molly Bracken en 
tevens exclusief, hip en goed geprijsd. Op 
de eerste editie van de WFC Big Brands 
beurs kregen wij super enthousiaste reacties 
van retailers. Het label heeft een luxe 
uitstraling en oogt duurder waardoor de 
klant verbaasd is over de prijs-kwaliteit 
verhouding.”

EXHIBITION CATALOGUE

1

25

Haut / Top TT43BP19
Pantalon / Pants LLA27BP19
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TON MULDER AGENTUREN VERTEGENWOORDIGT D555 

“DE MAN KAN COMPLEET 
GEKLEED WORDEN IN DUKE”

Duke is een Engels label 
dat al 30 jaar bestaat en 
in alle grote warenhui-

zen in Engeland wordt verkocht. 
Wereldwijd verkrijgbaar van Scan-
dinavië, Rusland tot Italië en Frank-
rijk. Ton: “In Nederland bij Weh-
kamp en verschillende grote maten 
heren speciaalzaken en webshops. 
Steeds vaker krijg ik de vraag van 
retailers die naast de vrouwen-
collecties ook herencollecties willen 
inkopen, omdat er veel vraag naar 
is. Daar zit voor mijn label nog de 
groei in. Soms proef ik nog wat twij-
fel, maar ik kan ze daarin prima en 
eerlijk adviseren. Vaak is het zo, 
dat de man met zijn vrouw of part-
ner komt winkelen. Zo heb je als 
winkelier wel een totaalaanbod.”

EFFICIËNT SHOPPEN
Ton zit al bijna 50 jaar in de 
 fashion. De markt voor plus size 
herenkleding groeit sterk. Ton: “Het 
voordeel is dat grote maten winkels 
voor heren bijna nooit opruimen. 
Mannen kopen op een andere ma-
nier dan vrouwen hun kleding. Ze 
shoppen een paar keer per jaar en 
doen dat efficiënt. Duke brengt twee 
collecties per jaar uit en heeft een 
NOS-programma. De doelgroep 
is de man die graag comfortabele 
kleding draagt en ook op zijn porte-
monnee let. Het label speelt goed in 
op trends. Ik vind wel, dat retailers 
vaak nog teveel zijn gefocust op 
bekende labels. Met mijn vrouw en 
de Engelse sales-manager van Duke 
sta ik vanaf dag 1 op de beurs. Ik 
wil ons label profileren en laten 
zien wie we zijn. Ik schrijf op de 
beurs en iedere klant die een voor-
order plaatst, krijgt tien procent kor-
ting. Het is een fijne beurs met een 
positieve sfeer, die de winkeliers 
heel gericht bezoeken. De vorige 
zomereditie heb ik een superbeurs 
gedraaid.”

EXHIBITION CATALOGUE

Toen negen jaar geleden Duke Clothing 
een agent zocht voor het label D555 en 
Rockford, waagde Ton Mulder van de 
gelijknamige agentuur de stap van reguliere 
maten naar plus size. “De beste die ik ooit 
gemaakt heb. Grote maten is een andere 
tak van sport en er is een enorme markt 

voor betaalbare kwaliteitskleding voor heren in het laag-
middensegment. De man kan compleet gekleed worden met 
Duke: van jeans in verschillende wassingen tot overhemden, 
T-shirts, polo’s en truien, maar ook riemen ondergoed en 
pyjama’s. Vanaf 2XL tot 8 XL en jeans 42 tot 70 inch.”

