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Wedstrijdkleding
Op zoek naar wedstrijdkleding? Dan zijn er veel mogelijkheden.
Het is belangrijk om voor jouw vereniging de beste keuze te maken.
Uiteraard hebben wij vaker met dit bijltje gehakt en kunnen we je adviseren over de voor- en nadelen van diverse shirts.
Door vragen te stellen kom je tot de beste optie voor jouw vereniging.
Denk daarbij aan vragen als:
- Wil je met de hele vereniging in 1 keer overstappen naar een nieuw tenue? Of ga je per team overstappen?
- Ga je werken met teamtassen die ieder jaar ingenomen worden? Of koopt ieder lid een eigen shirt?
- Moet het mogelijk zijn om per team een sponsor voor de shirts te zoeken?
- Hoe ga je nummeren? Alle teams nr 1 t/m 14? De hele dameslijn en herenlijn door nummeren vanaf nummer 1?

Welk type shirt de beste keuze is, is helemaal afhankelijk van de
wensen en eisen van de vereniging. Hieronder alvast een aantal
eigenschappen van shirts uit standaard collecties vs sublimatie
shirts:
Wat is sublimatie? De verf wordt onder hoge druk en bij een hoge temperatuur
aangebracht op het materiaal. Door deze manier toe te passen wordt de verf
niet op het oppervlak gedrukt, maar hecht de verf zich aan de vezels van de stof.
Hierdoor krijg je een krasbestendig en rekbaar resultaat wat goed in de was kan.

Shirt uit standaard collectie van bv Erima, Errea, Jako, Hummel

Sublimatieshirt

- geen vrijheid in design
- geen regels mbt te bestellen aantallen/maten
- korte levertijd
- na 3 à 4 jaar niet meer leverbaar (uit-collectie)
- bedrukking van logo en nummer komt òp het shirt
(slijtage van bedrukking mogelijk)
voorbeeld;
Wedstrijdshirt van Move
Op het standaard shirt is een logo
en nummer gedrukt.

- veel vrijheid in design
- regels mbt te bestellen aantallen / maten
- langere levertijd
- vele jaren na te bestellen
- logo`s en nummer zijn opgenomen in het materiaal (slijt niet)
Voorbeeld;
wedstrijdshirt van VV Utrecht
In het design is onder andere
de Domtoren opgenomen

Neem voor meer informatie contact op met Elroy Bezemer op elroy@balsportdirect.nl of 030-6308950

