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GIRAV / VOORWOORD COLOFON

Een inkijkje  
in ons merk

Voor u ligt de eerste uitgave van ons Girav 
Magazine. Een jubileumuitgave waar we erg trots 
op zijn omdat we dit jaar alweer 10 jaar bestaan.

Tien jaar waarin ongelofelijk veel is gebeurd. Waar we tien 
jaar geleden simpelweg begonnen met T-shirts voor lange 
mannen is dit inmiddels allang ingehaald door een prachti-
ge collectie basics voor mannen in drie verschillende leng-
tes. Ons doel is om een perfecte pasvorm voor bijna iedere 
man te maken. Waarom? Omdat het kan. Want waarom zou 
je 7,8 miljard mensen laten kiezen uit slechts zes maten, 
zoals normaal gesproken in de modewereld het geval is? 
Raar toch? Er zijn namelijk zoveel verschillende mensen  
op de wereld. Daarom hebben wij een uniek maatsysteem 
ontwikkeld voor een veel en veel grotere groep mannen.  
En daarom ook zijn we heel trots op de vele mooie reacties 
die we mochten ontvangen op dit initiatief.

In dit magazine krijgt u een inkijkje in ons merk met 
twee bijzondere fotografie-series van internationaal 
topfotograaf Ruud Baan. Een Hollandse fotograaf die 

talloze wereldsterren voor 
zijn camera heeft gehad. 
Maar er is meer.

Door toeval kwamen we 
in contact met Ruud Gullit, 
hij bleek oprecht een grote 
fan van Girav te zijn. Dat 
konden we natuurlijk niet 
zomaar aan ons voorbij 
laten gaan. En dus vroegen 
we hem om de hoofdrol te 
spelen in dit magazine. Dat 
leidde tot een uniek 
dubbelinterview met de 
geweldige Ruud en zijn 
sympathieke en talentvolle 

zoon Maxim. Twee generaties voetballers. Ruud is al jaren 
klant en fan van Girav dus was het extra leuk om hem 
samen met zijn zoon te spreken over hun kijk op kleding.

Uiteraard vertellen we even verderop ook wat meer over 
Girav, krijgt u leuke anekdotes van ons klantenservice 
team, bespreken we de laatste modetrends waar we op zijn 
ingehaakt en vertellen we meer over nieuwe producten die 
we hebben uitgebracht.

Hopelijk beleeft u net zoveel plezier aan het lezen en 
bekijken van dit magazine als wij aan het maken ervan 
beleefden. Wij wensen u veel inspiratie en leesplezier.

Erik & Jopie
De founders
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TEKST CAROLINE BRAKEL

Sporten
in stijl
O ok tijdens het sporten is het fijn om er goed uit te zien en  

nu steeds meer mensen een gezonde leefstijl aanhangen, 
heeft ook zo’n beetje elk groot modemerk wel wat  

sportitems in de collectie.
Maar naast het feit dat het mooi moet ogen, moet zo’n sportshirt aan veel 
meer eisen voldoen dan de reguliere variant. Het moet je drooghouden 
als je gaat zweten, maar ook warm houden als je buiten sport en comfort 
is hier key. Voor Girav is het allemaal geen probleem, want dankzij tien 
jaar ervaring in bovenkleding weet het merk ook waar een goed sport-
shirt aan moet voldoen. Of je nu gaat tennissen, golfen, joggen of de 
sportschool prefereert, Girav heeft verschillende polo’s en T-shirts met 
korte of lange mouw die je warm of koel houden en vooral droog, zodat 
jij je op je sportprestaties kunt focussen. Bovendien hebben de sport-
shirts een antibacteriële behandeling gehad, waardoor zweetgeurtjes 
voorgoed verleden tijd zijn.

The Future 
is Colored
De kleuren van 2021 die we 
op de digitale catwalks zagen, 
geven met veel geel, groen, 
pastelkleuren en felle neonkleu-
ren dit seizoen een sprankje 
hoop en het silhouet is ruim, 
wat thuiswerken extra comfor-
tabel maakt. Van pakken tot 
trenchcoats, broeken en shorts, 
veel ontwerpers kozen voor 
oversized. Eruit springen doe je 
dit seizoen met een mooi shirt 
in kleur, want we zagen veel 
statement-shirts op de catwalk 
in kleur. Daarom heeft Girav dit 
seizoen shirts in 25 kleuren.

Casual
chic
Grote winnaar afgelopen  
jaar was ongetwijfeld de  
casual chic trend.
Nu thuiswerken eerder regel  
dan uitzondering is en je vaak 
geen collega’s meer in levenden 
lijve ziet, is een net pak overbodi-
ge luxe geworden. Toch kan een  
nette bovenkant geen kwaad 
voor die Zoom-call, Slack- of 
Teams-meeting. Voor boven-
kleding die èn net oogt op het 
scherm èn uiterst comfortabel zit, 
heeft Girav veel keuze. Vooral de 
hybride shirts die een combi zijn 
van poloshirt en overhemd, met 
lange of korte mouw zijn uiterst 
geschikt voor het thuiskantoor.  
Zo kom je die digitale meetings 
ook hartje zomer zonder  
zweetplekken door.
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Zo 
zacht
Denk aan merinowol en je denkt 
aan luxe, maar wat maakt deze 
wol nu eigenlijk zo fijn om te dra-
gen en zo zacht?
Het merinowol van de Italiaanse 
leverancier van Girav jeukt niet 
omdat het bestaat uit keratine, 
een van de vezels zonder steke-
lige delen waar onze huid ook uit 
bestaat. Bovendien houdt deze 
wol je warm als het buiten koud is 
en koel als het wat warmer is. Een 
ander voordeel van merinowol is 
dat je de truien nauwelijks hoeft 
te wassen en strijken. De wol 
blijft van nature goed in vorm en 
is antibacterieel, waardoor deze 
minder snel ruikt. Gouden tip: je 
trui of vest een nachtje buiten uit-
hangen maakt je deze vaak weer 
helemaal fris. Witwas tips