‘MANNEN KOPEN OP EEN 
ANDERE MANIER DAN 
VROUWEN HUN KLEDING. ZE 
SHOPPEN EEN PAAR KEER PER 
JAAR EN DOEN DAT EFFICIËNT’
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SASKIA HAANAPPEL EN YVETTE SWAAK VAN YESTA & IVY BELLA

“ONZE KLANT HOUDT 
VAN EEN VROUWELIJKE, 
TRENDY CASUAL LOOK”

A lle collecties hebben een 
kleurthema en zijn onder-
ling goed met elkaar te 

combineren. Het hele proces van 
ontwerp tot eindproduct heeft Buur 
Fashion in eigen hand. Yesta (maat 
44-56) levert jaarlijks zes collecties 
uit en Ivy Bella (maat 46-56) maan-
delijks een capsule collectie en an-
dere actuele items. Beide plus size 
collecties in het middensegment, 
hebben ook zusjes in reguliere ma-
ten (tot maat 48): Ivy Beau en Yest. 
Saskia en Yvette zijn ook voor deze 
labels commercieel verantwoor-
delijk. Saskia stuurt daarnaast de 
agenten van het verkoopteam Yest 
en Yesta in Europa aan. Yvette stelt 
voor Ivy Beau en Ivy Bella haar 
salesteam samen. Met design- en 
productiekantoren in Istanbul, de 
productie in China, een dochter-
onderneming in Canada en de Eu-
ropese beurzen, zijn beide dames 
regelmatig onderweg. 

VERKOOP WERELDWIJD
Saskia: “We staan altijd op de 
beurs, die steeds belangrijker voor 
ons wordt. Het is een contact- en 
schrijfmoment. Ook internationale 
klanten weten ons te vinden. We 
verkopen onze labels wereldwijd. 
Nederland, Duitsland, België, 
Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië, 
Finland, Zweden, Noorwegen, 
Zwitserland, Rusland, Polen, Tsje-
chië, Oostenrijk, Canada en de 
USA. Na het stopzetten van X-Two 
is in 2016 Yesta geïntroduceerd 
en we hebben inmiddels bijna 
100 procent dekking bij plus size 
boutiques. Met Ivy Bella gaat het 
ook goed.” Yvette verwacht dat ze 
binnen vijf jaar bij alle speciaalza-
ken en modehuizen hangt: “Wij 
zijn het antwoord op de nieuwe 
ondernemer, die snel inspeelt op 

de vraag van de winkelier die de 
huidige trends het liefst morgen in 
haar winkel wil hebben. Het is wel 
anders budgetteren. Naast de voor-
order merken, hou je ruimte vrij in 
het budget voor je voorraadlabels. 
De capsulecollectie van Ivy Bella 
worden overzichtelijk gepresen-
teerd op onze B2B webshop met 
wekelijks nieuwe items van de By 
Bella-lijn. De volgende dag wordt 
je bestelling bezorgd. Met onze 
huidige labels hebben we de keuze 
gemaakt ons volledig op de winkels 
te richten.”

VERTALING REGULIER 
NAAR PLUS SIZE
Saskia: “Vanuit de reguliere maat 
gedachte, hebben we moderne 
commerciële collecties. De Yest col-
lectie wordt grotendeels vertaald 
naar de Yesta lijn. Onze ervaring 
hiermee is een groot voordeel voor 
de fast fashion labels Ivy Beau en 
Ivy Bella. Tijdens de vorige editie 
stonden we met de eerste collectie 
van Ivy Bella. Daar was een duide-
lijke vraag naar vanuit de markt en 
het is heel goed ontvangen. Bij dit 
label is er ook geen minimumafna-
me. Naast de voororder bij Yesta, is 
er ook een groot basic aanbod op 
NOS-basis te bestellen. Van shirts, 
denims tops in korte en lange va-
rianten tot jeans die via webshop 
altijd op voorraad zijn. Door de 
mix van onze labels, verkopen wij 
de klant nooit nee.” 
www.buurfashion.com

