
Bound Amsterdam wil hét mannenmerk in het
hogere segment worden

Maras Rejaän en Sheila Lopes Afonso kiezen voor minimalistische en
duurzame mode
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Wie of wat is Bound Amsterdam?
Lopes Afonso: “Bound Amsterdam doen we met zijn tweeën. Maras Rejaän is de ontwerper en ik,

Sheila Lopes Afonso, ben verantwoordelijk voor de zakelijke kant van het merk. We zijn in 2014

begonnen en vonden zelf dat er, in tegenstelling tot voor vrouwen, voor mannen vrij weinig

Nederlandse merken actief waren in het hogere modesegment. Voor mijn gevoel kreeg de man te

weinig aandacht en zo zijn we op het idee gekomen om een mannenkledinglijn te starten. In

diezelfde periode zag je kleding met veel heftige prints, maar dat wilden wij niet. Wij wilden iets

maken wat we zelf heel mooi vinden, namelijk kleding in zuivere, minimalistische stijl. Tijdloze

kleding van topkwaliteit, dat is precies waar Bound Amsterdam voor staat. Het kost misschien

wat meer, maar het zijn wel stukken die jaren meegaan. Alle stoffen die wij in onze collectie

verwerken komen uit Italië en hier wordt ook alle kleding geproduceerd. Voor ons staat de

kwaliteit van kleding voorop. Die hoogwaardige kwaliteit zien wij als een manier om onszelf te

differentiëren op de hedendaagse modemarkt.”

Rejaän: “Daarnaast gaan wij met ons productieproces in tegen de snelle mode-industrie. Wij

hebben voor Italië als productieland hebben gekozen, omdat er in bijvoorbeeld Aziatische landen

erg moeilijk te onderzoeken is wat er zich achter de schermen afspeelt. In Italië gaan we twee

keer per jaar naar de fabrikant, we weten wie onze kleding produceert en dat vinden wij een

geruststellende gedachte.”

Lopes Afonso: “Je merkt dat de consument zich steeds bewuster wordt van de manier waarop

kleding gemaakt wordt. Wij willen gewoon geen onderdeel uitmaken van hoe het er in sommige

landen aan toegaat. Voor ons zijn de productiekosten natuurlijk wel hoger, maar door deze

werkwijze halen we uiteindelijk meer voldoening uit ons werk. Wij kunnen met zekerheid zeggen

dat er niemand zestig uur achterelkaar voor ons heeft moeten werken en dat vinden wij heel

belangrijk.”

Jullie hebben niet allebei een modegerelateerde opleiding
gevolgd. Hoe is jullie samenwerking tot stand gekomen?
Rejaän: “Dat klopt, ik ben in Amsterdam begonnen aan het GraYsch Lyceum. Vervolgens ben ik

naar de Rotterdamse Willem de Kooning Academie gegaan en heb me daar gespecialiseerd

richting illustratie. In diezelfde periode ontwierp ik T-shirts, waarvoor ik zelf de prints

ontwikkelde. Ik ben eigenlijk altijd bezig geweest met mode en het ontwerpen ervan. Sheila heeft

wel een mode-achtergrond en nadat zij haar scriptie had afgerond, zijn we meteen begonnen met

ons bedrijf.”

Lopes Afonso: “Ik heb ROC mode afgerond, maar ik merkte dat ik me naast mode ook op andere

dingen wilde focussen. Toen ben ik International Business gaan studeren en met Bound

Amsterdam probeer ik deze twee vakgebieden met elkaar te combineren. Maras is de

ontwerpende creatieveling en ik neem de zakelijke kant op me.”

