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Comfy style: de joggingbroek

“Wie een joggingbroek draagt, heeft
de controle over zijn leven verloren”
Bron: Karl Lagerfeld, talkshow Markus Lanz, ZDF, 19 april 2012

Dit citaat van de Duitse modeontwerper Karl Lagerfeld leidt
tot discussie. Maar mogen we de woorden van zo’n succesvolle designer eigenlijk wel in twijfel trekken? Als we door modetijdschriften bladeren en de nieuwste collecties bekijken lijkt
het antwoord ‘ja’ te zijn. Want sinds Lagerfeld deze uitspraak
in 2012 deed, is er een hoop veranderd in de modewereld. De
joggingbroek heeft een grote opmars gemaakt. Werd de broek
vroeger alleen thuis op de bank, in bed of tijdens het sporten
gedragen, vandaag de dag is hij zelfs op de catwalks van bekende labels als Prada of Gucci te bewonderen. Ook bij bedrijven zijn de kledingvoorschriften versoepeld, zodat het dragen
van een joggingbroek op de werkvloer steeds meer geaccepteerd wordt. Een paar jaar geleden was dit nog ondenkbaar.

Karl Lagerfeld
Geboren: 1933 in Hamburg
Beroep: modeontwerper, fotograaf, kunstenaar
Woonplaats: Parijs
Bijnamen: “Keizer Karl”, “Mode-tsaar”

In dit e-book houden wij ons bezig met een aantal vragen over
de joggingbroek. Wat zijn de kenmerken en welke varianten
zijn er? En hoe kan de broek het best gecombineerd worden?
Dit is namelijk niet altijd even makkelijk. Tot slot wordt in een kort
overzicht de geschiedenis van de joggingbroek weergegeven.
We kijken waar de joggingbroek is ontstaan en hoe het imago
en het karakter ervan zich in de loop der tijd ontwikkeld hebben.

Internationale Dag van de Joggingbroek
Wanneer: sinds 2009 elk jaar op 21 januari
Hoe wordt deze dag gevierd: joggingbroeken worden
ongeacht de dresscode naar school, de universiteit en
kantoor gedragen

4

5

2

De definitie van een joggingbroek
2.1 De klassieke joggingbroek

2.2 De moderne joggingbroek: trackpants

Het woordenboek geeft als definitie voor de joggingbroek: ‘bij
het joggen gedragen broek’. Hoe makkelijk kan het zijn? De
klassieke joggingbroek wordt ook wel sweatpants genoemd en
heeft verschillende kenmerken:

Tegenwoordig zijn er joggingbroeken die niet alleen bij het sporten of in huis gedragen worden: de zogenaamde trackpants
of tracksuits. Ze passen heel goed bij een casual outfit, maar
zijn ook heel geschikt voor andere gelegenheden. Overdag, ’s
avonds, op de catwalk: de trackpants in sportief-elegante stijl
hoort thuis in een moderne look.

Materiaal:
de broek is van sweatstof, die vrijwel altijd gemaakt is van katoen
dat machinaal gebreid is. Deze
stof heeft als groot voordeel dat hij
ademend en temperatuurregulerend is. Bovendien is het materiaal
zacht en soepel, wat ideaal is om
in te ontspannen of te bewegen. Er
zijn ook modellen van synthetische
kunstvezels. Deze lichte en elastische varianten zijn vooral populair
tijdens het fitnessen.
Design & pasvorm:
de joggingbroek is net zo comfortabel als hij eruitziet. Meestal heeft
een joggingbroek steekzakken opzij en een elastische band met tunnelkoord. De band zit op de heupen, de pijpen zijn wijd en hebben
een boordje aan de zomen.
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Materiaal:
normaal gesproken zijn trackpants
gemaakt van soepelvallende,
glanzende kunstvezels als polyester. Maar er zijn daarnaast varianten van fluweel, satijn of zijde.
Design & pasvorm:
de trackpants heeft net als een
klassieke joggingbroek een elastische band. Sommige modellen
hebben daarbij ceintuurlussen of
een high waist band. De pijpen zijn
recht of smal met een lengtestreep
opzij. Deze karakteristieke strepen
worden ‘racing stripes’ genoemd
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Rondom de trackpants heeft zich een ware modetrend
ontwikkeld: de ‘Athleisure Wear’. Het begrip is
samengesteld uit de worden ‘athletic’ (sportief) en ‘leisure
wear’ (vrijetijdskleding). Het gaat hierbij om sportieve
kleding die gewoon in een dagelijkse outfit gedragen kan
worden en geschikt is voor verschillende gelegenheden.
Naast de trackpants horen bij deze look shirts, jasjes en
zelfs accessoires in dezelfde stijl. Deze kledingstukken
kunnen met de trackpants gecombineerd worden tot
een complete look, of er kan een contrast mee worden
aangebracht in een chique look.

