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Twintig dezelfde witte hemden die week  

na week roteren. Het is een van  

de eigenzinnige kledinggewoonten van  

Stefaan D’Hondt, Brand Director van  

Breguet voor BeNeLux, Nordic & Baltic.  

Vorig jaar werd hij in de categorie Bizz  

verkozen tot DS BEST DRESSED MAN.  

Wat heeft dat met hem gedaan?

IN MIJN SECTOR  
VERWACHTEN MENSEN  
DAT JE EEN BEPAALDE  
DRESSCODE HANTEERT  
EN ZE BENADEREN JE  
ANDERS ALS JE BELANG  
HECHT AAN JE KLEDIJ.

DRESS IN STYLE DRESS IN STYLE
DS BEST DRESSED MAN 2020

”GOED 
GEKLEED

VOEL IK ME BETER”  

S Best Dressed Man, wat doet dat met een mens?
Stefaan D’Hondt: “Om te beginnen overviel me 
toch wel een zekere trots toen ik genomineerd 
werd. Toen Vlaams acteur Yemi Oduwale en ik de 

overwinning binnenhaalden – hij in de categorie ‘Vip’, 
ikzelf in de categorie ‘Bizz' – was mijn ijdelheid echt wel gestreeld. Te 
meer omdat ik merkte dat ook mijn omgeving het een verdiende over-
winning vond. Maar zoals iedereen werden we geconfronteerd met co-
rona, misschien hebben we er niet van kunnen genieten zoals in een 
normaal jaar. Jammer genoeg moest het event worden afgelast. De 
uitreikingsceremonie van DS Best Dressed Man is een feestelijke avond 
waarop je kennis maakt met veel zakenmensen en goed kan netwerken. 
Momenteel word ik wel links en rechts gevraagd voor fotoshoots of 
partnerships. Dat combineren met het thuiswerk achter de computer 
vormt een welgekomen afwisseling in deze tijden van corona.”
Wat is uw beste souvenir aan DS Best Dressed Man?
“Ik leerde leuke mensen kennen, zoals juwelier David Gotlib, partner van 
de award. We deden samen een fotoshoot. Ook kwam ik weer in con ̂  
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Duur of niet duur?
“Veel hangt af van hoe het gedragen wordt. Ik kan voor basic stukken 
zoals een hemd, T-shirt, polo of trui met V-hals perfect mijn gading vin-
den bij prêt-à-porterketens, maar bepaalde kleding mag voor mij geld 
kosten. Denk daarbij aan schoenen (Santoni, Fratelli Rossetti), overjassen 
en kostuums (Corneliani, Lardini) die ik doorgaans trouw bij dezelfde 
merken koop. Maar waar het vandaan komt, doet er uiteindelijk niet toe. 
Als het totaalplaatje maar klopt. Het is zoals bij namaakproducten. Neem 
nu een namaak Louis Vuitton-tas uit Turkije. Bij de ene persoon zal je je 
afvragen of de tas wel echt is, terwijl je je er bij iemand anders geen vra-
gen bij stelt. Het hangt er allemaal van af hoe het wordt gecombineerd. 
Al kan je je daarin enorm vergissen. We leven te vaak in veronderstellin-
gen en percepties en dat is verkeerd. Er zijn twee woorden die ik graag 
aanhaal. Het Engels assume en Nivea. Als je ‘assume’ opsplitst in drie 
dan krijg je: if you assume too much, you make an ‘ass’ out of ‘u’ and 
‘me’. Of nog Nivea, Nooit Invullen Voor Een Ander. Iedereen heeft het 
recht om te dragen waar hij zich goed in voelt. Als mensen uitstralen dat 
ze zelfverzekerd zijn, vraag je je zelfs niet af waar iets vandaan komt.”
Kleedt u zich anders als u op businesstrip naar Scandinavië gaat?
“Niet echt omdat ik er natuurlijk present ben in naam van Breguet. Maar 
Scandinaviërs hanteren wel duidelijk een andere kledingstijl, toch in 
de grootsteden die ik frequenteer. Ze combineren vaak oversized en 
strakke kledingstukken. De zakenrelaties die ik er ontmoet, dragen daar-
entegen een stijl die ik wel waardeer: maatpakken waarbij de broeken 
voorzien zijn van broekspijpen met een omslag – ‘vuilnisbakjes’ noemen 
we dat in ons dialect – en ze worden ook korter gedragen zodat de 
kousen duidelijk zichtbaar zijn.”

