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BEAU MODE
DE GARDEROBE VAN

Was ze eerst uit te tekenen 
in een hoodie, sinds ‘Goede 
tijden’-actrice Britt Scholte 
(21) een styliste heeft, gaat ze 
los met panterprintjes, high 
heels en behaloze outfitjes. 
Alleen die designerbag mist 
nog. “Kom ik weer aanzetten 
met mijn shopper.”

“Voor de Kids' Choice Awards 
2017 had mijn styliste zó’n mooie 
paarse jurk voor me geshopt... Ik 
vond ’m fantastisch, maar mocht 
’m alleen maar even lenen. Later 
heeft ze hem in Bangkok voor me 
laten namaken. Lief hè? Schoenen 
zijn van Chiara Ferragni en oor-
bellen van Fraleoni Gioielli.” 

tekst THEA TIJSSEN foto’s TARONE RACHAMIM 
styling PASCALLE SWINKELS haar & make-up
JACQUELINE HOOGENDIJK, GEEN BLUF 

‘  Mijn vrienden zeggen 
dat mijn stijl een 
beetje saai is’

BRITT SCHOLTE 
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mensen sneller geneigd zijn iets te  
kopen. Nu denk ik vaak: laat dat passen 
maar. Voor mijn gevoel let ook iedereen 
op wat ik pak. In winkels word ik vaak 
continu aangestaard. Niet iedereen 
hoeft te weten welke bh-maat ik heb...” 

MANNEN “Een beige broek, een chino, 
vind ik erg leuk bij mannen. Mijn ex 
Robin (Zomer, van YouTube-duo BENR, 
red.), met wie ik nog goed bevriend 
ben, droeg altijd van die broeken. Hij 
deed dat vooral omdat ik ze erg leuk 
vind. Een hoodie met een jasje erover 

vind ik ook heerlijk bij mannen. Het-
zelfde heb ik met petten. Die kan ik zó 
sexy vinden. Zet dus een aantrekkelijke 
man in een chino, hoodie met jasje en 
pet tegenover me en je kunt me weg-
dragen, haha.” 
 
GOED GEKLEDE CELEB “Gigi  
Hadid én Blake Lively. Zij kunnen alles 
hebben. Ik vind het mooi als mensen 
comfy outfits durven te dragen die ook 
vrouwelijk zijn. En ik vind het vet als 
mensen verschillende kanten hebben: 
dat ze zowel heel sexy als stoer zijn. 
Gigi en Blake weten precies wat ze 
kunnen hebben. Bovendien stralen ze 
een zelfverzekerdheid uit waardoor 
 kleren altijd al mooier staan.”

STYLIST “Pascalle Swinkels is mijn 
styliste. Mijn beste vriend Niek Roozen  
en ik moesten worden gestyled voor  
het Zapp-programma dat we samen 
presenteren: ‘Britt & Niek on topic’. 
Onze manager Gerard kwam toen met 
Pascalle aanzetten. Ze had ons vooraf 
alleen op foto’s gezien, dus dat was  
best spannend, maar ze had het perfect 
gedaan. Sindsdien is ze onze vaste  
styliste. Pascalle kent mijn stijl 

BARBECUE LOOKJE 
“Een lookje voor een strandfeestje in 

de zomer. Deze kimono van Forte 
Forte is zo leuk! Het shirt en de riem 
zijn van Zadig & Voltaire. Het spijker-
shortje is van Re/Done, de schoenen 

zijn van Givenchy en de oorbellen 
komen van Virginie by Manuel 

 Opdenakker, een favoriete sieraden- 
ontwerper van me.” 

WIJDE PIJPEN FOR LIFE 
“Ik ben dol op broeken met rechte, 

wijde pijpen, zoals deze van Joseph. Met 
dit Zadig & Voltaire-jasje en Ganni-shirt-
je krijgt het een casual look. Dit is erg 
Britt. Ik hou ook van grappige teksten 

op een shirt. Deze outfit schreeuwt om 
een – geleende – Louis Vuitton-tas. 
Geleend ja, je weet toch wat voor 

tassen ik doorgaans meezeul?”

TRUIENFREAK
“Een heerlijke thuislook. Maar als ik op 
zondag even boodschappen ga doen, 
kan dit ook. Als ik thuiskom, trek ik 

meteen een trui aan, tenzij de mussen 
van het dak vallen. Deze roze van 

Dolce & Gabbana kan overigens nog 
best met warm weer, omdat ’ie lekker 

kort is. De stoere jeans is van Kocca, de 
schoenen van Kylie & Kendall.” 