Maar is een trackpants eigenlijk nog wel een joggingbroek te
noemen? Aan de ene kant wel. De trackpants heeft namelijk
alle kenmerken van de joggingbroek: het comfort, de pasvorm,
de zakken opzij en de elastische band. Maar aan de andere
kant zijn er in de stijl en het materiaal wel degelijk verschillen
tussen een trackpants en een joggingbroek. Het blijft dus een
beetje onduidelijk. Ook op de vraag of de trackpants nog in
de categorie van de sportkleding valt, is er geen duidelijk antwoord. De trackpants wordt in principe niet tijdens het sporten
gedragen, maar ziet er wel altijd sportief uit. Kort gezegd is de
trackpants dus een nieuwe variant van de klassieke joggingbroek.
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2.3 Wanneer is een joggingbroek geen
joggingbroek meer?
Het verschil tussen een joggingbroek, een trackpants en een
gewone broek is soms maar moeilijk te zien. Er is zo veel keuze!
Het design van de trackpants is in de regel eleganter dan het
design van de klassieke joggingbroek, maar beide broeken
delen ook veel kenmerken. Daarbij lijkt het materiaal van de
trackpants weer veel op dat van een chique broek. Het is dus
vaak een hele klus om een trackpants van andere broeken te
onderscheiden. Bij de volgende foto’s hebben we een aantal
verschillen op een rijtje gezet, om het iets makkelijker te maken.

Casual pasvorm, strepen opzij,
maar van denimstof, met rits en in
5-pocketstijl. Daarom een jeans.

Comfortabele pasvorm, elastische
band, tunnelkoord, in de zijnaad
ingewerkte zakken en boordjes
aan de pijpzomen: zonder twijfel
een joggingbroek.

Geen elastische band, geen
joggingstof, wel een rits: dit is een
elegante stoffen broek.

Casual pasvorm, elastische
band, zijdeachtig, soepelvallend
materiaal, strepen opzij, elegante
look. Duidelijk een trackpants.
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Stylingtips voor joggingbroeken
en trackpants
Bent u groot fan van de joggingbroek maar weet u niet zo goed
hoe u deze het best kunt combineren? Geen probleem, wij geven u een aantal nuttige tips!
Niet alle joggingbroeken zijn geschikt voor een trendy outfit. Uw
oude, grijze kunt u binnenshuis gerust aan, maar als u naar buiten
gaat kunt u hem beter omruilen voor een moderne variant of een
trackpants. Als u een trackpants op de juiste manier combineert,
kunt u hem bijna overal naartoe dragen.

Stijl
Elegant

Sportief & casual

Business

Sexy
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Mooi te combineren met
•
•
•
•

High Heels
Blouse van chiffon of zijde
Cape
Statementketting

• Sneaker of boots
• T-shirt, sweatshirt of tanktopje
• Leren jasje of spijkerjasje
•
•
•
•

Dichte pumps
Blazer
Subtiele sieraden
Trenchcoat

• High heels of peeptoes
• Aansluitende topjes

Wist u dat: het materiaal waar joggingbroeken van
worden gemaakt tegenwoordig ook gebruikt wordt
voor andere kledingstukken als rokken, vesten en
blazers? Het katoenen materiaal is heel comfortabel.
Een mix met polyester, satijn etc. zorgt voor een
moderne look.