TWINTIG WITTE HEMDEN
Zijn er stoffen die u nooit zou kopen?
“Linnen kreukt voor mij te veel. Heel mooi om te zien bij een model dat 
poseert voor een modefoto, maar na een autorit of nadat je er gewoon 
mee hebt gezeten, is het gewoon te veel gekreukt. Ik heb wel linnen 
jasjes, maar pakken zijn niet aan mij besteed.” ^

^ tact met collega’s uit mijn vorige sector(en). Ze hadden zoiets wel 
van me verwacht, zeiden ze: ‘Je kwam altijd al goed voor de dag’. Zelf 
vind ik dat maar normaal. Je bent het visitekaartje van je bedrijf en dat 
moet je ook uitstralen. Ik zit in een sector waar mensen verwachten dat 
je een bepaalde dresscode hanteert. Ik merk toch dat mensen je anders 
benaderen als je belang hecht aan je kledij dan wanneer je in training of 
slippers zou rondlopen. Ook al ben je dezelfde persoon. Perceptie, hé.”
Hebt u altijd die passie voor mode gehad?
“Mijn mama kwam altijd als uit een doosje. Ze ging elke vrijdag naar 
de kapper voor een brushing. Sliep vervolgens als een mummie in bed 
waardoor ze ’s ochtends enkel haar haren aan de achterkant wat diende 
bij te werken. Haar wondermiddel: Elnett, waarschijnlijk Extra Strong. 
Voor mijn vader zaliger daarentegen was dit alles maar bijzaak. Ik denk 
dat ik me er daarom, als een soort van tegenreactie, extra op focus. 
Een beetje zoals de notariszoon die zich afzet tegen zijn vader en dan 
de alternatieve toer op gaat. Als ik naar de bakker ga, dan klopt het 
plaatje ook. Gewoon omdat ik me daar beter in voel. Ik kleed me niet 
op voor iemand anders maar voor mezelf. Wat niet wil zeggen dat ik in 
het weekend niet met sneakers, een broek die op halfzeven hangt en 
een capuchon durf rond te lopen.”

BROEKSPIJPEN MET VUILNISBAKJES
Wat is de grootste flater op het vlak van kleding die een man kan 
maken?
“Vroeger waren dat er veel, maar vandaag merk ik dat heel veel men-
sen daar toch mee weg komen. Ik denk dan aan witte sportkousen. Not 
done vind ik loafers dragen met daarin kousenvoetjes die onzichtbaar 
zouden moeten zijn maar die toch komen piepen. Of nog, je kostuum-
vest verkeerd knopen. De onderste knoop hoort altijd los te zijn! Bij een 
double-breasted vest is dat de onderste links of rechts, afhankelijk van 
hoe het vest gevouwen is.”
Welke basics moet elke man in zijn kleerkast hebben?
“Een marineblauw pak, een wit hemd, een paar loafers, een paar Chel-
sea boots.”
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“WE LEVEN  
TE VEEL IN  
VERONDER- 
STELLINGEN EN  
PERCEPTIES EN 
DAT IS VERKEERD. 
IEDEREEN HEEFT 
HET RECHT OM 
TE DRAGEN WAAR 
HIJ ZICH GOED  
IN VOELT.”

