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Ik zit al een hele tijd in het vintage 
wielrennen, zeker al een jaar of 
zes-zeven. Daarnaast verzamelde 

ik altijd al fietsen en deed ik een  
beetje herstelwerk aan fietsen. Ze-
ven jaar geleden was de retro scene 
bij ons nog heel klein, in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld Italië waar 
L’Eroica toen reeds een begrip was 
en er zelfs op televisie al verslag 
werd uitgebracht over deze retro 
cyclosportieve”, steekt Diederik van 
wal in zijn appartement in Brussel 
dat tegelijk dienst doet als uit-
valsbasis van Magliamo, het retro 
kledingmerk dat Degryse vorig 
jaar uit de grond stampte. Al was 
de overstap van hobby naar beroep 
niet eenvoudig. “Ik verzamelde niet 
alleen oude fietsen, maar begon 
er ook de shirts bij te zoeken. Tot 
ik me de vraag stelde waarom ik 
die truitjes niet zelf zou beginnen 
maken? Het businessplan draaide 
uiteindelijk rond het antwoord op 
slechts één vraag: ‘Hoeveel van dat 
soort shirts kan je verkopen?’. En 
laat dat nu net een bijzonder lastig 
in te schatten vraag zijn”, lacht 
Diederik.

GEEN RETRO IN LYCRA
Uiteindelijk hakte Degryse de 
knoop door en voegde hij de Itali-
aanse begrippen ‘Maglia’ (shirt) 
en ‘Amo’ (liefde voor) samen tot de 
merknaam ‘Magliamo’. Maar de 
eerste knoop was nog niet helemaal 
door gehakt of daar doemde al het 
eerste struikelblok op. “De eerste 
uitdaging was een kledingfabrikant 
vinden die nog de oude borduur- en 
bevlokkingstechnieken beheerst. 
Die bleek in België niet te vinden, 
maar via mijn zakenpartner Dag-
mara die heel goed thuis is in de 
textielwereld belandden we in Polen 
waar ze onze shirts wel ‘op groot-
moeders wijze’ kunnen maken”, 
stelt Diederik. De authenticiteit van 
het productieproces en de gebruik-
te materialen is voor Magliamo 
essentieel. “Ik heb geen zin om 
retro ogende shirts in modern lycra 
te gaan maken, zo zijn er al genoeg. 

KLEDINGFABRIKANT MAGLIAMO

“DE OUDE SHIRTS 
ZIJN VEEL MOOIER 
DAN DE MODERNE”

Retro is niet alleen in fietsmiddens in, aangezien ook de mode kringetjes maakt is de 
kleding van weleer weer helemaal hip. Brusselaar Diederik Degryse (44) zegde vorig 
jaar zijn zekere bestaan als business analyst vaarwel om zijn grote droom te realiseren: 
retro fietskleding maken.
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Wij gebruiken als basismateriaal 
merinowol en laten die op dezelfde 
manier borduren en bevlokken. En 
vergis je niet, zo’n shirt uit meri-
nowol is echt aangenaam om te 
dragen want het is heel zacht en 
prikt hoegenaamd niet. Het spreekt 
voor zich dat bij 45° een modern shirt 
comfortabeler zal zijn, maar tot pak-
weg 25° is merino een heel prettige 
stof om te dragen. Er zijn trouwens 
veel mensen die de moderne syntheti-
sche stoffen niet goed meer verdra-
gen”, zegt Diederik die merkt dat zijn 
retro fietsshirts en trainingsvesten 
ook vaak door jongelui casual op een 
jeans worden gedragen. “Al blijft 
onze grootste klantengroep de veer-
tiger die nog fietst en de periode van 
de wollen fietstruien nog net heeft 
meegemaakt.”

KEN UW KLASSIEKERS
De eerste Magliamo-shirts waren 
die van Molteni, Brooklyn en Flan-
dria en dat is beslist geen toeval. 
“Als ik een nieuwe trui wil maken, 
dan bekijk ik eerst hoe bekend een 
shirt is. Daarnaast speelt de schoon-
heid van het design een rol en be-
langrijk is ook dat er nog veel fietsen 
waarop de ploeg in die periode reed 
in omloop zijn. Want veel deelne-
mers aan retro koersen zoeken het 
shirt van de ploeg die op hun fiets 
reed. Wat het auteursrecht op de 
designs van de shirts betreft is het 
altijd een beetje balanceren op een 
slappe koord, al vragen we zo veel 
als mogelijk de toestemming aan de 
bedrijven die als shirtsponsor optra-
den. Sommige bedrijven zijn enthou-
siast dat we het oude shirt opnieuw 
uitbrengen terwijl andere bedrijven 
ons dat soms net verbieden. We 
proberen ook uit het vaarwater van 
de bedrijven te blijven die nog actief 

zijn, zo zullen we bijvoorbeeld geen 
retro Bianchi-shirt op de markt 
brengen”, verduidelijkt de man 
achter Magliamo. Dat de shirts van 
weleer in de smaak vallen bij mo-
debewuste jongeren en iets oudere 
fietsers verbaast Degryse aller-
minst. Omdat hij weet waarin de 
kracht van die oude shirts schuilt. 
Hij zegt: “Het waren simpelweg 
mooiere shirts dan de moderne 
wielertruitjes. In de eerste plaats 
omdat de shirts ontworpen wer-
den door echte designers en het 
ontwerp moest krachtig én tijdloos 
genoeg zijn om vier of vijf koers-
seizoenen mee te gaan. De ont-
werpers hadden daarenboven het 
voordeel dat ze met slechts één of 
een paar sponsornamen rekening 
moesten houden. In de moderne 
wielersport moeten er heel veel 
logo’s van verschillende fabrikan-
ten op één uitrusting samenge-
bracht worden en dan is het al 
een stuk lastiger om tot een sterk 
ontwerp te komen”, becommen-
tarieert de estheet die zijn shirts 
via het internet van Canada tot 
Zuid-Afrika en Australië verkoopt. 
Vooral in de Angelsaksische landen 
is de interesse groot, maar ook 
met de ‘kwaliteit’ van het Maglia-
mo-cliënteel zit het snor want een 
zekere Sir Bradley Wiggins is fan 
van het merk. In België vind je de 
Magliamo shirts in de shop van het 
Centrum Ronde van Vlaanderen 
en in nog een tiental winkels. “De 
shirts passen niet in elke fietsen-
winkel, de sfeer moet juist zitten. 
Dus als er bijvoorbeeld Brooks za-
dels en dergelijke verkocht worden, 
dan passen de Magliamo shirts 
daar perfect bij”, meldt Diederik 
die ook voor clubs en/of speciale 
gelegenheden retro shirts met een 
eigen ontwerp kan aanbieden. In 
de toekomst hoopt Degryse het 
aanbod te kunnen uitbreiden met 
witte koerssokken, worstenhelmen 
en volledige trainingspakken zodat 
hij de actieve retro fietser van kop 
tot teen kan kleden.  
www.magliamo.be
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“Oude wielershirts 
in moderne stoffen 

maken, interesseert 
mij niet.”

“




