CLUBCOLLECTIE VOOR HC RIJNVLIET

VARSITY TTS TOP FULL ZIP LADIES
maten: XS-S-M-L-XL

VARSITY TTS TOP FULL ZIP UNISEX
maten: 128-140-152-164-S-M-L-XL-XXL

Bestel met je hele team
en krijg 20% korting
Het is mogelijk alle artikelen
op deze pagina, de oranje
uit-shirts

en

bijbehorende

sokken te bestellen tegen
20% korting. Dit is mogelijk

CLUBCOLLECTIE
HC RIJNVLIET

als het gehele team tegelijkertijd een bestelling doet
via
art.nr.: 808647 - 7200

art.nr.: 808002 - 7200

€ 47,50

JR € 42,50 / SR € 47,50

TTS PANT LADIES
maten: XS-S-M-L-XL

TTS PANT UNISEX

maten: 128-140-152-164-S-M-L-XL-XXL

de

sponsorcommissie.

Ook over deze aankoop
krijgt de club een deel van
de omzet terug. Wil je meer
weten, neem dan contact op
met

de

sponsorcommissie.

Teamsponsoring
Het

is

mogelijk

oranje

shirt,

en

trainingsvesten

de

de

om

het

tassen
te

bedrukken met 1 of meerdere
teamsponsor(s). Wil je meer
weten over teamsponsoring,
neem dan contact op met de
sponsorcommissie.
art.nr.: 834634 - 7000

art.nr.: 832102 - 7000

€ 34,99

€ 34,99

Burchtwal 19 • 3452 MG Vleuten
info@intersportvleuten.nl • 030 -2120330

Sponsorcommissie HC Rijnvliet
sponsoring@hcrijnvliet.nl • tel. 06-22830291
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HC Rijnvliet Uit-tenue

HC Rijnvliet Wedstrijdtenues
HC RIJNVLIET POLO UNISEX JR
maten: 128-140-152-164

HC RIJNVLIET POLO LADIES JR
maten: 128-140-152-XS

HC RIJNVLIET POLO UNISEX SR
maten: S-M-L-XL-XXL

CORE SHIRT UNISEX

maten: 128-140-152-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Wanneer draag je het oranje uit-tenue?
Ook bij alle uitwedstrijden wordt het groen blauwe
tenue gedragen. Alleen wanneer het standaardtenue
in uitwedstrijden teveel lijkt op het tenue van de
thuisspelende vereniging, dan past de bezoekende
vereniging zijn/haar tenue aan. Bij HC Rijnvliet is
dit een oranje shirt, oranje sokken samen met het
blauwe rokje/short. Voor de jongste jeugd is het
spelen met een shirt wat binnenstebuiten zit ook
toegestaan. Uiteraard kan de oranje kleding ook

art.nr.: 695042 - 1555

art.nr.: 695043 - 1555

art.nr.: 695024 - 1555

art.nr.: 810201 - 3000

€ 39,99

€ 39,99

€ 39,99

€ 27,99

FUNDAMENTAL SKORT

HC RIJNVLIET POLO LADIES SR

LEGACY SHORT

maten: 116-128-140-152-164-S-M-L-XL-XXL

maten: 116-128-140-152-XS-S-M-L-XL-XXL

maten: S-M-L-XL-XXL

CORE SHIRT LADIES

maten: 128-140-152-XS-S-M-L-XL-XXL

tijdens trainingen en toernooien worden gedragen.

Bestel online en verdien geld voor de club!
Alles in deze brochure kan aangeschaft worden via
https://clubs.reeceaustralia.com/nl/hc-rijnvliet.
Artikelen die op deze wijze worden besteld, zorgen
dat een deel van deze omzet weer terug komt bij de
vereniging. De kleding wordt eveneens verkocht via
Intersport Vleuten. Hier zijn ook aanvullende
benodigdheden zoals hockeyschoenen, hockeytassen,
sticks, bitjes en scheenbeschermers te koop.

art.nr.: 837101 - 5160

art.nr.: 839101 - 5160

art.nr.: 696025 - 1555

art.nr.: 810601 - 3000

JR € 24,99 / SR € 29,99

JR € 29,99 / SR € 32,50

€ 39,99

€ 27,99

HC RIJNVLIET LOGO KOUS

RING KOUS

maten: 25/29-30/35-36/40-41/44-45/48

maten: 25/29-30/35-36/40-41/44-45/48

art.nr.: 696825 - 5110

art.nr.: 440105 - 3200

€ 14,99

€ 9,99

HC RIJNVLIET - clubcollectieflyer - 2018.indd 3-4

22-06-18 16:56