SMEREN EN SPRAYEN

Een man die zich goed kleedt, 
verzorgt ook zijn lichaam goed. 
Stefaan D’Hondt over groo-
ming. “Voor een man begint 
de beautyroutine altijd met het 
hydrateren van de huid. Dat 
doe ik met een allround crème. 
Ik gebruik het Blue Serum van 
Chanel. Initieel een damespro-
duct maar veel mannen blijken 
voor hun verzorgingsproduc-
ten uit het arsenaal van hun 
vrouwen te putten. Verder scrub 
ik me met Clinique For Men en 
gebruik ik Blue Serum Eye van 
Chanel als oogcontourcreme. 
En ik ga de deur niet uit zonder 
de geur Royal Oud van Creed. 
Ik smeer en spray graag en vind 
dat fantastisch.”
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Wat is het ideale paar manchetknopen?
“Als DS Best Dressed Man mocht ik bij David Gotlib een paar man-
chetknopen uitkiezen. Het was bijzonder om te zien hoe hij, net zoals 
wij bij Breguet, vakmanschap hoog in het vaandel heeft. Uiteindelijk 
opteerde ik voor de Illumination Round, een paar roségouden man-
chetknopen met diamantjes. Discrete exemplaren waar de luxe van 
afstraalt. Daarnaast val ik voor de iets meer casual of sportievere man-
chetknopen. Ik denk dan aan de Yin and Yang-manchetknopen van 
David Gotlib, de Pacific Sea Star of nog de Feathery Charm-manchet-
knopen in de vorm van veertje bezet met diamanten. Manchetkno-
pen met een twist die de aandacht trekken, ja, zelfs een beetje rock ’n 
roll, daar hou ik wel van.”

HAUTE COUTURE MEETS FORMULA E

Behalve Best Dressed Man Stefaan  
D’Hondt was er voor de fotoshoot op  
deze pagina’s nog een tweede model:  
de DS 9E E-TENSE 225.
Van point perlé-stiknaden op de zetels tot 
clous de Paris-guillocheafwerking op de  
metalen bedieningsknoppen: DS Auto- 
mobiles maakt voor zijn auto-interieurs 
graag gebruik van de ambachtelijke savoir-
faire uit de Franse haute couture.
Maar ook op hoogtechnologisch vlak scoort 
het merk. De DS 9 E-TENSE, de nieuwe 
berline, profiteert zoals alle andere E-TENSE- 
modellen (de geëlektrificeerde DS-modellen 
zeg maar) van de knowhow die het merk 
vergaarde dankzij zijn deelname aan de 
Formula E, de formule 1 van de elektrische 
racewagens. Een zeer succesrijke deelname 
overigens: twee jaar op rij (in 2018 en 2019) 
veroverde DS Automobiles de wereldtitel 
voor zowel (individuele) Drivers als voor 
Teams.
De in de Formula E opgebouwde expertise 
vind je onder de motorkap van de DS 9 
E-TENSE 225 terug in de vorm van uiterst 
sterk presterende elektrische motoren. Deze 
plug-in hybride berline speelt nu al in op de 
toekomstige regelgeving zodat u vrij zal kun-
nen rijden waar u wil. De hybride aandrijving 
koppelt een 180  pk sterke 1,6 liter PureTech 
turbobenzinemotor aan een elektrische  
motor van 110  pk. Samen hebben die  
motoren een vermogen van 225  pk.
De DS 9 E-TENSE 225 kan 48 kilometer 
(WLTP) emissieloos rijden dankzij een batterij 
van 11,9 kWh (in 1 u. 45 op te laden dankzij een 
7,4 kW enkelfasige modus 3 oplaadkabel be-
doeld voor Wall Box en openbare laadpaal). 
De elektrische motor, die in de automatische 
versnellingsbak met acht verhoudingen is ge-
integreerd, bereikt een vermogen van 81 kW 