Buur Fashion is een van de 
trouwe standhouders op 
de WFC Big Brands beurs. 
Commercieel manager 
Saskia Haanappel lanceert 
deze editie de nieuwe Yesta 
najaar- wintercollectie 2019-
2020 en brandmanager 
Yvette Swaak van 
voorraadlabel Ivy Bella 

presenteert de zomercollectie 2019. Saskia: “Beide labels 
bedienen dezelfde vrouw en vullen elkaar aan. Onze klant 
houdt van een vrouwelijke, trendy casual look en let op 
haar portemonnee.”
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D e vraag naar panty's is 
enorm gestegen, sinds 
er weer meer jurkjes 

en rokjes worden gedragen. Spe-
ciaal voor de grote maten heeft 
Cette een breimachine ontwikkeld. 
Joyce: “In de collectie hebben we 
bijvoorbeeld een panty met aan de 
bovenkant een ingebreid stuk voor 
schurende bovenbenen. De boven-
kant van het pantybroekje heeft 
extra lengte, een bredere band die 
niet te strak is maar wel stevig blijft 
zitten. Natuurlijk ook voldoende ly-
cra voor de optimale stretch. Bijna 
iedere stenen of online grote maten-
winkel heeft Cette in de collectie.”

JOYCE VAN HAL NIEUWE AGENTE BEENMODELABEL CETTE

“EEN PANTY IS ONMISBAAR 
IN DE GARDEROBE VAN DE 
FASHIONABLE VROUW”

WERELDWIJD PATENT
In 1958 startte het familiebedrijf 
Cette en in 1988 werd het merk we-
reldwijd gepatenteerd. Meer dan 
tachtig procent van de productie is 
bestemd voor export naar meer dan 
40 landen.
Sinds bijna een jaar is Joyce agent 
van Cette. Daarmee volgt ze Hans 
Stevens op die per 1 januari 2019 
met pensioen is gegaan. Naast 
het luxe beenmodelabel, vertegen-
woordigt ze de labels Dresskini en 
Syl. “Ik werk sinds 10 jaar in de 
plus size fashion. Dit is een niche-
markt en zo enorm in ontwikkeling. 
Mijn showroom is in de Fashion 
dome D1.36 in Almere, die deel ik 
met Henk Nieuwland. Hij is agent 
van labels als Nina von C. en dit 
merk heeft ook deels grote maten in 
haar assortiment.” 

INTERNATIONAAL MERK
“De meeste pantymerken hanteren 
maattabellen gebaseerd op lengte 
en gewicht, zodat je kunt kijken 
welke maat je nodig hebt. Onze 
beenmode gaat van een 9 dernier 
dunne panty tot maillots van 120 
denier, variërend in de maten S tot 
en met 4XL. Vergelijkbaar met maat 
60-62. Onze shapewear is verkrijg-
baar van maat 34 tot en met 62. 
Het ‘shapet’ daar waar het moet, 

maar je voelt je niet opgesloten en 
het is makkelijk aan te trekken. We 
hebben slips met korte en lange 
pijpjes, hemdjes, jurkjes en zelfs 
een panty met shapewear broekje.
Cette is een internationaal merk en 
staat bekend om haar fijne collec-
tie. Ik werk met veel plezier voor ze. 
Het is een bedrijf met korte lijnen 
waar snel beslissingen worden ge-
nomen. Mijn klanten bestellen via 
de B2B webshop of rechtstreeks bij 
mij. Met mijn lingerie achtergrond 
in het hogere segment hebben we 
er al veel nieuwe klanten bij. Dit 
keer sta ik er met een gecombineer-
de stand van Cette, Syl en Nina 
von C. Ik kijk uit naar deze beurs.  
Contact met mijn nieuwe klanten, 
maar ook met nieuwe bezoekers uit 
binnen- en buitenland.”
www.cette.com

EXHIBITION CATALOGUE

Van ragfijne exemplaren tot corrigerende panty’s in 60 dernier. Felgekleurd, zwart, 
huidskleur, met of zonder patronen en in alle maten. Luxe beenmode en Cette worden vaak 
in een zin genoemd. Prima kwaliteit en superfijne pasvorm, ook na tientallen keren wassen 
en dragen. Daarnaast verkopen ze ook sokjes en shapewear. Agente Joyce van Hal: “Een 
panty is onmisbaar in de garderobe van de fashionable vrouw en de blikvanger voor je 
benen. We leveren ze alle maten, deniers en kleuren.”
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ASTRID EN EMMA KOET VAN KOETLOOKING AGENCIES

