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Wedstrijdshirts

De wedstrijdshirts zijn custom - made. DWZ dat de bedrukking in de stof zit.
Het ontwerp is hetzelfde als de shirts die we nu voor het 2e en 3e hebben. (De logo’s op het voorbeeld zijn nog niet
100 % . De definitieve maten en teksten zijn nog in behandeling.)
Voor bijbehorende kobaltblauwe shorts
wordt aan de leverancier gevraagd die ok
custom-made met logo te produceren.
( hangt nog van de prijs af). Lukt dat niet,
dan wordt het een standaard Jako short en
wordt het logo er op geperst.
Shorts worden in herenmaten geleverd.
De kousen zijn de normale blauwe kousen.

De keeper
De keeper krijgt een set uit de catalogus
in de kleuren van de afbeelding. Uiteraard
met de zelfde reclame uitingen.

Trainingspakken

De lichtblauwe kleur die de senioren nu voeren gaat
uit de collectie. Het is nu nog wel te bestellen…
Ik vraag met af of we die nog moeten bestellen, zeker
omdat het om de jeugd gaat, die dat niet schoon
kunnen houden.
Met dit pak kunnen we 5 jaar vooruit, nog 3 jaar
bijbestellen.
De pakken worden voorzien van Westhoeklogo en
het logo van de Plus.
Verder krijgen de pakken een nummer aan de
binnenzijde van het jack, om de pakken te kunnen
registreren.

De Tassen
De spelerstassen van de kleinste
jeugd t/m onder 13 zijn rugtassen.
Dat is gemakkelijker op de fiets en
ze hebben meestal niet zoveel
spulletjes bij zich.

De tassen worden ook voorzien van
Westhoeklogo, nummer en het logo
van de Plus in witte letters.

De spelerstassen voor de oudere jeugd
zijn normale jeugdspelerstassen met
een schoenen vak..

De tassen worden ook voorzien van
Westhoeklogo, nummer en het logo
van de Plus in witte letters.

Teamtassen

De kleding van de jeugd t/m onder 13
( 7- tallen ) nemen we mee in een tas die de senioren
als spelerstas gebruiken.
Deze wordt voorzien van westhoeklogo en
naam van het team.

De teamtas van de oudere jeugd ( 11-tallen)
is een standaard zwarte teamtas
Deze wordt voorzien van westhoeklogo en
naam van het team.

Tot zover….

