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ATB Team X-Treme heeft nu wel een zéér 
uitgebreid en compleet teamkleding 
programma voor 2010 in de aanbieding.  
Het “eigen” ontwerp, wat natuurlijk is 
uitgevoerd in de kleuren rood, zwart en wit, 
heeft weer het “stoere en frisse” uiterlijk wat 
zo kenmerkend is voor ATB Team X-Treme. 
De blokjes aan mouwen zijn trouwens 
gebleven. 
 
Basis leden kunnen de teamkleding zéér 
voordelig  aanschaffen met maar liefst 20% 
korting op de kostprijs!! 
 
Daarnaast ontvangen zij tijdens de introductie 
van de teamkleding (is allereerste bestelling) 
ook nog eens €20,00 korting op de aanschaf 
van een set bestaande uit min. een 
koersbroek/collant + shirt/trainingsjack óf een 
aeropak!! Tevens doen we daarbij een ATB 
Team X-Treme plunjezak en bidon kado. 
Nieuwe Basis leden krijgen dit voordeel ook. 
Support leden kunnen de teamkleding aanschaffen tegen kostprijs. 
Dus voor niemand een reden om deze  kleding niet aan te schaffen!! 
 
We kunnen ons trouwens goed voorstellen dat partners, ouders en/of kinderen van leden in Team X-
Treme kleding willen rijden. Ook hen bieden we de mogelijkheid om de teamkleding tegen kostprijs aan 
te schaffen. Het is overigens wel aan te raden om te bekijken of een Basis lidmaatschap dan wellicht nóg 
voordeliger is. 
 
De namen en logo’s die voortaan op het teamtenue prijken zijn van Jeremiasse Fiets&Fitness 
(hoofdsponsor), Minnaar wielersport en CIOS Goes-Breda (co-sponsoren), Fitland Goes, Van der 
Eijk tweewielerspecialist (sub-sponsoren) en Franc Kruitbosch Reclame (supplier). 
 
In tegenstelling tot het wielrennen geldt, tijdens mountainbikewedstrijden, nu nog geen kledingvoorschrift 
voor het “verplicht” dragen van verenigingskleding tijdens wedstrijden. Daar komt, naar verluidt met 
ingang van 2011, verandering in. Dit betekent dat ATB Team X-Treme al voorbereid is op de nieuwe 
situatie. Nu al dienen de winnaars op het NK-MTB jeugd op het podium in verenigingskleding te 
verschijnen!! Ook de LJC organisatoren dringen aan op huldiging in wielerkleding en uiteraard in die van 
de eigen vereniging.  
 
Daarnaast verwacht ATB Team X-Treme gewoon dat elk lid in de geldende Team X-Treme kleding rijdt 
tijdens trainingen, in wedstrijden, tijdens toertochten en andere verenigingsactiviteiten. 
Natuurlijk aan de éne kant omdat we ons “als vereniging” breed willen profileren (je bent natuurlijk niet 
voor niets lid!!) én aan de andere kant omdat de sponsoren die ons tenue sieren een groot deel van de 
kledingkosten voor hun rekening nemen én ons ook nog eens op vele andere terreinen ondersteunen. 
Logisch toch?  
 
Tijdens de gehouden enquête heeft het merendeel van de leden trouwens aangegeven het “WIJ gevoel” 
heel belangrijk te vinden! Het dragen van teamkleding draagt daar o.i. in belangrijke mate aan bij!!! We 
rekenen op jullie! 
 
 
Ondanks de zorgvuldigheid van de opstellers kan het tóch ook zijn dat deze beschrijving niet 
helemaal volledig is of dat de uiteindelijk geleverde kleding iets afwijkt.



Reclame privé sponsoring 
In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat aardig wat renners gesteund worden door een privé 
sponsor en dat die dit graag op het tenue terug willen zien. Welnu die mogelijkheid is er nu!! In het 
ontwerp van het nieuwe tenue hebben we hiermee rekening gehouden en vanaf nu is het dus mogelijk om 
het logo of naam van je privé sponsor op je shirt en/of 
jack te vermelden. De plaats is rechtsboven op de borst. 
 