“WFC BIG BRANDS 
IS EEN MUST VOOR 
DE DETAILLIST”

SUPERVROUWELIJK
Astrid: “We voeren voororderlabels 
waarvan sommige een B2B site 
hebben voor de detaillist en anders 
wordt er via ons nabesteld. De col-
lecties hangen bij speciaalzaken 
en modehuizen, die naast grotere 
maten ook kleine maten verkopen. 
Vanaf maat 44 is het extra belang-
rijk, dat er goed wordt gekeken 
naar de pasvorm. Daar heeft de 
plus size branche de afgelopen 
jaren een grote ontwikkeling in 
doorgemaakt.”  
“Dit is het eerste seizoen dat wij op 
de beurs staan met het Italiaanse 
label Donna Gi. We hebben een 
succesvol en veelbelovend eerste 
seizoen gedraaid en die collectie 
wordt nu uitgeleverd”, vult Emma 
aan. “Supervrouwelijk, mooie stof-
fen, prachtige en kleurige prints 
voor een redelijke prijs. We kunnen 
ook aangeven als we bijvoorbeeld 
een split in een jurk er niet in wil-
len of t-shirts willen verlengen. Het 
merk bestaat al 30 jaar en Neder-
land is het eerste land buiten Italië 
waar de collectie wordt verkocht. 

Kirsten Krog, ons tweede nieuwe  
label, heeft een prachtige feeste-
lijke collectie.”
 
ZOVEEL ENERGIE
Astrid: “We doen dit werk met veel 
plezier en hebben met onze klanten 
een vertrouwensband opgebouwd. 
We zijn een familiebedrijf en geen 
‘harde’ verkopers. Succes alleen op 
korte termijn past niet bij onze filo-
sofie. WFC Big Brands is een must 
voor de detaillist. Het stelt iedereen 
in de gelegenheid zich goed te ori-
enteren en nieuwe kleuren en trends 
te ontdekken. De nieuwe collecties, 
de ontspannen sfeer en de gezel-
lige contacten, daar krijgen wij al-
tijd weer energie van.” Wel mag de 
beurs iets eerder open en ’s avonds 
wat langer doorgaan vinden bei-
den. Emma: “Natuurlijk ontvangen 
wij de klanten ook graag in onze 
showroom in Eemnes. De plus size 
markt, heeft zich sterk ontwikkeld: 
gedurfd en modisch. De consument 
kan meer niet zeggen er is geen 
aanbod.”
www.koetlooking.com

“I k ben begonnen met 
modeaccessoires van 
het merk Manouk en 

mijn man Rob zat in de jeans. Sa-
men zijn wij verdergegaan in de 
damesmode en sinds 30 jaar ver-
tegenwoordigen wij curvy labels.” 
Emma: “Mijn zus en ik zijn opge-
groeid tussen de collecties en gin-
gen mee naar beurzen. Van kleins 
af aan hielpen we vaak met collec-
ties ophangen, prijzen en labelen. 
Acht jaar geleden ben ik erbij in-
gestapt. Mijn moeder en ik werken 
verrassend goed samen. We zijn 
nuchter, hebben geen stress en la-
chen veel met elkaar.” Astrid: “We 
vullen elkaar aan. Emma heeft haar 
eigen stijl en ideeën over mode en 
de wereld en ik ook.  We bespre-
ken collecties met elkaar en zijn 
nauw betrokken bij de samenstel-
ling van nieuwe collecties van een 
aantal van onze labels.”
 