Hoe verloopt jullie werkproces?
Lopes Afonso: “Het proces begint bij Maras, hij gaat op zoek naar de trends en kleuren voor een

volgend seizoen, laat zich inspireren en maakt de ontwerpen. Daar kijken we dan samen naar,

want we willen ons in principe niet laten leiden door trends. Zoals ik al zei, de ontwerpen moeten

tijdloos zijn. Ik heb hierin het laatste woord, dat hebben we zo afgesproken. Soms moet je

gewoon zeggen: tot hier en niet verder. Aan de andere kant: soms zie ik het ook nog niet

helemaal voor me, maar dan vertrouw ik op zijn mening. Je moet vertrouwen hebben in elkaar en

het niet allemaal op je eigen manier willen doen.”

Rejaän: “Naast het feit dat we zakenpartners zijn, zijn we ook een koppel. Soms loopt alles een

beetje door elkaar heen. Zeker nu met de Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam in het

vooruitzicht. Naast ons label hebben we allebei nog een tweede baan. Sommige dagen werk ik

voor Bound Amsterdam en zij niet en dan krijg je vanzelf dat je ’s avonds weleens moet zitten om

zakelijke dingen te bespreken.”

Lopes Afonso: “We proberen thuis zo min mogelijk over zaken te praten, maar soms kan het niet

anders. Als ik bijvoorbeeld niet mee kan naar een afspraak, dan moet hij mij wel van alles op de

hoogte stellen. En andersom geldt hetzelfde. Dus dat soort dingen krijg je er automatisch bij. Het

hebben van een zakelijke én liefdesrelatie heeft zijn voor- en nadelen, maar het is wel heel leuk!”

Rejaän: “Absoluut!”

Waar halen jullie je inspiratie vandaan?
Rejaän: “Het is heel verschillend. Onze eerste collectie is heel persoonlijk gebleven, hierin

hebben we elementen uit onze eigen cultuur verwerkt. Ik ben zelf van Molukse afkomst en heb

daarom een print ontworpen die is geïnspireerd op de Balinese barong (de koning der geesten uit

de Balinese mythologie die wordt afgebeeld als een leeuw, red.). De print is heel simpel, heel

klinisch en niet te opvallend. In de tweede collectie hebben we ons laten inspireren door

verschillende natuurelementen en voor onze nieuwste collectie hebben we inspiratie gehaald uit

de styling van de personages uit de Japanse Ylm Crows Zero. Een redelijk duistere Ylm over

zowel rivaliteit als hechte vriendschappen. Het is een zeer gelaagde Ylm en juist daarom heel

interessant. Over het algemeen vind ik de styling en kledingkeuze van Japanners erg mooi. Het is

een totaal andere stijl dan die wij hier kennen, maar wel een die ons heel erg ligt.”

Hoge kwaliteit is voor jullie belangrijk, is er een speciCek
materiaal waar jullie graag mee werken?
Rejaän: “Nee, we kijken vooral naar texturen. Omdat onze collectie een minimalistische pasvorm

heeft, gebruiken we het liefst stoffen die hier een extra dimensie aan geven. We werken met

stoffen die mensen graag willen aanraken. Soms laten we speciale varianten produceren. Voor

onze eerste collectie hebben we bijvoorbeeld een vrij dikke en stevige neopreen laten maken en

hiervan hebben we nu ook een dunnere variant. Op deze manier proberen we extra elementen aan

onze neutrale ontwerpen toe te voegen en ons op die manier te onderscheiden van de rest.”

Wat is voor jullie de grootste uitdaging en zijn er dingen waar
jullie naar aanloop van de Mercedes-Benz FashionWeek
Amsterdam tegenaan lopen?
Lopes Afonso: “Ik probeer van het moment te genieten. Als er een stof niet op tijd aankomt voor

een sampleproductie, dan is dat maar zo. Ik ervaar dat niet als heel vervelend. Wat ik wel

vervelend vind, is als ik het gevoel heb dat we niet genoeg tijd hebben. Tot nu toe loopt alles op

rolletjes, dus ik ga nu niets zitten jinxen.”