Natuurlijk stellen we hier een paar voorwaarden aan: 

 De sponsoring moet een duidelijk privé karakter 
hebben!!, 

 Alle verzoeken en aanlevering van logo’s/tekst  
lopen via de voorzitter x-treme.vz@zeelandnet.nl , 

 De afmeting van logo of tekst is max. 10 x 8 cm.,  

 De kleur van logo/tekst is wit op zwarte ondergrond,  

 Het logo of tekst dient in een .eps of .ai bestand te 
worden aangeleverd, 

 De prijs van opdruk per kledingstuk bedraagt €15,00 

 De bijdrage aan de vereniging bedraagt € 50,00 per 
sponsor (1 t/m 4 gesponsorden) per kledingperiode. 

 Vanaf 5 t/m 8 gesponsorden + €50,00, 8 personen is 
maximaal. 

 
Bijzonderheden 

 De kleding wordt uitgevoerd in een sportmodel (strakke pasvorm). D.w.z. dat shirts iets korter worden 
uitgevoerd en worden voorzien met een siliconenstrip in de zoom om omhoogschuiven te voorkomen. 

 De kleding kan, indien gewenst, in een damesmodel worden uitgevoerd. Hierbij worden natuurlijk de 
vrouwelijke vormen in acht genomen, bretels van broeken en collant lopen tussen de borsten, de 
lengte van mouwen en broekspijpen wordt standaard iets korter en de kraag van shirts en jacks iets 
nauwer uitgevoerd. 

 Shirts en jacks (m.u.v. de bodywarmers) worden uitgevoerd met een raglan mouw. 

 Mouwen van shirts en jacks in kindermaten worden i.v.m. de groei iets langer uitgevoerd. 

 Broeken worden uitgevoerd met een siliconenstrip in de broekspijp. 

 Het reclamepand in de lycra-broeken wordt vervaardigd van 400 grams lycra om doorschijnen te 
voorkomen. Voor een mooie pasvorm is overigens een goed passende broek noodzakelijk.   

 De kleding is verkrijgbaar in de maten 6, 8, 10, 12 jaar, 14 jaar, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL en 4XL. In 
bijzondere gevallen kunnen standaard maten op verzoek aangepast worden (aangeven op het 
bestelformulier). 

 Shirts kunnen optioneel en tegen meerprijs uitgevoerd worden met een lange rits. 

 Koersbroek, aeropak en collant kunnen naar eigen voorkeur uitgevoerd worden met een Gel, 
Gopresia, 3-D of Dameszeem. 

 
Bestellen en voorwaarden 

 Elke 1
e
 van de maand plaatst X-Treme een “gebundelde” bestelling bij de leverancier, de uitlevering 

volgt dan rond het eind van die maand (is 4-5 weken na bestelling), 

 Volledig ingevulde en ondertekende bestelformulieren dienen altijd opgestuurd te worden aan de 
secretaris. Een gescand formulier (pdf-bestand van goede kwaliteit) via e-mail sturen mag ook, 

 Het kledingbestelformulier is te downloaden vanaf de website (www.teamx-treme.nl). 

 Mocht je eerst willen passen dan kan dat elke laatste maandag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur 
bij Reysport in Wolphaartsdijk. Laat vooraf wel eerst even aan de secretaris weten dat je hiervan 
gebruik wilt maken (0111-652743, x-treme.sec@zeelandnet.nl). 

 Bij aeropakken en bij afwijkende lichaamsbouw wordt aangeraden om, door opmeting bij de 
leverancier, de juiste maat te bepalen.  

 Bestelde kleding kan niet geruild worden. Bestel dus de juiste maat, pas eventueel de kleding van een 
collega renner of maak gebruik van de pasavond. (Tip: kies de Lycra broeken niet té strak) 

 

@@ 
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 Betaling van de kleding geschiedt d.m.v. incasso. Hiervoor dient de eenmalige machtiging op het 
bestelformulier volledig ingevuld en ondertekend te worden. De incasso vindt plaats op het moment 
van levering af leverancier. 