Met ruim 40 jaar 
fashionervaring runt Astrid 
Koet met haar dochter 
Emma Koetlooking Agencies. 
Labels als Mona Lisa, Loft 
Denmark, Jorli, Q’neel en 
That’s me, Godske, Gomaye 
en de laatste twee nieuwe 
merken: Donna Gi en 
Kirsten Krog. Astrid: “Onze 
maatvoering gaat van maat 
36 tot 56 en soms tot 60. 
Wij vinden dat de grote 
maten branche enorme 
stappen heeft gemaakt. Er 
is een fantastisch en breed 
aanbod gekomen, van 
klassiek tot hoogmodisch in 
alle prijsklassen”.
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LSK FASHION AGENCY
CUBE CENTRE ALMERE, 

SHOWROOM C3.25
VELUWEZOOM 7, 1327 AA ALMERE

TEL: +31 (0)6 827 484 86
INFO@LSKAGENCY.NL
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Jouw communicatieboodschap op de  
beste manier zichtbaar voor jouw doelgroep? 
Wij regelen dat van A tot Z.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?
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TANJA REINHOLDT FUNK VAN CURVY LABEL ZIZZI

“WE FOCUSSEN ONS OP DE 
LAATSTE TRENDS ZONDER 
COMPROMIS AAN DE PASVORM”
Het Deense trendy curvy 
label Zizzi (42-56) van 
moederbedrijf de Ball 
Group, hangt sinds 
2000 in de winkels. 
Marketing coördinator 
Zizzi Tanja Reinholdt Funk: 
“Zizzi is verkrijgbaar in 
Denemarken, Zweden, 
Noorwegen, Nederland, 
Duitsland en Finland en 
op termijn in Frankrijk en 
België. We hebben 120 
concept stores en meer 
dan 1000 verkooppunten. 
Naast de online webshop 
en wholesale bij plus size 
retailers, werd zes jaar 
geleden de eerste Zizzi store 
in Nederland geopend. In 
maart is de opening van het 
12e filiaal in Eindhoven.”

N a een paar jaar niet op de 
beurs te hebben gestaan, 
is Zizzi er dit keer weer. 

Tanja: “Online groeit het snel, dat 
zien we bij Wehkamp en Zalando. 
Maar ook het aantal wholesalers 
die ons label verkopen. Voor hen 
staan we op WFC Big Brands. 
Jaarlijks hebben we acht Zizzi  
collecties en maandelijkse express 
collecties. We focussen op de laat-
ste trends zonder compromis aan de 
pasvorm. Zizzi heeft goede basics 
met een never out of stocksysteem. 
Van jeans, tops, shirts, leggings, 
cardigans, soft shell jassen, panty’s 
en shapewear. Eind januari hebben 
we Zay gelanceerd, een luxere lijn 
van Zizzi met jaarlijks zes collecties. 
Iets verfijnder met meer kant, zijde, 
kleine details en hoogwaardige 
stoffen. Online verkrijgbaar en in 

eerste instantie bij de Zizzi winkels in  
Leiden, Amersfoort en Den Bosch.”

COMPLIMENT
Hippe items en comfort is in alle  
Zizzi-collecties belangrijk. Uniek is 
ons jeanspakket. In tal van mooie 
wassingen, altijd met stretch en 
zo mooi op het figuur van de volle 
vrouw gemaakt. Prijzen variëren 
van € 39,95 tot € 89,95. Onze 
klant wil er mooi uitzien en de mode 
volgen. Dat kan een klant van 16 
jaar zijn, maar ook van 40 of 65.  
Er is voor ieder wat wils.