(110  pk) en maximum koppel van 320 Nm. Hij 
wordt enkel aangewend bij het vertrek, om je 
sneller te laten accelereren en om emissie-
loos te rijden tot een snelheid van 135  km/u. 
Daarnaast is er de hybridemodus, die zorgt 
voor een automatisch beheer tussen de ver-
schillende energievormen: 100% elektrisch, 
100% benzine of een combinatie van beide. 
De overgangen verlopen onmerkbaar.  
De Sport E-TENSE-modus geeft je met één 
druk op de knop een aangepast beheer van 
het gaspedaal, de versnellingsbak, de stuur-
inrichting en de gestuurde ophanging: goed 
voor nog meer rijplezier en dynamiek, te meer 
omdat hij ook over functies als Pro Pilot be-
schikt waarmee de wagen zich zelf parkeert.
Een heerlijke wagen dus om zelf te rijden 

maar ook om mee gereden te worden. Met 
zijn 4,93 meter lengte biedt de DS 9 ruim en 
comfortabel plaats, zowel voor- als achterin. 
De zetels achteraan zijn zowel verwarmd  
als geventileerd en laten je genieten van  
massages in een sfeerverlichting in de kleur 
van jouw keuze. Ook de koffer van de  
DS 9 E-TENSE: met 510 liter is het een van  
de grootste in zijn segment. 
In dit D-segment meet de DS 9 E-TENSE  
zich qua grootte met de (Audi) A6 terwijl  
zijn prijs meer bij de A4 aanleunt.  
De DS 9 E-TENSE 225-versie is er vanaf 
54.990 euro. De E-TENSE 360 4x4 met 
360  pk komt er later dit jaar, maar is nu al 
bestelbaar – vanaf 64.990 euro. (AVDB)
www.dsautomobiles.be
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maar hen past het wel. Bent Van Looy won in het verleden trouwens 
de Best Dressed Man-award van Trends Style! Maar ik vind dat je trouw 
aan je eigen persoonlijkheid moet blijven en ik zie mezelf niet met 
flashy kleuren. Zelfs bij de keuze van mijn sportkleding en kousen ga ik 
voor heel neutraal. Ik voel me het beste in de classy, klassieke Italiaanse 
of Engelse stijl à la Kingsman met neutrale kleuren. Ik heb wel enkele 
blauwe hemden maar dat zijn veeleer uitzonderingen. Ik ben niet zo 
voor prints. Zelfs een blauw hemd met een wit lijntje is voor mij al bij-
zonder. Ja, ik ben heel strikt in mijn kledingkeuzes.”

EEN BEETJE ROCK ’N ROLL
Wat is voor u het ultieme accessoire om een statement te maken?
“Onmiskenbaar een horloge. Ons horloge typeert wie we zijn, net zoals 
een trouwring en manchetknopen. Die laatste draag ik voor bijzondere 
of officiële gelegenheden. Is de dresscode Black Tie, dan vind ik dat je 
sowieso manchetknopen moet dragen. Volgens de etiquette zou je 
onder een smoking eigenlijk geen uurwerk mogen dragen – tijd speelt 
namelijk geen rol bij zulke gelegenheden. Maar dat lap ik aan mijn laars. 
Bij Breguet hebben we heel dunne, klassieke horloges die perfect bij 
een smoking passen. Wie echt de etiquette echt wil respecteren, kan 
voor een stijlvol zakhorloge opteren.” 