 De prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen door leverancier. 

 Haal de bestelde kleding s.v.p. direct op na ontvangst van het afhaalbericht. 

 Controleer de bestelling direct na ontvangst. Eventuele gebreken kunnen tot uiterlijk 14 dagen na 
ontvangst van het afhaalbericht worden gemeld bij de secretaris. 

 Eventuele gebreken die later ontstaan kunnen tegen een geringe vergoeding worden hersteld. 
 

Wasvoorschrift 

 Houd je bij het wassen vooral aan het wasvoorschrift (o.a. niet warmer dan 40
o 
en nooit in de droger). 

 Was de kleding niet tegelijk met kleding met scherpe zaken (ritsen, sluitingen) of klittenband. 

 Sterk vervuilde kleding z.s.m. uitspoelen/voorwassen in lauw water met wasmiddel alvorens het in de 
machine te wassen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Het programma (zie bestelformulier voor de prijzen) 
 
Wielershirt korte mouw 
Een wielershirt met korte mouw, uitgevoerd in een ideale stof voor het  zomerseizoen. Dit shirt is voorzien 
van 3 zakjes op de rug en korte rits. Desgewenst uit te voeren met lange rits. 
 

Wielershirt lange mouw 
In dezelfde uitvoering als het bovenstaand wielershirt, maar dan met lange mouw.  
 

Trainingsjack 
Standaard trainingsjack. Uitgevoerd in een iets zwaardere, goed ademende en aan de binnenzijde licht 
geruwde stof. Perfect voor de wat killere dagen en heel goed te combineren met de shirts korte- of lange 
mouw. Voorzien van 3 zakjes op de rug. 
 

Regenjack (Tex-light met gaas onder oksel) 
Een zeer comfortabel ademend, wind- en waterwerend regenjack uitgevoerd in tex-light. Onder de oksel 
voorzien van gaas voor extra ademing. Géén zakjes. Een ideaal jack om mee te nemen als eerste 
bescherming tegen een onverwachte regenbui of frisse wind. 
 

Regenjack (Gamex, waterafstotend) 
Regenjack uitgevoerd in een lichte en soepele elastische stof (Gamex) wat wind-, waterwerend en goed 
ademend is. Géén zakjes. Een ideaal jack om mee te nemen als eerste bescherming tegen een 
onverwachte regenbui of frisse wind. 
 

Windbreaker (Gamex) 
Dit jack heeft dezelfde eigenschappen als het trainingsjack en regenjack in één. Ideaal bij lagere 
temperaturen. Uitgevoerd met 1 door een rits afsluitbare zak over de gehele breedte van de rug. 
 

Winterjack (Windtex) 
Dit jack geeft een goede bescherming tegen de barre weersomstandigheden in de winter. Het is geheel 
uitgevoerd in Windtex en combineert de goede beschermende eigenschappen met een hoog 
draagcomfort. Standaard met 3 zakjes op de rug, eventueel uit te voeren met 1 door een rits afsluitbare 
zak over de gehele breedte van de rug. 
 

Bodywarmer Zomer (Tex-light gaas achter) 
Een body met dezelfde eigenschappen als het regenjack maar zonder mouwen en met een rugpand van 
fijn gaas. Géén zakjes. 
 

Bodywarmer Winter (Windtex) 
Een body met dezelfde eigenschappen als het winterjack maar dan zonder mouwen. Géén zakjes. 
 

Aeropak Lycra, korte mouw  
Uitgevoerd in Lycra. Korte mouw. Voorzien van 1 door rits afsluitbaar zakje op de rug. 
 

Aeropack Caro Dorlastan, korte mouw 
Hetzelfde model als het Aeropack Lycra maar dan uitgevoerd in Caro Dorlastan.  
 