Fijne van kopen in de stenen winkel, 
is dat ervaren personeel je adviseert. 
Je kunt de kleding passen en voelen. 
Iedere vrouw, los van leeftijd, lengte 
of maat, wil er goed uitzien. In de 
winkel gaan we op zoek niet naar 
wat je past, maar wat past bij jou. 
Mooiste compliment is toch als je 
op een verjaardag komt en iemand 
zegt: “Wat zie jij er leuk uit.”
www.zizzi.nl

'ZIZZI HEEFT 
GOEDE 
BASICS MET 
EEN NEVER 
OUT OF 
STOCK  
SYSTEEM'

EXHIBITION CATALOGUE
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“I k miste een winkel die 
zich vooral richt op 
jonge meiden en vrou-

wen. Ik zag hoe mijn eigen dochter 
van 19 struggelt om wat leuks en te 
kopen in de reguliere winkels met 
haar maat 44/46. Het is best lastig 
om iets fashionables en betaalbaars 
te vinden wat gesneden is op cur-
ves. Zij gaat me, naast haar studie, 
helpen in de winkel. Superleuk om 

BLOGGER EN FASHION STYLIST ELS SPRENKELING OPENT REBELS CURVY FASHION

“IK RICHT ME OP DE JONGE 
DOELGROEP DIE OPGROEIT 
MET BLOGGERS”

dit samen te kunnen doen! Ik begin 
met een kleine selectie betaalbare 
labels. Misschien komt daar later 
nog een luxer label bij. Ook wil ik 
vintage plus size kleding gaan ver-
kopen. Ik richt me op de doelgroep 
die opgroeit met bloggers en ge-
durfde, niet te dure kleding wil dra-
gen. Ze lappen fashionregels aan 
hun laars en dragen wat ze leuk 
vinden. Fashion is fun roep ik jaren 

en ik wil graag deze boodschap 
overbrengen. Deze vrouwen kopen 
nu vooral online hun kleding. Een 
webshop ligt in de planning, maar 
eerst de winkel openen.”

Jurkenfanaat, bekend blogger en fashion stylist Els 
Sprenkeling opent begin maart 2019 Rebels Curvy Fashion 
in Oisterwijk. Een droom die uitkomt: een winkel voor de 
jonge curvy vrouw. Met betaalbare labels als Junarose, 
Only Carmakoma, Zoey, Zizzi, October en het Nederlandse 
jeansmerk Blue Frog. Daarnaast ook accessoires als tassen, 
sjaals en sieraden. Els: “Voor de lente/zomer 2019 heb ik 
vrouwelijk, gedurfd en kleurrijk ingekocht.”

'IK RICHT ME OP DE DOEL-
GROEP DIE OPGROEIT MET 
BLOGGERS EN GEDURFDE, 
NIET TE DURE KLEDING WIL 
DRAGEN'
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RAVISSANTE VERSCHIJNING
Na de vorige WFC Big Brands 
beurs, begon het weer te kriebelen. 
Ik liep al langer rond met het idee 
en toen kwam ineens dit pand op 
mijn pad. Naar de vorige beurzen, 
ging ik als blogger, om de nieuwe 
collecties te zien en voor samen-
werkingen met labels. Dat zal deze 
beurs heel anders zijn.” Sprenke-
ling is een ravissante verschijning, 
lang krullend blond haar, rode lip-
pen en in opvallende jurken met 
prachtige prints. “Ik ben jong van 
geest en durf mijn persoonlijkheid 
te laten spreken door mijn kleding. 
Ik hou van vrouwelijke kleding en 
high heels. Ik ben selectief. Spreekt 
het me aan, is het de goede kleur 
en goede pasvorm. Iets moet super 
zijn en niet zomaar leuk. Ik zie dat 

magazine Big is Beautiful in 2008 
als een van de eerste plus size blog-
gers met haar blog XL Fashion File. 
Later veranderde ze de naam in Els-
sprenkeling.com. “Ik blog nu voor 
verschillende labels en ik verzorg 
de styling voor shoots van onder 
meer Belloya en SRNDPTY. Voor 
Maxim’s doe ik al jaren hun social 
media content en schrijf ik blogs. 
Ooit zou ik een eigen label willen 
hebben, met mooi gesneden jurkjes 
in verschillende stoffen en printjes. 
Maar ook blazers met een goede 
pasvorm, dat zie ik nog te weinig. 
Ik wil andere curvy vrouwen inspi-
reren als blogger en met wat ik 
verkoop in mijn winkel. Laat jezelf 
zien als curvy vrouw. Kleur en prints 
doen veel voor je looks en je outfit 
wordt zoveel spannender.”
www.rebelscurvyfashion.nl

EXHIBITION CATALOGUE

veel jonge meiden ook een uitge-
sproken smaak hebben en dan 
vinden ze bij Rebels Curvy Fashion 
een uitgebreid aanbod.”

