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Mannen gaan los met het
trouwpak op maat
Tot een paar jaar geleden waren alle ogen op de bruid, specifieker, de bruidsjurk
gericht, maar inmiddels heeft ze geduchte concurrentie. Het bruidegomskostuum
geniet steeds meer aanzien, maar wil het zich enigszins kunnen meten met de
bruidsjurk dan ontkomt de man niet aan een maatpak. Én de groeiende soesa
eromheen; geheimdoenerij, passessies met vrienden en geborduurde initialen in de
nek. Het mag allemaal onder het mom van de mooiste dag van je leven.
Laten we direct een misvatting uit de wereld helpen. Het mag misschien lijken of iedereen
in het huwelijksbootje stapt –helemaal wanneer u zich tussen de 25 en 40 jaar bevindt en
uw tijdlijn volstaat met foto’s van retro foodtrucks en tule- maar het huwelijk boet nog
altijd gestaag aan populariteit in. De absolute huwelijkspiek deed zich voor in 1970 toen
123.631 mensen in het huwelijk traden. Sindsdien is dit aantal gehalveerd.
De stellen die nog wél in het huwelijksbootje stappen, vieren dit echter steeds
uitbundiger, inclusief videoclips en moodboards. Dat springt in het oog. "Trouwen is een
hele bewuste keuze waarmee stellen het leven en de liefde met hun naasten willen
vieren", zegt weddingplanner Wiesje Hallewas. "Helemaal nu de economie weer aantrekt,
wordt alles uit de kast gehaald." Hallewas verzorgt bruiloften in het exclusieve
segment. "Denk aan meerdaagse huwelijken, een line-up van entertainment,
straattheater en culinair genot."
De weddingplanner ziet een duidelijke trend in bruiloften: van de entourage tot de
ceremonie, alles wordt persoonlijk ingevuld. Stellen kiezen een bekende als BABS om een
persoonlijk verhaal te vertellen en gaan voor live-muziek tijdens het lopen naar het altaar.
"Ik kan me niet eens meer heugen wanneer ik voor het laatst op het stadshuis ben
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geweest", zegt Hallewas.

De verpersoonlijking van het huwelijk zet zich ook door in kledingkeuzes. "Er is bijna altijd
een dresscode voor de getuigen, ouders of alle gasten. En al 'mijn' bruidegommen laten
hun pak op maat maken. Als je iets naar wens wilt, ontkom je daar niet aan." Wat die
wens is loopt uiteen van een tweede glitterpak speciaal voor het feest tot ‘She’s mine’
geborduurd in de nek van het jasje. "Geloof me, mannen vinden het, net als vrouwen,
heerlijk om van top tot teen opgemeten te worden en iets te dragen wat als gegoten zit",
zegt Hallewas.

HET MAATPAK STAP VOOR STAP
Michaël Oei, mede-eigenaar van maatpakspecialist Michael & Giso vertelt hoe het
aanschaf- en productieproces er van A tot Z uitziet:
1. Oriëntatie: Begin minimaal vijf maanden voor de bruiloft met oriënteren. Kijk in bladen of
op Pinterest wat je mooi vindt. Maak desnoods een moodboard en houdt rekening met de
volgende factoren: trouw je in de zomer of de winter (linnen of zwaardere wol), wil je het
pak nog dragen na de bruiloft (zo ja, kies voor veilige kleuren) en wat is je budget. Zo kom
je beter beslagen ten ijs tijdens de meetsessie.
2. Afspraak maken: op basis van bevindingen maak je een afspraak met een retailer die
aansluit bij jouw wensen. Doe dit minimaal drie maanden voor de bruiloft.
3. Meetsessie: stoﬀen worden gekozen en maten opgemeten. "De ene retailer werkt met
paspakken als maatwerk, de ander uitsluitend met het meetlint. Wij doen het laatste. We
meten op 30 punten het lichaam op. Aansluitend maken we foto’s om de
lichaamshouding te bepalen. Trek zo’n twee a drie uur uit voor een afspraak", zegt Oei.
"En vergeet niet een staal van de bruidsjurk mee te nemen."
4. Patroontekening: de maten en foto’s worden digitaal omgezet naar een patroontekening
en naar een atelier in Leeds (Engeland) gestuurd waar een patroonmaker en kleermaker
er nog een keer naar kijken.
5. Uitsnijden: dit gebeurt met een digitaal cad-cam systeem. "Het contrasteert met het
romantische idee dat alles handgemaakt is, maar geen mens snijdt preciezer dan de
computer", zegt Oei.
6. In elkaar zetten van broek en jas: dit gebeurt wél met de hand, net als het inzetten van
het voorpand. In deze fase vindt de finetuning plaats. Denk aan een opvallend
binnenwerk of een bijzondere mouwinzet.
7. Eerste fit: het trouwpak wordt terug naar Nederland gestuurd en een eerste fit vindt
plaats.
8. Tweede fit: na eventuele aanpassingen vindt de laatste passessie plaats. Tijdens stap 7
en 8 worden accessoires als schoenen, vlinderdas, stropdas, manchetknopen, sokken,
pochet en overhemd(en) afgestemd op het trouwpak.