Een wit T-shirt of overhemd ook echt wit houden, is vaak nog een  
hele kunst. Je grootmoeder wist hier vast raad mee, maar geen  
zorgen, want met onze tips kun je het net zo goed zelf.
Een eerste advies is om waspoeder te gebruiken in plaats van vloeibaar 
wasmiddel. Dat werkt beter om T-shirts en overhemden wit te houden.  
Gelukkig zijn er ook genoeg middeltjes om verkleurde kleding weer wit 
te krijgen. Zo kun je vergeelde witte was een paar uur in schoonmaak-
azijn laten weken, voordat je het in de wasmachine stopt. Soda werkt 
goed voor grauwe witte was en kun je gewoon in het bakje van de was-
machine doen en ossengalzeep kun je heel goed op vlekken wrijven.  
Ook deze kun je het beste even laten intrekken, voordat je de was in de 
wasmachine gooit. Kortom, een kind kan de witte was doen.

Shirt op Maat
Misschien ben je in het reguliere matensysteem soms al niet zeker over 
je maat. Niet zo gek als een ‘Large’ bij het ene merk, een ‘Medium’ bij 
het andere is. Girav heeft maar liefst zeven-
tien maten, hoe vind je dan de juiste? Dat is 
eigenlijk heel eenvoudig. Op de website van 
Girav vul je simpelweg je lengte, gewicht en 
lichaamsbouw in en voilà de website berekent 
jouw maat gebaseerd op informatie van meer 
dan 150.000 klanten. Dat is dan zowel een re-
guliere maat als een lengtemaat, want bij Girav 
vind je S tot en met 3XL ook nog eens in drie 
verschillende lengtematen.
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INTERVIEW / RUUD EN MAXIM

T
ijdens de fotoshoot 
in een studio in 
Amsterdam-West 
is het overduidelijk 
dat we met een va-
der en zoon te ma-

ken hebben. Dezelfde open blik, 
dezelfde ontspannen houding en 
dezelfde lange sterke lichamen. 
Oke, Maxim’s lichaam is mis-
schien iets afgetrainder dan dat 
van zijn vader, maar ook Ruud ziet 
er eigenlijk nog uit alsof hij giste-
ren pas het veld afliep.

Maxim heeft in tegenstelling 
tot zijn vader nog weinig ervaring 
met dit soort fotoshoots vertelt hij, 
maar dat is niet aan hem te mer-
ken. Waar veel jongens van zijn 
leeftijd zich misschien opgelaten 
zouden voelen om te poseren in 
een ruimte met veel toeschouwers, 
poseert de 19 jarige AZ-speler als-
of hij nooit anders heeft gedaan. 
Ruud loopt af en toe naar de moni-
tor van de fotograaf en stelt tevre-
den vast dat hij op beeld volledig 
overklast wordt door zijn knappe 
zoon.

Samen
Het is de eerste keer dat jullie 
iets samen doen, waarom 
eigenlijk?    
Ruud: ´Klopt, heel veel mensen 
hebben ons gevraagd voor dubbel-
interviews. Dat heb ik tot nu toe al-
tijd geweigerd, vooral om hem een 
beetje te beschermen. Maxim 
hoort al genoeg dat hij ‘de zoon 
van’ is. Ik vind dat hij zich op zijn 
eigen manier moet kunnen ont-
wikkelen, dus ik laat hem wat dit 
soort media dingen betreft zo veel 
mogelijk met rust.’ 
Maxim: ‘Maar dit vond ik wel ont-
zettend leuk om te doen. Het maakt 

het extra leuk als je dat met je va-
der kunt doen, en ook om zulke 
mooie foto’s te hebben samen.’

Het is een fotoshoot voor een 
modemerk, hoe zouden jullie je 
eigen modestijl omschrijven?
Maxim: ‘Mijn stijl is een beetje 
‘van alles wat’. Maar ik houd er wel 
van om netjes voor de dag te ko-
men. Ik draag bijvoorbeeld graag 
baggy shirts, maar het geheel 
moet wel clean zijn en kloppen.’
Ruud: ‘Ik ben door mijn tijd bij AC 
Milan geïnspireerd door de Italia-
nen. Ik houd niet van luidruchtige 
dingen. Geen grote namen of bad-
ges. Dus ik zou mijn stijl omschrij-
ven als een klassieke Italiaan, met 
een iets nonchalantere twist.’

Waar haal jij je kleding-inspiratie 
vandaan Maxim? Uit de 
kleedkamer?
Maxim: ‘Ik kijk altijd een beetje 
om me heen of in winkels naar wat 
de trends zijn. En ja klopt, in de 
kleedkamer kun je veel inspiratie 
opdoen! Alleen kunnen we sinds 
een jaar niet meer in de kleedka-
mer naar elkaars outfits kijken, 
want je moet vanwege de corona-
regels al omgekleed naar de club 
komen. Maar normaal gesproken 
is dat zeker een dingetje. Veel jon-
gens trekken alles uit de kast als ze 
naar de club komen. Ikzelf kom ge-
woon rustig. Meestal een jogging-
pak, relaxed.’