3.1 De joggingbroek in uw vrije tijd
Een joggingbroek zit altijd lekker, of u nu boodschappen doet,
een kopje koffie drinkt met vriendinnen of een wandeling maakt.
Wij hebben wat suggesties voor mooie alledaagse stijlen:

• Rock ‘n roll met een leren jasje en
stoere laarzen
• Comfortabel met een sweatshirt en
instappers
• Sportief met een oversized shirt en
sportschoenen
• Casual-chic met hakken en een T-shirt
• Zomers met sandalen, een leuk topje
en een zonnebril
• Klaar voor de lente met een
gestreepte blouse, een spijkerjasje en
laarzen met hakken
• Casual met een cardigan en
sneakers
• Vrolijk met een shirt met bloemenprint,
wedges en een strohoed
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Bij een date zijn trackpants een interessante en trendy keus.
Voor een afspraakje is er dan wel geen dresscode, maar is het
wel belangrijk dat u goed verzorgd voor de dag komt. Een outfit die bij uw persoonlijkheid past is dan ook de beste keus. Als u
van comfortabele mode houdt zijn trackpants ideaal! In trackpants kunt u volop van de avond genieten. Het casual model
zit de hele tijd goed dankzij de elastische band en zakt niet af
door het tunnelkoord. Bij een date mag u ook zeker voor kleurrijke kleding gaan. Draag bijvoorbeeld een licht shirt op een
bordeauxrode trackpants of op een model met felblauwe
strepen opzij.

Tip: probeer er van tevoren achter te komen waar
uw date u mee naartoe neemt. Dan kunt u uw
outfit hier op afstemmen. Als u naar het theater
gaat draagt u pumps en een kasjmier trui bij een
trackpants, voor een koffiedate zijn veterschoenen
en een casual blouse een beter idee.
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3.2 De trackpants voor feestelijke
gelegenheden
Met een trackpants kunt u outfits samenstellen die zeer geschikt
zijn voor feestelijke gelegenheden. Als u van plan bent om de
hele avond lekker te dansen, is het wel heel verleidelijk om deze
chique broek aan te trekken. De trackpants met een topje met
een opstaande kraag of col en hoge hakken is bijvoorbeeld
een zeer trendy feestoutfit. Felrode lippen en een mooi opgestoken kapsel maken uw elegante look helemaal compleet.
Als alternatief voor een cocktailjurk kunt u de toptrendy trackpants zelfs naar een bruiloft dragen. Natuurlijk moet u dan niet
uw gewone bankhangbroek uit de kast halen, maar u kunt wél
kiezen voor een glanzend exemplaar van een zijdezachte en
soepelvallende stof. Combineer deze met hakken, een blouse
en subtiele make-up. Zo staat niets een mooie dag nog in de
weg.

Stylingtip: kies voor schoenen, een clutch en
een topje in dezelfde vrolijke kleur(en). Vermijd wit
en crèmetinten (die zijn voor de bruid) en ga ook
niet compleet in het zwart (dat past niet bij de
gelegenheid).
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4.3 De trackpants op kantoor

Casual friday
Op casual friday hoeft u zich niet zo streng aan de
dresscode te houden als de rest van de week en kunt
u uw allernetste kleding in de kast laten hangen. Hoe
casual u op kantoor gekleed kunt gaan, hangt van het
bedrijf af. Sommige bedrijven hebben afspraken over
wat wel en niet mag, terwijl bij andere bedrijven vrijwel
alles kan.