PASSIE VOOR FASHION
Als freelance vormgever en fashion 
stylist startte ze na het winnen 
van de covergirlwedstrijd van het 
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WFC AMSTERDAM
In WFC Amsterdam komt ieder soort evenement tot leven, van congressen tot diverse 
beurzen. WFC Amsterdam is een flexibele en multifunctionele locatie. De totale ca-
paciteit à 3.500 m² is verdeeld over twee ruimtes van 1.500 m² en een entree van 
500 m². Wanneer zelfs de 3.500 m² niet toereikend is, bestaat er de mogelijkheid 
om andere ruimtes binnen het WFC bij uw evenement te betrekken. De drie hallen 
zijn afzonderlijk van elkaar te huren. De event locatie bevindt zich op de tweede  
etage van het WFC en is vanuit de centrale hal bereikbaar met roltrap en lift. 

VOORDELEN VAN EVENEMENTEN IN HET WFC
Een evenement organiseren in WFC Amsterdam heeft een groot aantal voordelen, 
waaronder:
• Ruimte van 3.500 m² waarin u tot 5.000 bezoekers op een dag kunt ontvangen
•  Flexibel inzetbaar doordat de totale ruimte is verdeeld over twee ruimtes van 

1.500 m² en één ruimte van 500 m²
• Vrijheid in keuze van leverancier
• Gemak door uiteenlopende faciliteiten
• Veiligheid (24/7 beveiliging en toegang)
•  Naamsbekendheid van het WFC en een aantal grote, bekende evenementen
• Optimale bereikbaarheid en overdekte parkeergarage met 950 plaatsen
• Meewerkend en meedenkend team dat u graag ondersteund bij uw creatieve proces.

KOM LANGS EN BEKIJK ZELF DE VELE MOGELIJKHEDEN VAN WFC AMSTERDAM! 
BEL VOOR MEER INFO MET ONZE AFDELING EVENEMENTEN 020 - 5110183 
OF MAIL NAAR EVENTS@WORLDFASHIONCENTRE.NL

WORLDFASHIONCENTRE.NL

DÉ IDEALE LOCATIE 
VOOR AL UW EVENTS

10 minuten 
van Schiphol

Gelegen aan 
ringweg A10

5 min. van station 
Lelylaan

3 min. van tramlijn 
1, 2 en 17

Taxistandplaats 
voor de deur

Westcord Fashion 
Hotel nabij

3.500
OPPERVLAKTE 

WFC AMSTERDAM

5.000
MAX. AANTAL

BEZOEKERS PER DAG

950
PARKEERPLAATSEN

GIGLIOROSSO.indd   1 03-01-19   14:17
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SEE YOU AT 
STAND NO. 58 - WFC BIG BRANDS
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In 1975 richten Cees van Bla-
del en Meria Sars Silk Route 
op. Samen reizen ze de we-

reld over op zoek naar de mooi-
ste stoffen en designs. Van kleins 
af aan, reisden hun dochters met 
hen mee, onder meer naar India. 
Ook nu komen ze een paar keer 
per jaar in India om de samples 
te zien en waar nodig de produc-
tie bij te sturen. Acht jaar geleden 
namen ze Silk Route over. Sharon 
ontwerpt de collecties. “Mijn inspi-
ratie raakt nooit op. Ik kijk naar 
het straatbeeld, gebouwen, bezoek 
tentoonstellingen en we zijn altijd 
op zoek naar mooie kleurcombina-
ties en designs. Ik hou meer van fel-
lere kleuren en Crisje wat zachtere 
tinten. Hoewel we heel verschillend 
zijn, vullen we elkaar prima aan.” 