Bemoeien jullie je met elkaars 
kleren? Zeg je wel eens tegen je 
vader, pa dit kan je echt niet aan?
Maxim: ‘Haha, nee dat gebeurt ei-
genlijk nooit.’

En andersom?
Ruud: ‘Nou, er was een periode 

Maxim:
‘Almeria’ piqué polo
Ruud:
‘Bergamo’ jersey shirt

Een gesprek met vader en 
zoon Gullit over hun band,  
hun kledingstijl en hun  
liefde voor de bal.

Gullit
in de
genen

Ruud en Maxim

TEKST DIANA KUIP  
FOTOGRAFIE PAUL BAKKER  
GROOMING HANNAH TUWANAKOTTA  
STYLING GIRAV



Maxim: ‘De EK finale uit 
1988, daar had ik heel 
graag bij geweest. Ik 
heb de wedstrijd vaak 
teruggekeken.’
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INTERVIEW / RUUD EN MAXIM

‘ Ik kijk op 
het veld wel 
altijd wel 
even naar 
mijn vader’
Maxim

dat alles wat luidruchtiger was 
bij hem. Met scheuren en dingen. 
Dat had ook met zijn leeftijd te ma-
ken, hij was veertien toen. Dus 
toen heb ik er niks van gezegd. Het 
grappige is ook; als we dan ergens 
naartoe gaan met zijn allen kiest 
hij toch ineens voor een wat klas-
siekere look. Overhempje, jasje, ef-
fen broek. Dan ziet hij er echt ge-
likt uit. De klassieke Italiaan in mij 
is dan heel trots haha. Dan kijk ik 
naar hem en denk ik; zo hé!’

Hoe zijn jullie eigenlijk met Girav 
in aanraking gekomen?
Ruud: ‘Ik kwam een keer langs een 
billboard toen ik richting Schiphol 
reed. En daar stond het groot op: 
GIRAV. Dat ze shirts met verschil-
lende lengtematen hadden. Daar 
was ik een beetje door getriggerd, 
dus toen ging ik het bekijken op in-
ternet. Ik ben 1 meter 87 en shirts 
zijn bij mij altijd nét niet lang ge-
noeg. Ik heb toen wat besteld en 
vond meteen ook het materiaal 
heel prettig. Dus sindsdien draag 
ik het. Ik zeg dit niet omdat ik nu in 
het blad van Girav sta, ik droeg het 
al voordat ze me hiervoor benader-
den.’
Maxim: ‘Ik heb precies hetzelfde. 
Qua lengte heb ik eigenlijk een L 
nodig, maar als ik wil dat een shirt 
mooi aansluit moet ik een M heb-
ben. Dus dit is een uitkomst.’

Debuut
Maxim, even over voetbal. Jij 
mocht vorig jaar je debuut maken 
in het eerste elftal van AZ, hoe 
was dat? 
Maxim: ‘Heel speciaal. Ik wist het 
niet van te voren. Ik zat op de bank 
en de trainer riep ineens mijn 
naam. Ik schoot eerst nog een 

Maxim en Ruud:
‘Sydney’ T-shirt



Ruud: ‘Ik ben op al mijn 
kinderen trots, maar bij 
hem weet ik ook 
precies wat hij er 
allemaal voor heeft 
moeten doen.’

Wat vind je het leukste aan het 
spelletje? 
Maxim: ‘Het spelen zelf. Ik vind 
niks mooiers dan dat. Het voelt als 
een bevrijding. Je bent los, je hebt 
niks aan je hoofd. Even weg van al-
les.’
Ruud: ‘Ik ervaarde dat ook zo. Je 
kunt je helemaal geven, met alles 
wat je hebt.’ 

Ruud, jij hebt in jouw carrière 
alles meegemaakt, welke van jou 
vaderlijke adviezen hoop je dat 
Maxim het meest in zijn oren 
knoopt?
Ruud: ‘Dat het gaat om plezier. Als 
je plezier hebt gaat alles veel mak-
kelijker. Want er zullen ook altijd 
obstakels zijn. In de vorm van 
mensen die niet de chemie met jou 
hebben bijvoorbeeld. Daar moet je 
mee leren omgaan. Je moet in je-
zelf geloven, alles geven, en plezier 
houden. Oké dat zijn meerdere ad-
viezen, maar plezier is dus de be-
langrijkste.’

Tot slot, wat vinden jullie elkaars 
mooiste eigenschap? 
Maxim: ‘Met mijn vader is het al-
tijd lachen. Hij is altijd vrolijk, al-
tijd in een goede bui. Ik heb hem 
nooit boos ofzo gezien. Het is fijn 
om bij hem te zijn.’
Ruud: ‘Maxim kan ontzettend inne-
mend zijn. En wat ik ook mooi vind, 
hij heeft een ongelofelijk goede in-
tuïtie. Misschien wel beter dan de 
mijne. Dus hij moet leren daar goed 
naar te luisteren. Maar het mooiste 
vind ik zijn ontladende energie. Dat 
komt bij hem in golven, en als hij 
dat heeft dan hebben we het zó 
leuk. Zoals net ook tijdens de foto-
shoot, als we een beetje lopen te 
geinen. Dan kijk ik naar hem en dan 
ben ik ontzettend trots.’