Michaël Oei (zie kader) erkent dat de vraag naar trouwpakken op maat bij hen stijgt.
Maar, zegt de retailer eerlijk, hier hebben we zelf een aandeel in. Als eerste van
Nederland hebben ze een online trouwmagazine voor mannen uitgebracht waarmee ze
adverteren. Daarnaast organiseren ze half november een trouwbeurs gericht op de man.
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"Daar kunnen ze zich oriënteren op gadgets als videodrones, auto’s, custom made
schoenen, de (aanzoeks)ring, en natuurlijk het maatpak."
Dat hun marketingstrategie werkt, is voor de private tailor een bevestiging dat er een
markt voor kwaliteit op maat is. En die markt bestaat niet alleen uit de beter bedeelden.
"Daar hebben we ons echt in vergist. Toen we in 2007 begonnen met private tailoring
dachten we voornamelijk mannen uit de financiële sector aan te trekken. Maar voor het
trouwpak op maat zien we bruidegoms uit alle gelederen van de maatschappij
voorbijkomen."
Op de mooiste dag van je leven wil je geen concessies doen en dat is volgens Oei in feite
wat een confectiepak is. Je moet je schikken in een patroon waar maar tien procent van
de mannen in past. Het laatste wat je wilt is een slecht zittend trouwpak." Een maatpak
vormt zich niet alleen naar je lichaamsmaten, maar houdt ook rekening met je figuur.
"Breed en gespierd? Zorg dan dat het jasje lang genoeg is, zodat alles in proportie blijft
en laat de schoudervulling achterwege.", benadrukt Oei.
Het is de belangrijkste reden dat Mark Daanstra(33) voor een maatpak heeft gekozen. Hij
gaat trouwen in januari 2017. Pas dan zal zijn aanstaande zien wat hij heeft gekozen. "Ik
wil iets speciaals en kwalitatiefs dragen dat mensen zich herinneren. En natuurlijk wil ik er
op mijn best uitzien voor mijn vriendin." Het aanschafproces vormt volgens Daanstra een
groot deel van de voorpret. "Ik heb mijn ouders en twee vrienden meegenomen naar de
eerste afspraak. Voor mijn ouders vormt dit een speciaal moment. Je maakt er zo een
hele happening van met lunch en een borrel."

FULL CANVAS, PLAKPAK, HALF CANVAS
Het geheim van een goed pak zit in het binnenwerk.
Full canvas: binnenwerk bestaat uit een laag paardenhaar canvas onder de
buitenste wollen laag dat zich vormt naar je lichaam. Full-canvas was vroeger de
standaard, omdat het de vorm van het pak behoudt en tevens verzakking voorkomt.
Half canvas: een pak waarbij het canvas in het bovenste gedeelte van het jasje,
borst en revers is genaaid, en het onderste gedeelte van het jasje geplakt is. Een
middenweg voor degenen die verlangen naar een full-canvas pak, maar opzien
tegen de kosten hiervan.
Geplakt pak: voering wordt aan de buitenste wollen laag gelijmd. Deze
productiewijze elimineert handwerk wat resulteert in een scherpe prijs. Nadelen: pak
voelt stijf bij de borst en schouders, de voering laat sneller los waardoor de stof gaat
bubbelen en het pak gaat minder lang mee.
Het verschil in binnenwerk voel je door de stof vast te pakken tussen de
knoopsgaten en de stof van elkaar te wrijven. Voel je drie lagen? Dan is het een fullcanvas pak. Bij twee lagen is het een half-canvas pak, en bij een enkele laag een
geplakt pak.

Daanstra draagt vaker maatpakken en zegt er enigszins door verpest te zijn. "Als je
eenmaal weet hoe goed een pak kan zitten, is er geen weg meer terug." Een dure grap?
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"Valt relatief mee", zegt Oei. "Een gemiddeld confectiepak van een vooraanstaand merk
kost zo'n 400 euro. Een maatpak begint vanaf 500 euro. Een trouwpak op maat gaat snel
richting 1000 euro.
Het is niet moeilijk voor te stellen dat een bruidegom, eenmaal omringd door meetlinten,
premium stoﬀen en stilisten, verleidt wordt zijn budget op te rekken. Bijna alles is
mogelijk. Vindt de plechtigheid op het water plaats? Door middel van nanotechnologie
kan een pak volledig water- en vlekafstotend gemaakt worden. "We vragen cliënten een
bak ko"ie op de stof gooien. Het glijdt er zo vanaf", zegt Oei.
Zo is geen dag hetzelfde in de retailerszaak. "Onlangs hadden we een verfijnd Nacsupporter als cliënt. Hij wilde de binnenvoering van zijn trouwpak geel. 'Weet je het zeker',
vroeg ik.' De man wist het zeker."
Daanstra zal minder flamboyant aan het altaar verschijnen. "Ik heb de traditionele
adviezen van mijn ouders meegenomen en de moderne van mijn vrienden." Meer kan hij
niet over de uitvoering vertellen. "Dat verpest de verrassing."

STYLINGTIPS:
Bespaar niet op accessoires om je maatpak te finetunen. Want: the devil is in the
details. Een goede strik, das of pochet (doek die van origine bedoeld was om de
tranen van de bruid op te vangen) doet al wonderen. Een paar ideeën van Oei:

Creeër een frisse look voor de avond met een customized vlinderdas, bretels en een
ander overhemd.
Vraag aan je vader of opa of er manchetknopen in de familie zijn die je kunt
dragen.
Pas de naden van het pochet aan op de kleur van je das of shirt.
Creëer contrast met het vest, de voering, strik of das.
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