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Smaak

Vergeet aluminiumencarbon. Twee
nazatenvanVlaamsewielrenners en
fietsenmakers zettende traditie vanhun
grootvaders voort enbouwenweer
fietsenvolgens aloude technieken.
Van staal.
Door Leen Vervaeke Foto’sAn-Sofie Kesteleyn

Boven en links: fietsen in dewinkel vanMarniek Kint en Lien Baguet in Kortrijk.

W
il je Diel Van-
eenooghe of
MarniekKint
boosmaken,
dan moet je
zeggen dat
stalenfietsen

tochwat zwaar zijn. ‘Nietwaar’, zal de
eerste reageren, en jemeetronennaar
zijn Jaegher Ascender: geavanceerd
topstaal, 0,45millimeterwanddikte,
lichter dan carbon. ‘Doet er ook niet
toe’, zal de tweede zeggen. ‘Voor een
profrenner maakt 500 gram mis-
schien wat uit, maar niet voor een
wielertoeristmeteenbuikje.’
Vaneenooghe en Kint zijn de

Vlaamse voorvechters van de stalen
fiets,diesindseenpaarjaarterugisvan
weggeweest.Tweedertigers,allebeige-
boren ineengeslachtvanwielrenners

en fietsenmakers, in het diepe West-
Vlaanderen, opnauwelijks 30 kilome-
ter vanelkaar. Zekregende liefdevoor
het staalmet de paplepel ingegeven,
maar zagen het vakmanschap lang-
zaamverlorengaan.
Zo’ntweejaargeledenlanceerdenze

ieder een nieuw fietsontwerp. Een
pogingomde familietraditie, het vak-
manschapenvooralhetstaalnieuwle-
ven in te blazen. Vaneenooghe kwam
met Jaegher, eenmerkvanstalenrace-
fietsen, enKint lanceerdeMarcel Kint,
een serie stalen singlespeeds. In korte
tijdgroeidenzeuit totdefinefleurvan
deVlaamse fietswereld.

In een onopvallend rijtjeshuis in
Kortrijk ontvangen Marniek Kint en
zijnvrouwLienBaguethunklantenals
gasten.Dehoutkachelbrandt,dekoffie

staatoptafelenrondomstaansierlijke
fietsen. Een stoere doortrapper in
zwarte hamerslag, een verchroomd
exemplaar met goudkleurige stuur-
pen, een duomatic in sober zandwit
met – vrouwelijk detail – een fuchsia
remkabeltje.

Ooitwasdithethuisvangrootvader
MarcelKint,befaamdwielrenner inde
jarendertig enveertig. In 1938wonhij
hetwereldkampioenschapopdeweg
inValkenburg, enmochthij zijneigen
fietsontwerpen,eenheleeerindietijd.
In 1950begonhij een fietswinkelmet
aanpalende kroeg: café ‘Valkenburg’.
Dewinkel groeideuit totgroothandel
engingovervanvaderopzoon.

Marniek Kint groeide op tussen de
stalen fietsframes, fietsonderdelen en
lasbranders. ‘Terwijl mijn vriendjes
gingen voetballen of naar de jeugd-

beweginggingen,mochtenmijnbroer
en ik helpen met vader en moeder.
Koperstukjessnijden,gaatjesboren.De
werkplaatswasonze speeltuin.’

Maarindejarennegentigwerdende
stalen fietsframes verdrongen door
aluminium, carbon en titanium. De
nieuwematerialenwarenlichter, ster-
ker,moderner;hetoudestaalhadafge-
daan. Maar die nieuwe fietsframes
kwamen vande band gerold,made in
China.Hetmaatwerkendefijneafwer-
kingverdwenen.

