
Shirt en T-shirt IZOD
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Ex-topatleet Gregory Sedoc en het Amerikaanse 
modemerk IZOD. Een betere combinatie zouden wij 
zo snel niet kunnen bedenken.

113

JFK / GREGORY SEDOC



Alle kleding IZOD
Sweater en shorts IZOD
Armband stylist’s own
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Hoed Brixton via Go-Britain
Kleding IZOD
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Shirts IZOD
Bril Calvin Klein
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Alle kleding IZOD
Schoenen Vans
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m eerlijk te zijn ken-
de ik het merk niet 
toen ik ruim een jaar 
geleden werd gebeld 
of ik eens wilde ko-
men praten met de 
mensen van IZOD,’ 
vertelt Gregory  
Sedoc. Bekend als 

één van de grootste atleten die ons 
land ooit heeft voortgebracht, oud-
deelnemer van Expeditie Robinson 
en binnenkort presentator van een 
semiwetenschappelijk sportpro-
gramma op NPO 1. Sedoc: ‘Heel 
apart dat ik IZOD niet kende, want 
in de VS is het merk zo ongelofe-
lijk groot. En ik heb daar maanden 
per jaar achter elkaar getraind en 
gewoond, maar ik was natuurlijk 
vooral met sport bezig en minder 
met kleding en shoppen.’ 

Inderdaad is IZOD vooral in 
de Verenigde Staten huge. In elk 
beetje warenhuis kun je het vin-
den en het appelleert perfect 
aan de smaak van sportieve en  
stijlvolle Amerikaanse jonge man-
nen: het is kleurrijk, comfortabel, 
casual chic en buitengewoon mooi 
gemaakt en goed geprijsd. Laat dat 
maar over aan de mensen van PVH 
(Phillips-Van Heusen, de groep die 
ook eigenaar is van Tommy Hilfi-
ger, Calvin Klein, Arrow en veel 
andere merken).

‘Ja dat was ook meteen wat mij 
aan het merk aantrok,’ zegt Sedoc. 
‘Het is kleding die ik heel graag 
draag en die niet te moeilijk is. 
Maar waar je er toch altijd heel re-
presentatief in uitziet. Dat laatste is 

‘Ja dat is echt te gek. Ik ben daar 
heel trots op. De bekendste Ame-
rican football-spelers hebben hun 
gezicht al aan IZOD verbonden. 
Dan is het toch mooi dat ze aan mij 
dachten vanuit Nederland.’ 

Over de VS gesproken: wat is 
het belangrijkste dat hij in de jaren 
die hij daar woonde heeft geleerd? 
‘Om groot te denken. Hier liep ik 
nooit harder dan 13,37 seconden 
op de 110 meter horden en van-
af het moment dat ik daar kwam 
vroegen ze mij wanneer ik onder 
de 13 seconden zou gaan lopen. 
In Nederland werd veel veiliger 
gedacht, en ging ik daarin mee. 
Maar in de VS zeiden mijn trainer 
en iedereen om me heen dat ik dat 
natuurlijk makkelijk zou kunnen 
lopen. Dat is een groot verschil.’ 

Gregory is inmiddels geen seri-

Favoriete atleet

‘Carl Lewis.’

Album

‘Midnight Soul van 
Dexter Gordon.’

Acteur

‘Denzel Washington.’

Inspirator

‘Barack Obama.’

Sportclub

‘Ajax.’

Kledingstuk

‘Broek, liefst 
joggingsbroek.’

Grootste misvatting

‘Mensen denken 
dat ik veel geld 
verdien omdat 
ik op tv ben. Het 
tegenovergestelde  
is waar.’

Over tien jaar wil ik

‘Een eigen succesvol 
restaurant bezitten.’

belangrijk voor me, want ik hou erg van mode, 
maar het moet wel netjes zijn.’

Groot denken
Gregory is verguld met het feit dat hij de eer-
ste ambassadeur van IZOD in Nederland is. 

De smaak van 
Gregory

eus actief atleet meer, maar hij heeft het drukker dan ooit. ‘Ik 
ben nu vooral bezig met de opnames van mijn tv-programma 
voor de NPO, waarin ik in zes afleveringen op zoek ga naar 
de nieuwste technologieën en innovaties in sport. Tv spreekt 
me erg, maar net als met kleding: het moet wel echt bij  
me passen.’

Alle kleding IZOD
Schoenen Sperry
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