
Bekende mannen in hun favoriete JBC outfit

In het voorjaar verkozen de vrouwelijke klanten van kledingsketen JBC,  Vincent Banic, 
Louis Talpe en Marc Pinilla tot hun favoriete bekende mannen van België. JBC liet deze 3 
heren hun favoriete outfit samenstellen uit de JBC-wintercollectie. Het resultaat zijn drie 
aparte outfits elk in hun eigen stijl.

Vincent Banic

Knappe JIM VJ, Vincent Banic, weet met zijn nonchalante modellook veel vrouwelijke 

harten te veroveren. Deze modellook, of beter gezegd zijn eigen stijltje, omschrijft 

hij als een “ijdele nonchalance”. Uren voor de spiegel staan is niets voor hem maar 

er goed uitzien is wel belangrijk. Deze stijl is ook terug te vinden in zijn selectie uit 

de JBC collectie. Vincent koos voor een jeansbroek - en shirt, T-shirt met print, een 

gezellige burgundy kabeltrui en stoere lederen jas. Laagjes zijn voor hem een must om 

de  nonchalante ‘Vincent-look’ te creëren.  Als accessoire koos hij voor een zwarte 

sjaal en baggy muts, deze maken de look compleet.

Louis Talpe

Ook naast de set loopt Vlaamse acteur, Louis Talpe er graag fashionable bij. Louis zijn 

favoriete look is een ‘clean’ mannelijk silhouet met een bepaalde vlotheid. Hij koos uit 

de JBC collectie dan ook voor twee uiteenlopende looks.  Een nonchalante outfit met 

beige chino en comfortable kabeltrui voor in zijn vrije tijd en een zwart kostuum voor 

de meer geklede gelegenheden zoals rode loper-events of feestdagen. Louis Talpe 

past graag de regel ‘dress the occassion’ toe. Voor elke gelegenheid weet hij zich te 

kleden.

Marc Pinilla

De uit Bergen afkomstige Marc Pinilla kennen we als zanger en gistarist van de groep 

Suarez en als jurylid van ‘The Voice’ in Wallonië. Hij heeft ook Spaans en Italiaans 

bloed en dat kan je duidelijk voelen in zijn kledingstijl. Hij houdt van ‘Streetwear’ voor 

het dagdagelijkse maar voor bijzondere gelegenheden, grijpt hij naar zijn favoriete 

combo: het hemd en de gilet. Ook deze favoriete items vond hij terug in de JBC 

collectie en stelde twee mooie outfits samen. Marc koos enerzijds voor een casual 

ogende combinatie in blauw en grijs en anderzijds voor een chiquere variant in zwart. 

Beide mooi gecombineerd en helemaal Marc Pinilla!

Voor verdere inlichtingen: www.jbc.be 
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