In een trackpants naar een sollicitatie? Wat een paar jaar geleden nog not done was, is nu best mogelijk. Natuurlijk kunt u niet
zomaar elke joggingbroek kiezen. Let daarom op de volgende
punten:

Tot nu toe hebben we het gehad over outfits voor de privésfeer.
Maar kunt u trackpants ook naar kantoor dragen? Sommige
mensen zullen zeggen dat het echt niet kan. Of een trackpants op kantoor geaccepteerd wordt, ligt waarschijnlijk aan
de uiteenlopende regels in de verschillende sectoren. In de
financiële branche is de dresscode bijvoorbeeld heel formeel.
In pak, rok of jurk naar het werk komen is meestal verplicht,
en voor trackpants is zeker geen plek. Bij start-ups, creatieve
beroepen en in de IT-sector is dat al heel anders. Daar zijn de
kledingvoorschriften vaak minder formeel en kunt u zich waarschijnlijk wel in uw trackpants vertonen.
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• Kies geen sportswear, maar ga voor chique trackpants van
luxueuze stoffen.
• Draag de trackpants altijd met een elegante blouse en een
blazer.
• Combineer met dichte, leren schoenen met een hak.
• Felle, opvallende kleuren kunnen u minder serieus laten lijken,
vooral als ze uw outfit domineren. Trackpants in een donkere
kleur geven u een betrouwbare uitstraling. Zwarte modellen
van soepelvallende materialen zijn zelfs bijna net zo netjes als
een pantalon met persvouwen.
Dan is het nu tijd om deze stylingtips in de praktijk te
brengen!
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Do’s en don’ts
4.1 Stylingregels: waar moet u op letten?
We weten inmiddels dat de joggingbroek tegenwoordig veel
meer is dan een vrijetijdsbroek. Wij hebben voor de duidelijkheid nog een kort overzicht voor u gemaakt met enkele do’s
en don’ts over het juist dragen van de joggingbroek. Als u zich
aan de onderstaande tips houdt, maakt u niet zo snel een modemisser

Do‘s
• Kies een joggingbroek
die goed zit en uw
silhouet accentueert,
zodat uw look niet té
casual is.
• Combineer de broek
met een elegante
blouse van chiffon of
een topje van zijde.
• Let erop dat uw outfit
altijd minstens één chic
component bevat
als tegenhanger van
de casual broek.
Bijvoorbeeld hoge
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Don‘ts
• Trek geen trainingsjasje
of andere sportkleding
aan in combinatie met
een joggingbroek.
• Vermijd
sportaccessoires zoals
zweetbandjes etc. Uw
look moet er immers
modieus uitzien!
• Trek geen oversized trui
of shirt aan. Zo ziet u er
namelijk eerder uit als
een couch-potato.
• Draag geen
joggingbroek met

Do‘s

Don‘ts

hakken of een elegant
sieraad.
• Let op het materiaal
van uw broek. Modellen
van glanzend polyester
zien er stijlvoller uit dan
kledingstukken van
katoen.
• Draag bij een
joggingbroek pumps
of ballerina’s met een
puntige neus. Hierdoor
lijken uw benen langer
en ziet uw outfit er
chiquer uit.
• Zorg ervoor dat alle
kleding, schoenen en
accessoires samen
een mooi en verzorgd
geheel vormen.

vlekken, scheuren of 		
washed effecten.
• Laat felle neonkleuren
liggen en kies gedekte
kleuren. Denk bijvoorbeeld aan zwart, grijs,
taupe, bordeaux of
olijf.
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4.2 Tips voor kantoor
Omdat de joggingbroek op kantoor minder snel geaccepteerd
wordt, zijn er nog wat extra tips voor als u naar het werk gaat.
• Zorg ervoor dat u niet teveel huid laat zien. Het best kunt u
kiezen voor een lange trackpants. In combinatie met een
hooggesloten blouse en een blazer bent u in ieder geval niet
te bloot gekleed.
• Vermijd nauwsluitende of transparante kleding. Daarom
is het zo fijn dat trackpants soepel vallen en gemaakt zijn
van ondoorzichtige en hoogwaardige materialen. Zo gaat u
altijd passend gekleed.
• Kies voor nette en onopvallende accessoires. Bij trackpants
staan chique, gesloten pumps erg mooi en subtiele sieraden
ronden uw look stijlvol af.
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Het imago van de joggingbroek
door de jaren heen
5.1 De ontwikkeling van de joggingbroek
Het is niet meer precies te achterhalen wanneer de joggingbroek voor het eerst op de markt kwam. Waarschijnlijk was dit in
de jaren 20 van de vorige eeuw. Het Franse merk Le Coq Sportif
begon in deze periode met het verkopen van wijde broeken
van comfortabele katoenen jersey. Deze broeken waren lekker
warm en boden veel bewegingsvrijheid. Ideaal dus voor mensen die ook in de winter wilden sporten! Pas veel later, na ongeveer 50 jaar, kwam de ontwikkeling van dit kledingstuk echt op
gang.