Pas na de dood van grootvader
Marcel, bij het opruimenvandewerk-
plaats, herontdekteMarniek Kint het
vakmanschap: metalen kopmerken
(de merknaamplaatjes die vroeger
voor op de fiets zaten), met de hand
vervaardigde koppelstukken (om

framebuizenteverbinden),oudefiets-
framesnaargrootvadersontwerp. ‘We
vondenechteschatten.Eenkoppelstuk
dat inde jarenzestig inFrankrijk isge-
maakt, is niet te vergelijken met een
nieuwuit Slowakijeof India.’

Kint en Baguet besloten de traditie
in ere te herstellen,met het fietsmerk
MarcelKint.Stalensinglespeedsmetde
geometrievanhetouderacefietsframe
van grootvader, opmaat gemaakt, in
gepersonaliseerde kleuren, enmet zo
veelmogelijkauthentiekeonderdelen.
‘Ditzijnnietzomaarretrofietsen,maar
échtedingen’, zegtBaguet. ‘Die fietsen
zijneenstukje vanons.’

‘In zekere zin keren we terug naar
vroeger’,zegtKint. ‘Toenhaddefietsen-
makermaartweemodellen:eenheren-
fiets en eendamesfiets.Maar diewer-
den wel helemaal op maat gemaakt.

Stalen ros

REPORTAGE REVIVAL VAN HET STALEN FIETSFRAME
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Odiel Vaneenooghe

Nugaandeklantennaar een fietswin-
kel en een half uur later komen ze al
met een fiets buiten. Bij onsduurt het
zesweken,maarjekuntalleszelf bepa-
len.Webesprekenallesmetdeklant.’
En ja, dat levert fietsen op die iets

zwaarderzijndaneenlichtgewichtcar-
bonfiets. De singlespeeds van Marcel
Kint worden vooral als stadsfiets ge-
bruikt. ‘Maar jerijdter indeRondevan
Vlaanderen evengoed een berg mee
op’,zegtKint. ‘Trouwens,hetsnelheids-
record in Parijs-Roubaix stond jaren-
langopnaamvanmijngrootvader,ook
toeneral aluminiumfietsenwaren.’

‘Zwaar?’,herhaaltDielVaneenooghe
in zijn fietswinkel in Ruiselede, zo’n
30 kilometer noordelijker. Hij klinkt
geërgerd. ‘Onstopmodel is lichterdan
carbon. Wij gebruiken al lang niet

meerdestalenbuizenvanvroeger.Kijk
naar deze buis van Columbus XCr-
staal:datwordtgemaaktineenlabora-
toriumenzelfs gebruikt inde ruimte-
vaart.’
Het verhaal van Diel Vaneenooghe

loopt opvallend gelijk met dat van
Marniek Kint. Overgrootvader Odiel
Vaneenooghe was profrenner in de
jaren dertig, beleefde zijn laatste tri-
omfentijdensdeRondevanBelgiëvan
1932, en opende daarna een fietswin-
kel-annex-café in Ruiselede. ‘Bier tap-
pen en fietsframesmaken’, aldus zijn
achterkleinzoon. ‘VeelBelgischerkrijg
jehetniet.’
De volgende generaties Vaneen-

ooghe zetten de fietshandel voort. Ze
lasten stalen fietsframes voor andere
fietsmerken, tot die – de geschiedenis
herhaalt zich – overgingen op alumi-

niumencarbon, of hun stalen frames
in lagelonenlanden lietenmaken. De
Vaneenooghes weken noodgedwon-
gen uit naar metalen balustrades en
verlichtingsarmaturen.