Ruud:
‘Almeria’ piqué polo
Maxim:
‘Bergamo’ jersey shirt
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INTERVIEW / RUUD EN MAXIM

‘ Het helpt 
hem sowieso 
niet als ik 
dingen naar 
hem ga 
roepen. Dat 
heb ik nooit 
gedaan,  
ook niet 
toen hij 
klein was’
Ruud

beetje in de lach. Maar toen 
ging het heel snel; omkleden en 
met een glimlach het veld op. Zo’n 
moment vergeet je natuurlijk nooit 
meer.’

Hoe was dat voor jou als vader 
om mee te maken Ruud?
Ruud: ‘Ja, echt een geweldig ge-
voel. Kijk, ik ben op al mijn kinde-
ren trots, maar bij hem weet ik ook 
precies wat hij er allemaal voor 
heeft moeten doen. Ten eerste om-
dat het mijn vak ook was, maar ook 
omdat ik alles volg wat hij doet. 
Alle wedstrijden zit ik op de tribu-
ne. Door corona mag dat even niet 
meer dus daar baal ik ontzettend 
van. Maar ik beleef alles met hem 
mee. En hij doet er alles voor. Hij 
gaat op tijd naar bed, doet geen 
gekke dingen, hij traint hard. Dus 
ik was harstikke trots.’

Kun jij je wel een beetje inhouden 
op de tribune Ruud?
Ruud: ‘Ja zeker! Op de tribune ben 
ik altijd heel rustig. Ik wil alleen 
maar kijken. Soms als ik met men-
sen daar aan de praat raak dan 
denk ik; wacht even, ik wil hele-
maal niet babbelen met mensen, ik 
wil lekker in mijn eentje naar 
Maxim kijken. En dan loop ik er-
gens anders heen. Mensen vragen 
me wel eens, hoe kan het dat je zo 
rustig blijft? En dan zeg ik; ja, hoe-
zo niet? Het helpt hem sowieso niet 
als ik dingen naar hem ga roepen. 
Dat heb ik nooit gedaan, ook niet 
toen hij klein was.’ 
Maxim: ‘Dat is waar. Maar ik kijk 
op het veld wel altijd even naar 
mijn vader. Ik weet dat hij altijd 
naar mij kijkt dus we hebben dan 
even heel snel oogcontact. En dan 
steekt hij zijn duim even op. Of hij 
geeft een gebaar dat ik even een 

tandje moet bij zetten. Dat contact 
vind ik fijn.’

En na de wedstrijd?
Ruud: ‘We bellen elkaar altijd na 
een wedstrijd. Waar wij het over 
hebben? Eigenlijk alleen maar 
over details. Het moment om te an-
ticiperen bijvoorbeeld. Als je vroeg 
anticipeert heb je meer opties. 
Daar praten wij dan over. Over 
wanneer het goed ging. En als het 
minder ging praten we over de an-
dere opties die er waren geweest. 
Ik ben nooit boos ofzo hoor. Van 
mij hoeft hij niet altijd maar goed 
te spelen. Slecht spelen hoort ook 
bij voetballen. Als hij maar wel al-
tijd alles geeft.’

Liefde voor de bal
Maxim, jij hebt je vaders actieve 
carrière niet meegemaakt. als jij 
één wedstrijd van je vader uit het 
verleden zou mogen bijwonen, 
welke zou dat zijn? 
Maxim: ‘De EK finale uit 1988, 
daar had ik heel graag bij geweest. 
Ik heb de wedstrijd vaak terugge-
keken.’
Ruud: ‘Het grappige is, ik heb hem 
zelf nooit teruggezien. Ik kijk heel 
zelden oude beelden. Dat is voor mij 
verleden tijd. Alleen heel soms, dan 
komt er op Youtube iets voorbij wat 
ik nog nooit heb gezien. Maar dan 
zit ik meer te kijken omdat ik me wil 
herinneren wanneer dat was, dan 
dat ik naar mezelf zit te kijken.’

Hoeveel procent van jullie 
gesprekken gaat er over voetbal?
Maxim: ‘Ehm, toch wel 70 procent 
denk ik. We praten heel veel met 
elkaar, maar het spelletje is ge-
woon zo leuk, dus het is ons favo-
riete gespreksonderwerp.’
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GIRAV / TIEN JAAR GIRAVmet een normaal postuur, moet je 
toch XXL of 3XL hebben, maar 
dan is een shirt vaak te ruim.  
We zijn met bijna 8 miljard mensen 
op de wereld en hebben eigenlijk 
maar vijf maten om uit te kiezen. 
Daarom heb ik samen met het CBS 
onderzoek gedaan naar de lengte-
verdeling van de Nederlandse 
man. Zo ontdekte ik dat een groot 
gedeelte van hen hetzelfde pro-
bleem heeft als ik en moeilijk pas-
sende kleding kan vinden. Ik had al 
veel contacten in de kleding en ben 
gaan uitvogelen hoe lang shirts 
moeten zijn bij een bepaalde li-
chaamslengte.’ Zo ontwikkelde 
Erik een bijzonder matensysteem 
dat hij het Long Fit Maatsysteem 
noemde. Hierbij heeft de klant niet 
de keuze uit vijf verschillende ma-
ten zoals gebruikelijk is, maar uit 
maar liefst zeventien maten die re-
kening houden met lengte, gewicht 
en lichaamsbouw. Girav heeft bo-
venkleding in zes breedtes en drie 
lengtes. Daardoor vind je bij Girav, 
bij elke lengte, of je nu breed, smal 
of vol bent, altijd een T-shirt, polo 
of overhemd dat zowel in de breed-
te als in de lengte goed past.