^ Vindt u de binnenkant van een kostuum belangrijk?
“In het verleden liet ik geregeld pakken op maat met mijn 
initialen maken en droeg ik colberts van merken als Etro, 
waarbij de binnenkant vaak nog mooier is dan de buiten-
kant. Ik hou er wel van dat je door de manier waarop je zit 
een mooie print etaleert. Soms draag ik een gilet van John 
Sheep, één knoopje is daar anders dan de rest. Die details 
zijn ook heel typisch bij Lardini, waar steevast een bloem 
in het knoopsgat wordt verwerkt. Daar hou ik wel van.”
U draagt bijna altijd een pochet. Is dat een trademark? 
En wat is dat met die wonderspons?
“Soms vind ik een jas of een kostuum té basic. Zo’n po-
chet geeft die kleine twist die maakt dat het geheel niet te 
stijf is. Ik heb er thuis een 35-tal aan een wasknijper han-
gen en ik kies afhankelijk van mijn outift. Een pochet is 
voor mij het ideale cadeau. Mijn wonderspons zit in mijn 
auto om mijn schoenen altijd netjes te kunnen houden. 
Ik heb me namelijk laten vertellen dat vrouwen bij een 
man altijd eerst naar de schoenen kijken en daarnaast 
ook naar de handen en de tanden. En vermits je maar 
één kans hebt om een eerste indruk te maken...”
U hebt nog een eigenzinnige gewoonte: er hangen 
twintig dezelfde witte hemden in uw kleerkast.
“’Ik herinner me een uitspraak van modeontwerpster Vi-
vienne Westwood: ‘Je koopt veel beter vijf keer dezelfde 
outfit waarin je je goed voelt en waarmee je straalt dan 
dat je telkens met iets nieuws of chique komt aanzet-
ten dat jouw persoonlijkheid niet reflecteert. Als ik mijn 

kleerkast open doe sta ik – zonder te overdrijven – oog in oog met een 
twintigtal exact dezelfde, kraakwitte hemden. Ik volg een rotatiesysteem 
om die te dragen. Ik haal het eerste hemd uit de kast, draag het, was het, 
strijk het en dan hang ik het achteraan in het systeem. Van het moment 
dat ik merk dat de kraag of oksels niet meer echt wit/wit zijn, ook al is 
het hemd nog kraakwit – but it’s all in the mind – dan haal ik het uit de 
kast en vervang het. Het aantrekken van een vers gestreken wit hemd, 
dat naadje dat je voelt – ik strijk mijn hemden zelf – vergelijk ik graag met 
het heerlijke gevoel dat je krijgt wanneer je in een luxehotelkamer onder 
de vers gesteven lakens kruipt. Een spierwit hemd accentueert ook veel 
meer als je wat kleur hebt. Wanneer ik een kraakwit hemd draag in com-
binatie met een powersuit voel ik me duizend man sterk.”
Het is dit seizoen in de mode al kleur wat de klok slaat. Hoe imple-
menteert u dat in uw kleerkast? 
“Je hoeft niet met elke trend mee te gaan. Als het op kleur aankomt, 
ben ik meer voor kleine modeaccessoires die niet overheersen. Zoals 
een pochet, stropdas of eventueel een gilet omdat ik mezelf daarmee 
het beste voel. Ik vind het wel fantastisch om te zien hoe sommige 
mensen kleuren durven te combineren en er ook mee wegkomen. Bij-
voorbeeld de vintagekostuums die Bent Van Looy draagt of de eigen-
zinnige kleurencombinaties van Stromae. Die zijn niet aan mij besteed 
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Cognackleurige of zwarte schoenen onder een blauw pak?
“Veel Franse zakenmannen opteren voor zwarte schoenen. Maar 
alles hangt af van welk type blauw het kostuum is. Bij een donker 
marineblauw pak passen zwarte veterschoenen perfect. Toch draag 
ik vaak cognackleurige veterschoenen of bruine loafers onder een 
blauw pak. Belangrijk is dat de schoenen matchen met de ceintuur 
en de polsband van het horloge. Draag ik lederen schoenen, dan 
combineer ik die niet met een nubuck riem en omgekeerd. Het zijn 
kleine details die het af maken. Een blauw pak vind ik trouwens chic, 
een zwart kostuum associeer ik met een begrafenis.” ^

Stefaan D’Hondt draagt kleding van Maison Degand in Brussel.
Zonnebril Marcolin.
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”DE UITREIKINGSCEREMONIE 
VAN DS BEST DRESSED MAN 

IS EEN FEESTELIJK EVENT 
WAAROP JE KENNIS MAAKT 

MET VEEL ZAKENMENSEN EN 
GOED KAN NETWERKEN.”

OP 2 SEPTEMBER STELT TREND STYLE DE 20 GENOMINEERDEN VOOR DS BEST DRESSED MAN 2021 VOOR.