De jaren 70
In de jaren 70 van de vorige eeuw werd de joggingbroek
snel populair. De wens naar vrijheid en comfort was in dit
decennium groot. De joggingbroeken hadden een flared
model, waarbij de pijp wijd uitlopend is vanaf de knie. Door
het wijde model was er veel bewegingsvrijheid en de broek
bood ook het gewenste comfort. Een veelgebruikt materiaal was nylon dat in een felle neonkleur geverfd was. Ook
in deze jaren werd de joggingbroek voornamelijk
nog tijdens het sporten, zoals bij
aerobiclessen, gedragen.
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De jaren 80
In de jaren 80 kreeg de broek onder andere door de invloed
van de modeontwerpster Norma Kamali een ander imago.
De joggingbroek werd niet alleen meer tijdens het sporten
gedragen, maar ook naar de disco. Door het comfortabele materiaal was deze soepele broek namelijk ideaal om in
te dansen en te feesten. Daarbij werden de modellen steeds
wijder en kregen ze vaak elastische zoomboorden aan de
pijpen. Vooral de zeer wijde joggingbroeken waren in deze
periode heel populair.

De jaren 90
In het daaropvolgende decennium verscheen de joggingbroek steeds vaker in het straatbeeld. In toenemende mate
zagen we rappers en hiphoppers in een joggingbroek
verschijnen. Deze broek had een oversized look en werd
‘baggy’ gedragen, waarbij het kruis op de knieën hing.

21e eeuw
Aan het begin van de 21e eeuw veroverde de joggingbroek
niet meer alleen het straatbeeld, maar ook de catwalks van
bekende modemerken. Merken als Gucci, Bottega Veneta,
Chloé en ontwerpers als Stella McCartney en Philipp Plein namen joggingbroeken op in hun collectie.
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5.2 Joggingbroeken: de trend van nu
Het imago van de joggingbroek is de afgelopen decennia dus
aanzienlijk veranderd. Vroeger werd hij alleen door sporters gedragen zodat ze meer bewegingsvrijheid hadden. Vervolgens
werden ze een statement voor hiphoppers. Daarnaast werd
de joggingbroek vaak thuis gedragen tijdens een ontspannen
avondje op de bank. In het dagelijkse straatbeeld kwam de
joggingbroek bijna niet voor.
Vandaag de dag is dat wel anders. Bekende Nederlanders, zoals Yolanthe Sneijder-Cabau, gaan in joggingbroek de straat
op. Allround styliste en schrijfster voor het digitale platform
Amayzine, Lilian Brijl is ook voor deze trend: “Binnenkleding is dit
seizoen hartstikke hot voor buiten. Je ziet het op veel catwalks
en veel sterren zijn er helemaal weg van.“
Zoals bij de meeste mensen wel bekend, zijn joggingbroeken
bovendien heel populair tijdens lange vliegreizen. Sterren zoals
Selena Gomez en Kendall Jenner dragen ze ook heel vaak tijdens hun vlucht. En zij zijn niet de enige bekenden die fan zijn
van joggingbroeken. Ook Sarah Jessica Parker, Cara Delevingne en Candice Swanepoel zijn in deze broek gezien.