Op 13 februari 2010 werd de 
webshop van Girav geopend en op 
14 februari kreeg Girav de eerste 
order. Girav viel al snel in de smaak 
bij de Nederlandse man en bouw-
de een grote klantenkring op. In-
middels is het assortiment stap 
voor stap steeds verder uitgebreid. 
Naast verschillende soorten T-
shirts, kun je bij Girav nu ook te-
recht voor sportshirts, polo’s, over-
hemden, truien, vesten en sokken, 
waardoor Girav uitgroeide tot hét 
merk in bovenkleding voor de 
man. ‘We hebben een grote groep 
vaste klanten, echte Girav fans. 
Daarom hebben we het assorti-
ment stap voor stap steeds verder 
uitgebreid. Naast de verschillende 

T-shirts in talrijke kleuren, kun je 
bij Girav ook terecht voor polo’s, 
truien, overhemden en sportshirts. 
‘Onze kleding zou je slow fashion 
kunnen noemen, omdat ze door de 
hoge kwaliteit en uitstraling lang 
meegaan. Je kunt onze kleding 
daarom minimaal vier jaar dragen 
en we zien dat veel klanten hetzelf-
de shirt in meerdere kleuren ko-
pen.’

Dit jaar brengt Girav rond Va-
derdag ook boxershorts uit en het 
merk is druk bezig met uitbreiding 
in het buitenland. De twee hebben 
de taken binnen het bedrijf duide-
lijk verdeeld. ‘Naast de strategie 
die we samen uitzetten, focust Erik 
zich vooral op het product, de cre-
atie en ontwikkeling hiervan. Dat 
is echt zijn passie,’ vertelt Jopie. ‘Ik 
ben meer een out of the box denker 
en heb altijd veel ideeën. Erik moet 
me soms afremmen, maar dat is 
ook fijn. We vullen elkaar goed aan 
en remmen elkaar af waar nodig. 
Dit blijkt een gouden combi. In-
middels bestaat ons team uit twaalf 
betrokken mensen. Wij zijn het 
merk en ik weet daarom goed wat 
bij ons past en wat niet. En dat be-
waken we natuurlijk heel goed en 
precies. We zijn no-nonsense en 
focussen ons op service en kwali-
teit.’

Het tweetal is trots op wat ze in 
tien jaar bereikt hebben. Jopie: ‘Dat 
er nu zoveel mensen in Girav-kle-
ding lopen die wij aan de keukenta-
fel bedacht hebben, doet me echt 
iets. Ook de manier waarop we zijn 
gegroeid, met een prachtig team, 
topleveranciers waar we al vanaf 
het begin mee werken en de stap-
pen die we hebben gemaakt, ma-
ken me ontzettend trots.’ Wat Jopie 
en Erik tot slot vooral mooi zouden 
vinden, is dat ze het T-shirt kunnen 
claimen in Nederland. Erik: ‘Het 
zou mooi zijn als je bij een T-shirt 
gelijk aan Girav denkt, net zoals je 
vroeger bij jeans aan Levi’s dacht. 
We willen graag de marktleider in 
witte T-shirts zijn.’

‘ We zijn met bijna 
8 miljard mensen 
op de wereld en 
hebben eigenlijk 
maar vijf maten 
om uit te kiezen. 
Ik vond dat het 
anders moest’

GIRAV / TIEN JAAR GIRAV

Tien jaar Girav
Dit jaar viert Girav zijn tiende 
verjaardag. Een mooie mijlpaal voor het 
merk dat begon met drie modellen 
T-shirts in zwart en wit en uitgroeide 
tot hét merk in bovenkleding voor 
mannen in maar liefst zeventien 
verschillende maten.
TEKST CAROLINE BRAKEL
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H et idee voor Girav ont-
stond tien jaar geleden 
midden in de kredietcri-

sis. De oprichters van Girav, Jopie 
Geerts en Erik de Weerd, raakten 
beiden hun vaste baan kwijt en 
besloten dat het tijd werd om het 
zelf te gaan doen.
‘Zowel Erik als mijn twee broers 
zijn lang en konden nooit goed 
passende kleding vinden. Tijdens 
een autorit met Erik viel het kwart-
je: we moeten lange T-shirts voor 

mannen gaan ontwikkelen. Vanaf 
toen zijn we er vol voor gegaan,’ 
zegt Jopie Geerts over het prille 
begin van Girav. Erik had al jaren-
lange ervaring in de kledingindus-
trie én hij was als lange man na-
tuurlijk niet de enige die vaak 
moeite had met kopen van kleding. 
En die feiten maakten de nieuwe 
keuze nog duidelijker.