Koersbroek Lycra, bretels (wit mesh) 
Koersbroek uitgevoerd in Lycra met bretels van witte mesh. Indien gewenst kan deze broek ook geleverd 
worden zonder bretels. Naar eigen voorkeur wordt de broek voorzien zonder zeem of met een Gel-, 
Gopresia-, 3-D- of Dameszeem. 
 

Koersbroek Caro Dorlastan, bretels (wit mesh) 
Hetzelfde model broek als de koersbroek Lycra maar volledig uitgevoerd in de stof Caro Dorlastan. De 
bretels zijn eveneens van witte mesh. 
 

Collant Winter, bretels (wit mesh) 
De lange broek wordt uitgevoerd in een winterkwaliteit Lycra (licht geruwde binnenzijde) met bretels (wit 
mesh. De broekspijpen worden voorzien van voetbandjes. Indien gewenst kan het collant geleverd 
worden zonder bretels. Naar eigen voorkeur wordt de collant voorzien zonder zeem of met een Gel-, 
Gopresia-, 3-D- of Dameszeem. 



Armstukken Zomer rood/zwart 
Uitgevoerd in 235 grams Lycra. Linker mouw zwart, rechter mouw rood. 
 
Armstukken Winter rood/zwart 
Uitgevoerd in een winterkwaliteit Lycra (licht geruwde binnenzijde). De linker mouw zwart, de rechter 
mouw rood. 
 

Beenstukken Zomer  
Uitgevoerd in 235 grams zwarte Lycra of in Caro Dorlastan. 
 

Beenstukken Winter 
Uitgevoerd in een winterkwaliteit zwarte Lycra (licht geruwde binnenzijde). 
 

Thermomuts “ATB Team X-Treme” 
Een heerlijke muts tegen de winterse kou, gemaakt van een winterkwaliteit Lycra (licht geruwde  
binnenzijde) en is vochtregulerend. Natuurlijk voorzien van het ATB Team X-Treme logo. Past onder de 
helm. 
 

Bandero “ATB Team X-Treme” 
Ook wel eens pirate hat genoemd. Ideaal onder de helm tegen de kou of voor het opvangen van 
transpiratievocht. Natuurlijk voorzien van het ATB Team X-Treme logo. 
 

Handschoenen “ATB Team X-Treme” 
Prettige wielerhandschoen (korte vingers) met elastische sluiting. Uitgevoerd in zwart 

en voorzien van de tekst “ATB TEAM X-TREME”.  

Alleen verkrijgbaar in de maten S,M,L,XL, XXL.  
 

Wielersokken “ATB Team X-Treme” 
Teamsokken in de kleur zwart voorzien van de (ingeweven) tekst  

“ATB TEAM X-TREME”. Verkrijgbaar in twee maten 36-41 en 42-46. 

 
Ondershirt korte mouw 
Vochtregulerend ondershirt met korte mouw. Verkrijgbaar in zwart of wit. 
 

Ondershirt lange mouw 
Vochtregulerend ondershirt met lange mouw. Verkrijgbaar in zwart of wit. 
 

Stoffen & materialen 
Lycra is een (in 2 richtingen) zeer elastisch, sterk en comfortabel materiaal dat 
zorgt voor een perfecte pasvorm. 
Mesh is een geperforeerde Lycra voor een nog beter ademende en 
vochtregulerende werking.  
Gamex is een elastische stof die winddicht, waterwerend, sterk ademend, zeer licht en soepel is. 
Daarnaast ook nog eens gemakkelijk te onderhouden. 
Windtex is een wind- en waterwerend membraan wat beschermt tegen kou en slecht weer met de 
volgende eigenschappen: Winddicht, ademend, waterwerend, licht, zacht en elastisch en hoog 
draagcomfort. 
Caro Dorlastan is een erg functioneel en superelastisch weefsel dat als een tweede huid aanvoelt. 
Makkelijk wasbaar en sneldrogend. Biedt weerstand tegen schimmels en geuren. 
Tex-light (nog beschrijven) 
Gel zeem (nog beschrijven) 
Gopresia zeem (nog beschrijven) 
3-D zeem (nog beschrijven) 
Dames zeem (nog beschrijven) 


