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de ideale combinatie
De vrouw die er hip en stijlvol uit wil
zien, hoeft maar één ding te doen: naar
de Bermweg in Capelle aan den IJssel
rijden. In die winkelstraat bevinden
zich zowel SHIN damesmode als
YOSHI schoenen. “Wij kunnen vrouwen
voorzien van een complete nieuwe
outfit.”
SHIN damesmode is al sinds de opening in 2004 een begrip in Capelle aan
den IJssel en ver daarbuiten. De eige-

naresse, Tonny Karssen, is dat al langer. In
1995 opende zij de deuren van haar eerste
modezaak Basala. “Dat liep jarenlang heel
erg goed, maar in 2010 heb ik toch het
besluit moeten nemen om die zaak te sluiten”, vertelt Karssen. “Toen had ik alleen
nog SHIN, maar in het voorjaar van 2011
kreeg ik de kans om vijf deuren verder nog
een pand te huren. Dat was een prachtige
kans om een lang gekoesterde wens te vervullen: het runnen van een schoenenzaak.”
In augustus 2011 werd YOSHI geopend.
Karssen: “Het loopt hartstikke goed. SHIN
en YOSHI vormen de ideale combinatie. De
schoenen die we bij YOSHI verkopen, sluiten aan op de kledingcollectie van SHIN en
andersom. Wij bieden echt een totaalplaatje
en kunnen vrouwen voorzien van een compleet nieuwe outfit. Het gebeurt regelmatig
dat vrouwen bij SHIN kleding aan het passen zijn en de verkoopster even naar YOSHI
loopt om daar passende schoenen bij te
zoeken. Dat is maatwerk wat veel andere
zaken, niet kunnen bieden. Wij nemen echt

de tijd voor een klant en dat wordt gewaardeerd.”
Op zowel de collectie van SHIN als die van
YOSHI is één woord van toepassing: gedurfd. Karssen: “Heel veel winkels spelen
op veilig en kopen heel algemeen in. Wij
bieden juist aparte en exclusieve merken en
modellen, pakken echt de eyecatchers uit
een collectie.”
Karssen bezoekt regelmatig beurzen in
Nederland, Duitsland en Frankrijk om te bekijken wat de nieuwste trends zijn. Daarbij
is ze niet bang om nieuwe en relatief onbekende merken een kans te geven. “Zo hebben we bij YOSHI nu kleding hangen van
het nieuwe Nederlandse merk 10 DAYS, dat
sportieve kleding maakt, veelal van joggingmateriaal. En ook schoenen van Officine
Creative, ASH en AGL vind je niet bij elke
zaak. Bij SHIN hebben we nog altijd exclusieve merken als Schumacher, Humanoid
en het Deense Baum und Pferdgarten. We
hebben echt iets anders te bieden dan de
grote zaken in Rotterdam.”
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SHIN & YOSHI:

SHIN by Basala
Bermweg 41, Capelle aan de IJssel
T. 010 450 34 34
www.shin-mode.nl
www.facebook.com/shindamesmode
YOSHI schoenen
Bermweg 53, Capelle aan de IJssel
T 010 763 05 20
www.shin-mode.nl
www.facebook.com/yoshischoenen

Bekijk de film van Shin & Yoshi op Rotterdam PuntUit.nl
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