Met zijn 1.97 meter had Erik al-
tijd problemen om passende kle-
ding te vinden: ‘Als je lang bent 



Op modegebied wordt athleisure steeds 
populairder. Daar sluiten deze Girav-shirts 
natuurlijk perfect bij aan.
FOTOGRAFIE RUUD BAAN
STYLING RACHEL MAILUHU
GROOMING CHRISTEL MAN
MODEL MARK @ TOUCHE MODELS
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‘Sydney’ round neck  
T-shirt (Long Fit) 

Girav

Jacket & Pants 
Guess

Socks 
Off-White via  

FOUR Amsterdam

Sneakers  
Lacoste

14
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SHOOT / POWERPLAY

‘Almeria’ longsleeve  
piqué poloshirt  

(Long Fit)  
Girav

Short  
Calvin Klein

Socks  
Off-White via  

FOUR Amsterdam

Sneakers  
Nike

‘Mallorca’ washed  
poloshirt (Long Fit)  

Girav

Short  
Björn Borg

Socks  
Heron Preston via  
FOUR Amsterdam

Sneakers  
New Balance



‘Boston’  
sportshirt (Long Fit)  
Girav

Short  
Tommy Hilfiger

Socks  
Vetements  
via FOUR Amsterdam

Sneakers  
Puma

‘Bergamo’ jersey shirt  
(Long Fit)  
Girav

Pants  
Refill by Shoeby

Sneakers  
Mango

18

SHOOT / POWERPLAY



‘Princeton’ light sweater  
(Standard Long Fit)  
Girav

Pants  
Puma X Maison Kitsune

Socks  
Heron Preston  
via FOUR Amsterdam

Sneakers  
Puma

21

‘Barcelona’ v-neck T-shirt  
(Long Fit)  

Girav

Pants  
Palm Angels  

via FOUR Amsterdam

Sneakers  
Blackstone
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GIRAV / HET GEHEIM

gen. Daarna worden de uitgesne-
den patronen door productiemede-
werkers in elkaar gestikt met 
stikmachines. Door zoveel moge-
lijk met dezelfde productielijnen 
en medewerkers te werken, heeft 
elk shirt de hoge, continue kwali-
teit waar Girav om bekendstaat. 
Voordat de shirts verpakt en ver-
zonden worden, vinden er boven-
dien nog veel controles plaats om 
te checken of de maatvoering klopt 
en er bijvoorbeeld geen steekje los 
zit. Al deze stappen zorgen er sa-
men voor dat jouw shirt er na een 
paar jaar dragen nog steeds goed 
uit ziet. 

Samen met de fabrikanten heeft 
Girav de afgelopen tien jaar boven-
dien continu allerlei processen ge-
optimaliseerd. Al deze kleine ver-
beteringen zijn bij elkaar een 
enorme kwaliteitsslag en ook op het 
gebied van de pasvorm voert Girav 
steeds kleine verbeteringen door. 
Dankzij het directe contact met hun 
klanten krijgt het merk veel sugges-
ties en ook maken ze gebruik van 
zo’n vijftien verschillende pasmo-
dellen om de puntjes op de i te zet-
ten. Het heeft ervoor gezorgd dat de 
Girav shirts technische, uitgekien-
de producten zijn geworden die fijn 
zijn om te dragen.

Geen tussenschakels
De inkopers bezoeken de fabrie-
ken waar Girav mee werkt gere-
geld. Om een vinger aan de pols te 
houden en te verbeteren en inno-
veren. Dat gaat makkelijk omdat 

‘ Girav zit qua  
prijs in het 
middensegment, 
maar de shirts 
hebben de 
kwaliteit van het 
hoge segment!’

Girav dicht bij huis produceert bij 
de beste Europese fabrikanten. De 
productiekosten zijn hier wel een 
flink stuk hoger dan in bijvoor-
beeld India of Bangladesh waar 
verreweg de meeste T-shirts ge-
maakt worden, maar de kwaliteit 
en continuïteit zijn veel beter.  
Girav kan dit doen omdat ze geen 
tussenschakels hebben. Het merk 
werkt direct met de fabrikant en 
verkoopt direct aan de eindconsu-
ment en is daarom ook niet in win-
kels verkrijgbaar. De meeste kle-
dingmerken werken niet alleen 
samen met een fabrikant, maar 
ook met agenten, distributeurs en 
winkels. Omdat Girav al die tus-
senschakels niet heeft, krijgt de 
Girav klant veel waarde voor zijn 
geld. Girav zit qua prijs in het  
middensegment, maar de shirts 
hebben de kwaliteit van het hoge 
segment!
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GIRAV / HET GEHEIM

D e productie van T-
shirts begint met de 
keuze van de soort ka-
toen. Girav heeft geko-

zen voor Amerikaans katoen om-
dat deze een lange vezel heeft 
waarmee je mooie garens en stof-
fen kunt maken. 
Langere vezels zorgen ervoor dat 
de stof mooier is, minder krimpt en 
langer meegaat. De keuze viel op 
Amerikaans katoen omdat deze 
katoen heel constant van kwaliteit 

Het geheim van 
een Girav shirt

Misschien denk je er nooit over na of denk 
je dat het doodsimpel is, maar er komt veel 
kijken bij het maken van een Girav shirt.  
Het grappige van een T-shirt is dat het een 
heel simpel product lijkt, maar juist een  
heel complex product is om te maken, 
omdat je te maken hebt met het 
natuurproduct katoen. Elke katoenoogst is 
weer anders en daarom is het heel lastig 
om elk shirt precies hetzelfde en net zo 
goed te maken. Maar laat dat nou juist  
zijn waar Girav in excelleert.
TEKST CAROLINE BRAKEL

worden en zijn de fabrikanten met 
het merk meegegroeid. Van volle-
dig geautomatiseerde fabrieken 
die de garens maken, het snijden 
van de shirtpatronen met laserap-
paratuur tot het stikken van de 
shirts met de modernste naaima-
chines en vakmensen; ook dit is 
een complex proces. 