CRISJE & SHARON VAN BLADEL VAN SILK ROUTE

“WE ZIJN ALTIJD  
OP ZOEK NAAR MOOIE 
KLEURCOMBINATIES 
EN DESIGNS”

VAN ONTWERPTAFEL 
TOT BEURS
Sharon: “Sjaals zijn naast praktisch 
ook lekker warm en makkelijk mee 
te nemen. We werken met zijde, 
wol, linnen en katoen. Vanaf prij-
zen zijn € 19,95 verkoopprijs 
oplopend tot ongeveer € 80. Veel 
plus size winkels kopen bij ons in 
en de collectie is makkelijk bij te 
bestellen in onze B2B-webshop. 
Daarnaast hebben we een kleine 
collectie sieraden. Uitgesproken, 
grote en kleurige kettingen van 

materialen als hoorn, hout, metaal, 
rubber en kunststof.” Crisje: “Onze 
collecties zijn te koop in Europa, 
van Griekenland tot Zweden maar 
ook Canada. Voor verschillende 
landen zijn we nog op zoek naar 
sales agenten. Met een aantal fa-
brikanten werken we al heel lang. 
Onze moeder werkt nog mee in ons 
bedrijf en onze vader doet kleine 
dingen achter de schermen. De 
afwisseling is heerlijk. De ene dag 
staan we op een beurs in binnen- of 
buitenland, een week later zijn we 
in India, om daarna weer achter 
de ontwerptafel te staan of in oude 
kloffie bestellingen in te pakken.”

KORTE LIJNEN & SERVICE
“We staan op beurzen in Europa, 
van Parijs tot Kopenhagen. WFC 
Big Brands is een hele leuke beurs: 
supergoed georganiseerd, fijne 
sfeer en enthousiaste bezoekers. 
Op deze beurs laten we twee col-
lecties zien zomer 2019 en winter 
2019, waarvan de zomercollec-
tie 2019 vanaf dan ook op voor-
raad is, zodat er snel geleverd kan 
worden. Per seizoen zijn er 75 tot 
85 nieuwe ontwerpen en in deze 
nieuwe zomercollectie veel geeltin-
ten, turquoise en koraal. In de win-
tercollectie weer meer oranje. Voor 
winter 2019 hebben we veel mooie 
geborduurde shawls, en ook prach-
tige dunne wollen geprinte shawls. 
Mooi met een randje of pailletten 
als extra accent.  Geregistreerde 
klanten kunnen bestellen op onze 
site, meestal is een bestelling binnen 
twee werkdagen in huis. Doordat 
we een familiebedrijf zijn, hebben 
we korte lijnen met service hoog 
in het vaandel. We luisteren goed 
naar onze klanten. We focussen op 
een zo klein mogelijke impact op 
het milieu. De collecties komen bij-
voorbeeld met zeevracht. We gelo-
ven niet in fast fashion, maar kiezen 
voor goede kwaliteit en dessins die 
vele seizoenen meegaan.”
www.silkroute.nl

Wereldwijd worden de 
sjaals en sieraden van het 
toonaangevende merk Silk 
Route verkocht. De zussen 
Crisje en Sharon van Bladel 
runnen het familiebedrijf 
en lanceren jaarlijks twee 
collecties in het midden-
hoogsegment. Sharon: 
“Onze kracht is voornamelijk 

het kleurgebruik en de keuze voor mooie, hoogwaardige 
materialen als zijde, wol, viscose en katoen. Sjaals zijn niet 
gebonden aan maat en stylen een outfit af.”

‘WE KIEZEN VOOR GOEDE 
KWALITEIT EN DESSINS DIE 
VELE SEIZOENEN MEEGAAN’

EXHIBITION CATALOGUE



- Stand 41
- Bestel direct in onze B2B Shop
- Vraag naar onze beursaanbieding
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