Rejaän: “De moeilijkheid die we aan het begin van onze carrière hebben gehad, is de zoektocht

naar de juiste fabrikant. Dat kostte ons een heel jaar! Op een gegeven moment hadden we een

fabrikant gevonden en juist op het moment dat er geproduceerd zou worden, besloot hij er

ineens mee te stoppen. Toen moesten we dus helemaal opnieuw beginnen! We hebben ons echt

door dat beginproces heen moeten worstelen.”

Lopes Afonso: “We wisten echt helemaal niks en dachten gewoon: let’s do it, we zien wel waar

het schip strandt. En kijk waar we nu zijn, we hebben het gewoon gedaan! Het proces ging goed.

Natuurlijk hadden we zo onze problemen, zoals stoffen die niet op tijd geleverd werden. Maar

kleine tegenslagen houd je altijd.”

Hoe zien jullie de toekomst voor je?
Lopes Afonso: “Voordat ik met Bound Amsterdam begon, vroeg ik aan mijn vrienden: noem drie

Nederlandse kledingmerken in het hogere segment gericht op mannen. Vaak kreeg ik het op

denim gerichte G-star als antwoord. Of Scotch & Soda. Maar dat is eigenlijk een lager segment.

Wat ik heel graag zou willen, is dat als ik diezelfde vraag over vijf jaar stel, dat mensen meteen

Bound Amsterdam zeggen. Dát is echt mijn doel!” 

En ligt de focus dan nog steeds alleen op mannenkleding?
Rejaän: “Ja. We blijven ons wel focussen op mannen, maar de kleding is in principe uniseks. We

willen geen unisekslabel zijn, maar wij vinden wel dat iedereen moet dragen wat hij of zij Yjn

vindt. Als een vrouw zich prettig voelt in onze kleding, dan moet zij dat ook gewoon kunnen

dragen. We zullen als mannenlabel nooit zeggen: jij bent een vrouw, dus jij mag onze kleding niet

dragen.”

Lopes Afonso: “Ik vind zelf dat er genoeg kledingkeuze is voor vrouwen, dus daarom gaat mijn

voorkeur uit naar mannenkleding. Maar ik draag ook onze truien. Voor vrouwen heb je de

boyfriend jeans en die is ook geïnspireerd op mannenkleding. Uiteindelijk zijn er veel pasvormen

geschikt voor zowel mannen als vrouwen.”

Rejaän: “Ik zou ook nog wel een fysieke winkel willen hebben. Dat zou echt heel tof zijn! Wij

denken dat de neutrale pasvorm en hoge kwaliteit van Bound Amsterdam veel mensen

aanspreekt. Niet alleen uit Nederland, maar ook uit het buitenland. Er is al veel interesse getoond

vanuit de Aziatische markt. Dat is overigens ook een doel op zich, om de Aziatische markt te

veroveren.”
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Tijdens de 25  editie van Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam
showde Bound Amsterdam zijn nieuwste collectie genaamd ‘Class of
2017’. Het duo achter het label liet zich voor deze collectie inspireren
door de styling van de karakters uit een Japanse Clm. Maar uit wie
bestaat dit modeontwerpende duo en wat is hun visie?
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"Wij wilden iets maken dat we zelf heel
mooi vinden: kleding in een zuivere,
minimalistische stijl."

1/2 Sheila Lopes Afonso en Maras Rejaän vormen samen het designerduo Bound Amsterdam. Photo by Kee & Kee.
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BOUND toont minimalistische

ontwerpen gemaakt van een zware

kwaliteit materiaal

"Je moet vertrouwen hebben in elkaar en
het niet allemaal op je eigen manier willen
doen."

"Het hebben van een zakelijke én
liefdesrelatie heeft zijn voor- en nadelen,
maar het is wel heel leuk!"
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Op vrijdag 8 juli toonde Bound Amsterdam zijn nieuwe collectie tijdens de Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam. Photo by Milan

Gino.

"We werken met stoffen die mensen graag
willen aanraken."

"We wisten echt helemaal niks en dachten
gewoon: let’s do it, we zien wel waar het
schip strandt."
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