Van het garen wordt de stof ge-
breid en deze wordt voorgewassen 
en gedroogd. Ook wordt de stof ex-
tra voorgekrompen, zodat het uit-
eindelijke shirt bij het wassen nau-
welijks nog krimpt en zijn pasvorm 
behoudt. Als de stof klaar is, gaat 
deze naar een andere fabriek waar 
er daadwerkelijk shirts van ge-
maakt worden. Daar worden de pa-
tronen van de shirts met een speci-
aal computersysteem en een 
lasermachine gesneden. Zo heeft 
elk shirt precies dezelfde afmetin-

is en op een goede en verantwoor-
de manier wordt geproduceerd. 

De fabrieken
Girav maakt vervolgens gebruik 
van de beste fabrieken met de 
meest geavanceerde apparatuur 
voor het maken van de stof en het 
produceren van de shirts. Het 
merk werkt al vanaf het begin 
nauw samen met dezelfde fabri-
kanten in Europa. Daardoor is  
Girav ook een beetje hun kindje ge-
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‘Almeria’ piqué  
longsleeve polo 
(Standard Long Fit)  
Girav

Horloge  
Fromanteel

‘Bergamo’  
jersey shirt 

(Standard Long Fit)  
Girav

Colbert  
Filippa K

TOP  
OF THE  
WORLD
Met de shirts van Girav – of het nu 
de hybride shirts, de sportshirts 
of de T-shirts zijn – kom je altijd 
en bij elke gelegenheid goed 
gekleed en in stijl voor de dag.

FOTOGRAFIE RUUD BAAN
STYLING RACHEL MAILUHU
GROOMING ANITA JOLLES
MODEL TIJMEN @ TOUCHE MODELS



‘Faro’ jersey polo 
(Standard Long Fit)  
Girav

Loafers  
Atelier Munro
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‘Altea’ T-shirt 
(Standard Long Fit)  

Girav

Coat  
Won Hundred
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‘Sydney’ round neck T-shirt  
(Standard Long Fit)  
Girav

‘Denver’ zipped hoodie  
Girav

Sneakers  
Puma

‘Miami’ henley shirt  
(Standard Long Fit)  

Girav



‘Sydney’ round neck T-shirt  
(Standard Long Fit)  
Girav 
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‘Mallorca’ washed poloshirt 
(Standard Long Fit)  

Girav



‘Ontario’ pullover

‘Aberdeen’ vest

‘Lagos’ piqué shirt

33

GIRAV / HET HYBRIDE SHIRT

De Faro
De Faro is een jersey poloshirt van 
honderd procent katoen met een 
korte mouw die de voordelen van 
een poloshirt en een overhemd 
combineert. Daardoor heb je het 
gevoel dat je een T-shirt draagt, 
maar door de stevige overhemd-
kraag zie je er toch gekleed uit. De 
Faro draagt ook erg fijn onder een 
pullover of vest, want het is minder 
warm dan een overhemd, maar 
heeft wel de nette kraag. De Faro 
polo’s hebben een regular fit, een 
sluiting met vier knopen en de stof 
heeft een luxe uitstraling door de 
lichte glans omdat de stof gemer-
ceriseerd is.

De Lagos en Almeria
De Lagos is ook een poloshirt met 
een overhemdboord en een korte 
mouw, maar gemaakt van cotton 
piqué, een stof die veel gebruikt 
wordt voor polo’s. Uitgevoerd in 
uni en melange kleuren is de La-
gos erg mooi om zo te dragen in de 
lente of zomer, maar tevens mooi 
onder een vest of pullover. Dit shirt 
is onder de naam Almeria ook ver-
krijgbaar in een uitvoering met 
lange mouwen. Door de hoge kwa-

liteit katoen blijven deze shirts al-
tijd mooi in model, zelfs na tig keer 
wassen.

De Bilbao
De Bilbao is een poloshirt van ny-
lon piqué met een overhemdkraag. 
In de Bilbao kom je goed voor de 
dag op de golf- of tennisbaan, maar 
het shirt is ook perfect als je min-
der sportief bent om bij warm weer 
te dragen. Door de vochtregule-
rende werking van de stof en de 
materiaalkeuze zie je geen transpi-
ratieplekken en dankzij de antibac-
teriële behandeling blijf je ook vrij 
van gênante zweetgeurtjes. Veel 
beter gaat het niet worden.

‘ Is het een 
poloshirt of een 
overhemd? De 
shirts die Girav 
ontwikkelde zijn 
allebei en 
daarmee uniek  
in hun soort’

‘Faro’ jersey shirt

‘Almeria’ piqué shirt
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GIRAV / HET HYBRIDE SHIRT

 I
s het een poloshirt of 
een overhemd? De 
shirts die Girav ontwik-
kelde, zijn een hybride 
tussen deze allebei en 
daarmee uniek in hun 
soort. Omdat veel man-
nen een overhemd on-

der hun pullover dragen, maar dat 
niet altijd even comfortabel zit, 
besloot Girav T-shirts en polo-
shirts met een overhemdkraag te 
ontwikkelen.
Onder een pullover met ronde hals 
oogt dit casual, onder een pullover 
met V-hals zakelijker, maar ook op 
zichzelf doen deze verschillende 
polo’s van honderd procent katoen 
het goed. De naden zijn zoals bij 
een overhemd afgewerkt met plat-
te naden die je niet voelt wanneer 
je de polo’s draagt, waardoor de 
kans groot is dat je deze innova-
tieve shirts keer op keer uit de kast 
trekt.