MaarachterkleinzoonDiel,zelf ooit
succesvol bij de junioren ende belof-
ten, hield koppig vast aan stalen fiet-
sen. ‘Niet omwille van de nostalgie’,
zegthij. ‘Maarstaalvoeltgewoonbeter.
Het vangt de schokkenop, terwijl car-
bon iedere trilling tot in de botten
doorgeeft.’ Hij richtte zijn eigen fiets-
merk op: Jaegher, genoemd naar
ChuckYeager,deeerstegevechtspiloot
diedoordegeluidsbarrièreging.
Grijpen de singlespeeds vanMarcel

Kint terugnaarvroeger,deracefietsen
vanJaegherdoennethetomgekeerde.
Geen oude buizen of koppelstukken,

maar alleen de allernieuwste staal-
varianten. Geen nostalgisch retro-
design,maar sobere en tijdloze kleu-
ren. Vaneenooghe: ‘De klantmag kie-
zen,maarals ikhetnietmooivind,dan
doe ik het niet. Een roze fietsmet gele
letters, datkun jevergeten.’

Waar Vaneenooghewel naar terug-
keert, is naar het vroegeremaatwerk
en het vakmanschap. De jonge Diel
Vaneenooghe en zijn vader Luc frezen
en lassen de frames allemaal zelf. Op
maat en met de hand, een precisie-
werkjewaarminstenstienuurwerkin
kruiptendatnietveelanderenhenna-
doen.Ookdesierlijkeinkepingeninde
koppelstukkenmakenzezelf.

Uitdehelewereldkomenwielertoe-
ristennunaarRuiselede, voor een sta-
len snelheidsduivel. ‘Het begint door
te dringen dat staal helemaal niet

zwaarhoefttezijn’, zegtVaneenooghe.
‘Enhetisookbetervoorhetmilieu.Een
carbonframe kun je na een valpartij
weggooien, terwijl je staal altijd kunt
herstellen.’OpdefietsframesvanJaeg-
her zit een levenslangegarantie.

Het succes van de twee Vlaamse
stalenfietsenmerken is niet onopge-
merktgebleven. ‘Defietsmerkenwaar-
voorwe vroeger stalen frames lasten,
komennu terug’, zegt Vaneenooghe.
‘Zeziendathet indeliftzitenzewillen
dat ook.Maar nuwil ik nietmeer. Dat
gaatniet. Zoben iknueenmaal.’

Marcel Kint singlespeeds, vanaf
879 euro (tot 1.665 euro);
marcelkint.be. Jaegher racefiet-
sen, vanaf 3.500 euro (tot 13.000
euro); jaegher.com.

FIETSEN MET EEN STAMBOOM

De bedenkers van Jaegher en Marcel
Kint hebben hun stamboommee, en
zijn daar maar wat trots op. Promi-
nent in beide winkels: een portretfoto
van hun roemruchte (over)grootva-
ders, in vooroorlogs wielertenue.
Marcel Kint – bijnaamDe Zwarte
Arend – won honderden koersen. In
1938 werd hij wereldkampioen, en
door de TweedeWereldoorlog was
hij meteen ook de langst regerende
wereldkampioen. In zijn geboorte-
dorp wordt hij geëerdmet een jaar-
lijkse wielerwedstrijd: de Grote Prijs
Marcel Kint.
Odiel Vaneenooghe kendeminder
succes. Hij won enkele etappes in de
Ronde van België, maar kreeg ern-
stige, uiteindelijk zelfs fatale hartpro-
blemen. Dat bleef generaties lang
nazinderen, tot achterkleinzoon Diel
zich weer aan het profrennen
waagde.

Marcel Kint

De revival van het stalen frame is geen louter Vlaamse
aangelegenheid. Overal ter wereld worden oude, stalen,
racefietsen omgebouwd tot hippe stadsfietsen. Voor de
stoersten onder ons zijn dat ouderwetse doortrappers
zonder versnelling, spatborden en rem, afgeleide van de
vehikels zoals ooit geïntroduceerd door fietskoeriers (zo-

geheten fixies). Wielen, banden, fietsketting, zadel en
stuurlinten zijn in een en dezelfde kleur verkrijgbaar om
een zo persoonlijk mogelijke fiets te kunnenmaken. De
bedragen die aan accessoires worden uitgegeven, maken
de geldbesparing door het hergebruik van een oud frame
met gemak ongedaan.

Fixiewereldwijd