HELP, PANTERPRINT!
“Luna Mila, waar dit jurkje van is, is een 
fantastisch merk. Tot voor kort droeg ik 
niet zo snel een panterprint, maar mijn 
styliste vroeg me om dit toch te passen. 
Naast dit soort grappige jurkjes heeft 
Luna Mila veel pakken in geweldige 

prints. Zelfs broekpakken in joggingstof, 
die er chic uitzien. De sneakers zijn van 

Golden Goose de Luxe.”

TYPISCH BRITT “Als ik uitga, vind ik 
een pantalon met hoge taille en flared 
pijpen heel mooi. Ik word langer van 
zo’n broek, lijk er slanker door en krijg 
er een mooie kont van. Erop draag ik 
een shirtje of bloesje. Maar in het  
dagelijks leven kleed ik me vrij basic: 
spijkerbroek, sweater of vest en gym-
pen. Mijn vrienden zouden zeggen: 
haar kledingstijl is een beetje saai.” 

KLEURENPALET “Ik vind rood leuk, 
dus dat hangt veel in mijn kast. En 
groen en blauw. In elk geval donker.  
Ik heb meestal blond haar, daar vind  
ik donkere tinten mooier bij matchen. 
In knalkleuren word ik heel girly.” 

VERSLAVING “Truien! Daar heb ik  
er zoveel van. Dat waren eerst hoodies, 
inmiddels heb ik die ingewisseld voor 
mooie sweaters die leuk te combineren 
zijn. Ik heb er een stuk of twintig. Ze 
zijn lekker warm, zitten comfy en ik 
vind ze altijd cute staan. Je kunt er  
alle kanten mee op: met een hak en  
een strakke leren broek eronder kun  
je er zo in uit eten.” 

ONLINE SHOPPEN “Daar ben ik 
enorm van. Ook omdat ik weinig tijd 
heb om echt te winkelen. Dan zit ik in 
de trein en kijk op mijn telefoon wat ik 
kan bestellen. Vooral bij H&M, Zara, 
Loavies en Subdued. Die laatste vind  
ik een fantastisch merk. Dat is echt 
compleet mijn stijl. Als ik online shop, 
gooi ik eerst de winkelmand vol met  
álles wat ik leuk vind om er vervolgens 
meer dan de helft uit te gooien, haha. 
Vast heel herkenbaar.” 

SHOPBUDGET “Geen idee wat ik per 
maand uitgeef. Dat wisselt, al koop ik 
standaard eens in de drie maanden wat 
meer. Als ik iets koop wat duurder is, 
dan heb ik daar goed over nagedacht.” 

SHOPPEN “In fysieke winkels? Daar 
hou ik niet van. Die pashokjes zijn 
soms zo klein, vies, rommelig en te 
donker. Terwijl je in zo’n hokje moet 
beslissen of je iets koopt of niet. Eigen-
lijk zouden die dus júist goed licht en 
perfecte spiegels moeten hebben, zodat 

‘In winkels 
word ik continu 

aangestaard. 
Voor mijn gevoel 
let iedereen op 

wat ik pak’



“Ik vind het heerlijk als kleding comfy zit en er nog mooi uitziet ook. Zoals bij dit bloesje van  
Joseph en broek van Missoni. Ook deze hakken van Jeffrey Campbell zitten heerlijk. De hoed 
van Zadig & Voltaire en riem van Isabel Marant maken het plaatje af. En natuurlijk sieraden als
finishing touch: een ring van Virginie by Manuel Opdenakker en armbanden van KMO Paris.” m
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‘Ik ben van drie 
paar schoenen 

naar vijf planken 
vol gegaan’
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goed, maar zorgt er ook voor dat ik 
soms uit mijn comfort zone stap.  
Verder helpt ze me met shoppen. Ze 
geeft merken door die bij mij passen en 
zegt het als ze ergens een leuk item 
voor me heeft gezien. Mijn kledingkast 
is echt veranderd sinds ik Pascalle ken.  
Ik spring er nu veel meer uit.”

UIT JE COMFORT ZONE “Ik was  
altijd heel onzeker over mijn borsten, 
dus toen Pascalle op een gegeven  
moment met een pak aankwam waarin 
ik geen beha mocht en kón dragen, was  
ik natuurlijk niet enthousiast. Het was 
wel een heel gaaf pak, knalrood. Toen 
ik het aantrok, dacht ik nog: waar  
begin ik aan? Maar zodra ik het in de 
spiegel zag, vond ik mezelf zó mooi.  
Ik weet nu: het is ook oké om soms 
even geen beha te dragen.” 

