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WIELERFANAAT DOET OUDE TRUITJES HERLEVEN
Emilie Lachaert
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l van kleins afvolgt
Brusselaar Diederik

tachtig. "Ik begon ermee te rijden en

Degryse het wielren-

tje dat paste bij mijn fîets en begon

nen op de voet. Freddy
Maertens was zijn gro-

ook de oude truitjes te verzamelen.

te held. Nu kijkt hij vooralgraag

ze te verzamelen. Ik zocht een trui-

Omdat die zo moeilijk te vinden en
vaak nogal duur zijn, kreeg ik het

naar de voorjaarsklassiekers, maar

idée om zelfeen collectie te maken."

ook de Tour de France kan hij sma-

lanceren. Wielertruitjes en trai-

Het meest bijzondere stuk van zijn
verzameling oude wielertruitjes?
"Eentje dat door Eddy Merckx gedragen is tijdens de Giro van 1976.
Het is een zijden Molteni-truitje
met witte mouwen dat hij droeg

ningsvesten met de look en feelvan

voor een tijdrit. Zijde was aerodyna-

dejaren zestig en zeventig. De collectie bestaat uit replica's van de

mischer en lichter dan de traditionele wollen truitjes uit die tijd. Dat

truitjes van zijn grote idolen van

mooie exemplaar staat nu te pronken in mijn woonkamer."

ken.

Zijn liefde voor het wielrennen inspireerde hem eind vorigjaar om
een eigen fietskledingcollectie te

welèer en nieuwe designs met een
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Voor zijn eerste Magliamo-collectie
Magliamo, zo heet Diederiks merk.

- replica's van elfwielertruitjes uit

"Magliamo komt uit het Italiaans en

de jaren zestig en zeventig - bracht

is een samentrekkingvan 'maglia',
wat trui of sweater betekent, en
'amo', wat staat voor de liefde, in dit

Diederik drie trainingsvesten uit.
Die knipogen naar oude designs. Hij

geval de liefde voor de wielersport",

creëerde ook een tiental nieuwe

zegthij.

T-shirts met retrolook. Daarvoor
werkte hij samen met de Poolse ont-

Na een blessure die hem verhinderde om verder te voetballen ofte ten-

werpster Dagmara Stephan, die een
master in textielontwerp heeft en

nissen, begon Diederik te fîetsen.

gespecialiseerd is in handbreiwerk

Hij had vooral intéresse in de vintage fietsen van dejaren zeventig en

en nieuwe breitechnieken.

^

"De ontwerpster heeft me vooral ge-

Roger De Vlaeminck in zijn
Brooklyn-trui in een sprint tegen
toenmalig wereldkampioen
Freddy Maertens in 1977. Foto: rr
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Brooklyn truitje met
lange mouwen: 115 euro

Brooklyn trainingsvest: 135 euro

Brooklyn petje: 49 euro

Ford tmitje met korte mouwen:
109 euro
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VINTAGE CYCLING GEAR

Vandaag gaat de Tour de France van start Een mooi moment om even aandacht te

besteden aan de wielertenues. De gele trui is natuurlijk het shirt waar allés om
draait in de Tour, maar er zijn meer koerstruitjes waar het hart van de echte
wielerfan harder van gaat kloppen. Dat ondervlndt ook de Brusselse handelsingénieur Diederik Degryse, die met hetjonge merk Magliamo vintage fietskleding op de markt brengt. Tôt grote vreugde van de wielrenners van weleer.

holpen met de technische détails en
met de kleuren van de stoffen. We

hebben gekozen voor stoffen van de
truitjes van vroeger. In dejaren zestig en zeventig waren die in merinowol. Dat voelt heel zacht en aange-

naam om op de huid. Merinowol is
thermoregulerend. Als het heel
warm is, houdt hetje redelijk fris. Ik

voor een vrije interpretatie van een
oud model. "Ik liet te drukke logo's

Ikziede

en reclameboodschappen achterwege. Ik zie de vesten ook meer als een

trammgs-

product datje kunt aandoen om bijvoorbeeld op restaurant te gaan. Ze
zijn niet alleen ontworpen als fiets-

kleding. Ik wil ze ook als mode-item
lanceren."

vind het zelfvooral aangenaam om
te dragen in de herfst en de lente."

Ook voor vrouwen

Eekende peters

"Momenteel heb ik alleen ontwerpen voor mannen. De bedoeling is

vestenookals

eenproductdat
jekuntaandoen
om op restaurant
te gaan.
DIEDERIKDEGRYSE

De wielertruitjes zijn exacte repli-

om de collectie nog uit te breiden,

ca's van oude exemplaren. Ofje die
zomaar mag kopiëren? "Ik zie er
nauwlettend op toe dat alleen trui-

en ook enkele truitjes voor vrouwen

mee bezig. Ik wil de truitjes nog

Pools handwerk

tjes worden gemaakt met logo's van

meer als een fashion item profile-

De Magliamo-collectie wordt gepro-

merken die niet langer in de wieler-

ren. In de toekomst wil ik ook meer

branche actiefzijn. Ik mailde ook alle bedrijven met de vraag ofik hun
(oude) logo mocht gebruiken. En ik
heb ook graag de goedkeuring ofhet

eigen, nieuwe creaties lanceren.
Naast de truitjes, vesten, T-shirts

Macfliamo wielermocle

aan te bieden. Daar zijn we nu volop

Diederik Degryse Foto: Fiiiip De Smet

worden. "In Vlaanderen is er bijvoorbeeld de Retroronde in Oude-

duceerd in Europa. Diederik werkt

naarde en worden erjaarlijks nog

Lodz. Die stad, sindsjaar en dag het

en petjes zal Magliamo binnenkort

een vijftal grote retrotochten geor-

shorts op de markt brengen. Ja,ook

ganiseerd. Op internationaal vlak is
de Eroica in Italie het bekendste en

mekka van het breiwerk, staat bekend om zijn flockage- en borduur-

samen met een atelier in het Poolse

'peterschap' van de renner die het

in wol met een zeemvel erin. En op

truitje droeg. Voor de truitjes met
Flandria en Boule d'Or van Freddy
Maertens en het Brooklyn-truitje
van Roger De Vlaeminck is dat aUe-

termijn wU ik graagvolledige trai-

maal in kannen en kruiken. Ik zou

het Centrum Ronde van Vlaanderen

niseerd. De retrotochten kennen een

door met zo weinig mogelijk tussen-

ook graag het peterschap van Eddy
Merckx hebben, maar die afspraken

in Oudenaarde en in enkele fietsspeciaalzàken. Diederik staat ook op
heel wat beurzen en markten die bij
retrofietstochten georganiseerd

ware opmars."

personen te werken." De prijzen be-

www.eroica.it, www.retroronde.be,

ginnen vanaf35 euro voor een
T-shirt, 109 euro voor een truitje en

www.magliamo.be

139 euro voor een gilet met rits.

zijn nog niet rond."

Bij de trainingsvesten koos Diederik

\

ningspakken màken."

Momenteel is de collectie van
Magliamo te koop in de webshop, in

grootste événement. Daar fietsen
zo'n 15.000 mensen in retrotenue op
vintage fietsen. Intussen wordt ook
in andere landen zo'n Eroica georga-

technieken. Diederik: "De kostprijs
om de vintage fietskleding te maken, is hoog, want er komt veel

handwerk bij kijken. De verkoopprijs probeer ik toch laag te houden,

MOLTENl

Molteni T-shirt:
35 euro

Flandria truitje met
lange mouwen: 109 euro

Salvarani trainingsvest: 135 eura
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