Het
hybride 
shirt

Nu grenzen tussen casual en chic 
steeds meer vervagen, zien we 
steeds meer crossovers of 
samensmeltingen tussen formele en 
casual kleding, maar ook tussen 
technische, sportieve en functionele 
ontwerpen. Dit leidt tot mooie nieuwe 
producten en ook Girav heeft een 
paar bijzondere hybride polo’s 
ontwikkeld in drie verschillende 
uitvoeringen: single jersey, cotton 
piqué en een technische nylon piqué.
TEKST CAROLINE BRAKEL



Nicole

‘I k werk nu drie jaar bij Girav.  
Het is een prachtig bedrijf waar 
je je thuis voelt en de klant echt 

koning is, waardoor je als klanten- 
service veel ruimte hebt om klanten  
optimaal te helpen. 

Ik heb veel reacties van klanten ge-
kregen die ik niet snel vergeet. Maar 
deze sprong er wel echt uit: ‘Fijn om zo 
goed geholpen te worden en dat je 
mijn aanvraag ook bewaakt. Gelijk 
weer een vervolgbestelling gedaan. 
Alles past perfect. En dat allemaal 
dankzij jouw hulp, Nicole. Chapeau!’. 
Het maatsysteem van Girav omvat 17 
maten. Dat kan een uitdaging zijn voor 
nieuwe klanten. Maar wij nemen graag 
alle tijd om de klant perfect te helpen.’

Danique

‘I k zit inmiddels een jaar bij Girav 
en wat ik zo geweldig aan het 
merk vind is dat het is geboren 

uit eigen frustratie en is uitgegroeid 
tot zo’n succesvol bedrijf. 

Een goede klantenservice is hier 
een van de hoogste prioriteiten, en 
het is mooi om daar deel van uit te 
maken. Ik herinner me nog goed dat 
ik een negatieve reactie tegenkwam 
op internet en merkte dat deze man 
geïrriteerd was. Ik heb hem toen een 
bericht gestuurd en hem met zijn 
klacht geholpen. Daar was hij enorm 
van onder de indruk. ‘Kanonnen, wat 
een service,’ zei hij. Kijk, dat is te gek.’

Jacquelien

‘A ls ik alles uit de kast heb 
gehaald om een klant te hel-
pen, dan hang ik pas echt blij 

op. En gelukkig is dat vaak gebeurd 
in de drie jaar die ik nu hier werk. 

Veel mensen denken dat wij alleen 
T-shirts maken, maar dat is natuurlijk 
een misvatting. De collectie is zó 
enorm uitgebreid in de loop der jaren. 
Ik hoor weleens van vaste klanten dat 
ze het te gek zouden vinden als we 
ook broeken en jassen zouden ma-
ken. Tja, wie weet. Er zijn veel reacties 
van klanten die ik nooit zal vergeten 
omdat ze zo positief zijn. En daar doe 
je het allemaal voor.’

Milou

‘I k zit nog maar acht maanden bij 
Girav, maar ik voel me hier ge-
weldig. Het is zo mooi om te zien 

dat er met een klein team zoiets moois 
en unieks wordt neergezet. En echt ie-
dereen gaat er ook voor de volle 100% 
voor. Ik heb alle reacties van klanten 
die ik heb geholpen bewaard en het is 
zo bevredigend om dat enthousiasme 
over onze service terug te lezen. 

We krijgen natuurlijk veel vragen 
over de juiste maat. Het is leuk om 
dan advies te kunnen geven, maar de 
link die wij hebben om je juiste maat 
te berekenen is eigenlijk onfeilbaar en 
superhandig.’
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GIRAV / KLANTENSERVICE

Service en kwaliteit staan bij Girav torenhoog in het vaandel. We willen 
je daarom met trots voorstellen aan de vier medewerkers die 
verantwoordelijk zijn voor de hoge service die Girav biedt. Vier dames 
die altijd met een grote glimlach voor je klaarstaan voor alle vragen 
die met Girav-producten te maken hebben.

At your 
service
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GIRAV / PRIJSVRAAG

of:

10 jaar Girav! Hoera! En dat gaan  
we natuurlijk vieren! Met jullie.  
Want dank zij jullie hebben we dit 
mooie jubileum kunnen bereiken. 
Daarom willen we jullie, trouwe 
Girav-fans, graag laten meedelen 

Een arrangement  
voor twee 
personen bij  
De Librije
met een tiengangen diner en  
een overnachting in sterren-
restaurant De Librije in Zwolle

in de feestvreugde. Doe daarom mee aan onze 
actie en maak kans op:

Winnen,
winnen,
winnen!

1 van de tien  
Girav-kadobonnen
ter waarde van 100 euro

Ga naar
girav.nl/prijsvraag  

of scan de QR code  
en doe mee!



SHIRTS IN 3 LENGTES
DUS OOK DIE VAN JOU