Rihanna kan niet alleen zingen, maar heeft ook haar
eigen kledinglijn. Samen met PUMA heeft ze de collectie
Fenty PUMA by Rihanna op de markt gebracht. Ze
combineert sportswear met elegante elementen en
steunt zo de opmars van de joggingbroek.
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Er is tegenwoordig zelfs een modemerk dat de focus puur op
joggingbroeken legt. Het in 2012 opgerichte Boulezar maakt
comfortabele broeken van jersey. De oprichter, Sebastian Kaiser, heeft zich ten doel gesteld om de joggingbroek als kledingstuk in het dagelijks leven te laten integreren. Deze designer ontwerpt joggingbroeken van hoogwaardige Italiaanse
of Japanse stoffen. Deze trenditems worden graag gedragen
door sterren als Madonna en Samuel L. Jackson.
De al eerder genoemde designer Norma Kamali heeft alle veranderingen op het gebied van de joggingbroek meegemaakt
en ontwerpt ook tegenwoordig nog sweatpants. Zij maakt hierbij onder andere gebruik van opvallende patronen, verticale
strepen en glanzende metallic tinten.
Het is bovendien heel interessant dat Karl Lagerfeld enkele jaren na zijn uitspraak over de joggingbroek zijn mening veranderd lijkt te hebben. In ieder geval heeft hij het fenomeen geaccepteerd. Bij de presentatie van de herfst/winter collectie 2015
van Chanel, waar hij sinds 1983 hoofddesigner is, waren namelijk
joggingbroeken en andere broeken van soepelvallende stoffen
op de catwalk te zien. De collecties van Lagerfeld bevatten zowel klassieke joggingbroeken als moderne trackpants.

Leuk om te weten: een Berlijnse ontwerpster heeft
zich door de felle uitspraak van Karl Lagerfeld
juist laten inspireren. Onder de naam Karlswrong
verkoopt
Leonie
Lencinas
comfortabele
herensweatpants die ook geschikt zijn om naar
kantoor te dragen.
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Bronnen
• https://www.jogginghosentag.de/die-geschichte-derjogginghose/
• https://www.duden.de/rechtschreibung/Jogginghose
• https://de.wikipedia.org/wiki/Jogginghose
• h t t p s : / / w w w. j o g g i n g h o s e n t a g . d e / j o g g i n g h o s e n kaufberatung/
• https://www.heine.de/styles-and-stories/jogginghosereloaded-track-pants-sind-der-neue-modetrend/
• http://www.hs-augsburg.de/~luxenhol/geschichte.html
• https://www.mittelbayerische.de/panorama/nrsiebennachrichten/der-verkannte-modeklassiker-23471-art1004105.
html
• https://www.stellamccartney.com/de/online/stellamccartney/f%C3%BCr-sie/hosen
• https://www.pleinsport.com/au/de/home
• https://eu.puma.com/de/de/kollektionen/puma-by-rihanna/
fenty-collection
• http://www.boulezar.com/
• https://aeance.com/
• http://www.instyle.de/mode/trackpants
• http://knigge-rat.de/
• https://www.galeria-kaufhof.de/blog/how-to-weartrackpants-jogginghosen-37182
• http://www.stil.de/kleider-knigge/detail/artikel/kurzuebersichtaktuelles-business-outfit-fuer-sie.html
• https://www.elitepartner.de/magazin/erstes-date-outfit.html
• http://dateknigge.de/vor-dem-date/
• h t t p : / / w w w. s u e d d e u t s c h e . d e / l e b e n / k n i g g e - f u e r hochzeitsgaeste-das-sind-ja-schoene-sitten-1.246248-3
• https://karrierebibel.de/vorstellungsgespraech-kleidung/
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• http://www.stil.de/kleider-knigge/detail/artikel/kurzuebersichtaktuelles-business-outfit-fuer-sie.html
• https://www.blogonkel.de/knigge-tipps-fuer-das-erste-date/
• https://www.rtlnieuws.nl/editienl/he-ga-eens-pyjamajoggingbroek-naar-je-werk
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