TIC “Sinds ik op tv kom, ben ik veel 
meer met schoenen bezig dan voor-
heen. Altijd als ik iets nieuws aanschaf, 
koop ik er shoes bij. Geen idee waarom. 
Ik ben van drie paar schoenen naar vijf 
planken vol gegaan. Ik heb voor elk wat 
wils, maar vooral hakken, gympen en 
laarsjes. En toch zie je me het meest op 
mijn witte gympen.”

DESIGNER BAG “Haha, daar ben ik 
dus echt niet van. Ik heb er niets mee. 
Mijn beste vriendin Moïse (Trustfull, 
red.) vindt dat mijn bruine nepleren 
rugzak echt niet meer kan. ‘Dat is een 
sulletjes tas,’ zegt ze, ‘doe je ’m morgen 
weg?’ Mijn andere beste vriendinnen, 
die ik al sinds mijn geboorte ken, zijn 
het met haar eens. Zij zien er altijd 
mooi, verzorgd en leuk uit. Op een  
gegeven moment ging ik met hen een 

weekendje weg. Zij kwamen aan met 
een mooie weekendtas, ik had al mijn 
kleren in een Albert Heijn-shopper  
gepropt. Zij zeiden: ‘Jij zult altijd zo’n  
typische troela blijven die met een  
plastic tas aankomt waar haar kleding 
ingepropt zit.’ Waarschijnlijk hebben  
ze gelijk, haha.”

PERSONAGE “Mijn personage Kim-
berly in ‘Goede tijden’ wordt gestyled 
door Nicolai. Hij doet veel styling voor 
series en films en is mega creatief. Hij 
gooit streepjes met sterretjes en allerlei 
kleuren door elkaar. Het past allemaal 
perfect. Veel van wat Kimberley draagt, 
zou ik nooit aandoen. Veel te heftig: 
da’s niet Britt. Maar dat vind ik juist 
lekker als ik een rol moet spelen.”

LENEN “Moïse draagt veel van haar  
eigen webshop, ByMoise. We hebben 
dezelfde maat, dus ik leen regelmatig 
kleding van haar. Het gaat zover dat ik 
bij haar onder de douche spring en zeg: 
‘Mo, er zit een vlek op mijn broek, ik 
pak er even een uit je kast.’ Zij doet 
exact hetzelfde. Van de week waren we 
met vrienden bij mij en d an schreeuwt 
Mo ineens vanuit de slaapkamer: ‘Britt, 
ik pak effe sokken van jou!’ We hebben 
dezelfde stijl; Mo is alleen iets sexyer 
dan ik. Ze durft wat meer.” 

MISKOOP “Als een online bestelling 
niet past of toch niet zo leuk is, vergeet 
ik het vaak terug te sturen. Soms kan 
ik het dan nog aan vriendinnen geven. 
Maar laatst had ik een soort doek  
gekocht die je over je schouders hangt 
en dichtknoopt. Leek me fijn voor als 
ik naar een première ga en geen jas aan 
wil. Dat was dus echt een miskoop: ik 
lijk wel een kabouter als ik dat ding om 
heb. Tot overmaat van ramp was ik 
weer eens te laat met terugsturen en 
natuurlijk wil geen enkele vriendin 
hem hebben, haha.” 

‘De omslagdoek 
die me zo mooi 

leek voor bij  
premières, is echt 
een miskoop. Ik 

lijk wel een  
kabouter’

MOOI ROOD 
“Dit rode pak van Liu Jo is toch the 

bomb? Rood is sowieso mijn favoriete 
kleur. Ik voel me mega sexy in deze 

broek met flared pijpen. En doordat de 
broek zo hoog is, voelt die blote buik 

helemaal niet ordi, zelfs niet met alleen 
een H&M-bralette. De oorbellen zijn 
van KMO Paris en de schoentjes van 

Elisabetta Franchi.” 

DOL OP DENIM 
“Hierin zou ik naar de stad kunnen 
gaan om te borrelen. Ik ben dol op 

spijkerjasjes. Deze glitterbroek van Sage 
& Ivy vind ik erg mooi, het is een van 
mijn favorieten. Het spijkerjasje van 
Raiine is ook te gek. De top is van 

Anine Bing, de schoenen van Philou, de 
oorbellen zijn weer van Fraleoni Gioielli 

en de ring van KMO Paris.” 

‘Een man in 
chino, hoodie en 
pet... Dan kun je 
me zo wegdragen’


