
Yoeri Wat vindt je van kleding? 
Olivier Handig en bruikbaar. 
Yoeri Hoezo vindt je kleding handig? 
Olivier Als het koud is lekker warm. 
Yoeri Okee, bij welke winkel koop je het vaakst kleding? 
Olivier Weet niet denk C&A 
Yoeri Wat van C&A trekt jou aan? 
Olivier Het is goedkoop en goede kwaliteit, veel keuze. 
Yoeri Okee, heb je graag veel keus? 
Olivier Jawel 
Yoeri En vindt je dat ook erg belangrijk? 
Olivier Jawel 
Yoeri Hoezo vindt je kwaliteit belangrijk? 
Olivier Is fijn als het zo lang mogelijk heel blijft 
Yoeri Welk gevoel krijg je als kleding lang meegaat? 
Olivier Tevredenheid 
Yoeri Licht dat eens toe 
Olivier Gewoon makkelijk en misschien reden om terug te gaan naar die winkel 
Yoeri Okee, zojuist zei je dat je het fijn vindt als kleding langer heel blijft, waarom wil je dat 

kleding lang meegaat? 
Olivier Dan hoef je niet snel weer terug naar de winkel en je bespaart geld. 
Yoeri Je wilt dus niet vaak te moeten winkelen? 
Olivier Liever niet. 
Yoeri Hoezo wil je dat niet dan? 
Olivier Kan mijn tijd beter gebruiken. 
Yoeri Licht dat eens toe. 
Olivier Valt niks aan toe te lichten. 
Yoeri Okee, waarom besteed je liever je tijd aan andere zaken dan kleding kopen? 
Olivier Omdat ik kleding kopen niet echt heel vermakelijk vind 
Yoeri Heb je dat altijd al gevonden? 
Olivier Ja 
Yoeri Wat vindt je er dan niet vermakelijk aan? 
Olivier Vind het best saai 
Yoeri Okee, hoe komt dat? 
Olivier Weet niet hoe dat komt. 
Yoeri Zou het kunnen dat je iets mist tijdens het winkelen? 
Olivier Het zou spannender kunnen 
Yoeri Wat zou het dan spannender maken voor jou? 
Olivier Als het zich afscheid van de rest met andere muziek en belichting, gratis hapje en/of 

drankje. 
Yoeri Okee interessant, Wat is je eerste associatie met vintage kleding? 
Olivier Ouderwets 
Yoeri Zou je het dragen? 
Olivier Nee 
Yoeri Hoezo niet? 
Olivier Vind het niet mooi. 



Yoeri Wat vindt je er niet mooi aan dan? 
Olivier Weet niet, valt te veel op. 
Yoeri Okee, dus je wilt niet graag opvallen? 
Olivier Niet meer dan normaal. 
Yoeri Hoezo wil je dan niet graag meer dan normaal opvallen? 
Olivier Hou daar niet van. 
Yoeri Hoe komt het dat je daar niet van houdt? 
Olivier Past niet bij me karakter en vind ingetogen en afgewerkte kleding mooier. 
Yoeri Okee en hoe zou je jouw karakter beschrijven? 
Olivier Nuchter, optimistisch, kieskeurig soms. 
Yoeri En hoe komt dat tot uiting? 
Olivier Weet niet. 
Yoeri Hoe zou je jouw eigen kledingstijl beschrijven? 
Olivier Ingetogen, sportief, goed gecombineerd 
Yoeri Okee en wat voor kleding draag je dan vaak? (Spijkerbroek/ trainingsbroek/ pantalon dat 

soort dingen). 
Olivier Training pak, soms spijkerbroek moet netjes en schoon zijn. Niet te strak of te ruim, 
Yoeri Okee, wat voor soort mensen dragen volgens jouw vintage kleding? 
Olivier Acteurs in jaren -80 films en voor thema feesten en mensen die het leuk vinden. 
Yoeri Wat vindt je van die mensen? 
Olivier Apart, niks eigenlijk, beoordeel mensen niet op hun uiterlijk. 
Yoeri Okee, hoe komt het dat je mensen niet op hun uiterlijk beoordeeld? 
Olivier Je kan mensen soms wel een beetje op hun uiterlijk beoordelen maar niet op hun innerlijk 

ofzo, moeilijk uit te leggen maar je snapt het wel. 
Yoeri Haha maar je beoordeelt mensen dus liever op hun innerlijk? 
Olivier Precies. Maar beoordeel mensen sowieso niet snel 
Yoeri Hoe komt dat dat je mensen niet snel beoordeeld? 
Olivier Als ik ze niet ken heeft het sowieso geen zin 
Yoeri Okee dus je houdt liever een open mind? 
Olivier Juist 
Yoeri En hoe zit dat met kledingwinkels? Beoordeel je die ook niet snel of juist wel? 
Olivier Soms 
Yoeri Waar beoordeel je de winkel dan op? 
Olivier Prijs en veel keuze 
Yoeri Okee en doe je dat pas als je in de winkel bent of zegt de etalage je al genoeg? 
Olivier Etalage zegt soms al genoeg 
Yoeri Hoe moet een etalage eruitzien om voor jou uitnodigend te zijn? 
Olivier Niet te stijf of te schreeuwerig 
Yoeri Je zei eerder dat je vaak bij C&A kleding koopt, hoe verhoudt hun etalage zich met jouw 

beeld van een uitnodigende etalage? 
Olivier Weet niet het is meer toeval 
Yoeri Okee, eerder in het interview zei je ook dat de prijs voor jou uitmaakt. Waarom wil je niet 

veel geld uitgeven aan kleding? 
Olivier Kan me geld beter gebruiken 
Yoeri Dus je vindt het ook niet belangrijk wat mensen van je kleding denken? 
Olivier Jawel 



Yoeri Maar toch geef je er liever niet te veel geld aan uit? 
Olivier Omdat je ook mooie en nette kleding kan krijgen voor minder 
Yoeri Okee, stel je voor vintage kleding is goedkoper dan kleding bij bijvoorbeeld C&A, en ziet er 

nog mooi en netjes uit, zou je het dan kopen en dragen? 
Olivier Misschien 
Yoeri Weet niet precies wat ik kan verwachten van Vintage kleding 
Olivier Dus je koopt liever kleding waarbij je je ook veilig voelt? 
Yoeri Ja 

 

ACV-ketens 

A Koopt vaak kleding bij C&A 
A Het is goedkoop en van goede kwaliteit 
C Blijft langer heel 
C Voelt zich dan tevreden 
C Hoeft hij niet snel terug en bespaart hij geld 
V Is makkelijk 
  
A Draagt geen vintage kleding 
A Vintage kleding is ouderwets en niet mooi 
C Het valt te veel op 
V Valt niet graag op 
  
A Weet niet wat hij kan verwachtten van vintage kleding 
C Twijfelt daarom of hij het wel zou dragen als kwaliteit vergelijkbaar is met C&A 
V Gevoel van veiligheid 

 

 


