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Nieuw ATB Team X-Treme wielertenue, passen, kortingen en bestellen  
Trots en blij zijn dat we het nieuwe 

wielertenue van ATB Team X-Treme 

kunnen presenteren!!!! 

 

De afgelopen weken is er hard gewerkt 

aan de laatste loodjes en ook nu nog 

worden er puntjes op de ï gezet; overleg 

met sponsoren over inpassen van 

logo’s in het basis ontwerp, kleine 

aanpassingen op het tenue toetsen en 

doorvoeren, pasmomenten regelen én 

een webshop bouwen en inrichten. 

 

We zijn blij dat we nu zover zijn dat we 

jullie kunnen uitnodigen voor het 

passen én, heel belangrijk, een super 

mooi aanbod kunnen doen om het 

nieuwe tenue aan te schaffen. Voor de 

prijs hoeft niemand het te laten!!!! 

 

Het kledingprogramma 

In klein comité hebben we het te 

leveren programma, stoffen en 

materialen vastgesteld. We hebben 

gekozen voor 2 lijnen; de ELITE lijn en 

de SLIM-FIT lijn. De ELITE lijn is vooral 

bedoeld voor de wedstrijd bikers en 

kenmerkt zich door een strakke 

comfortabele pasvorm met daarvoor 

speciaal geschikte materialen. Onder 

andere wordt de bekende Airstripe 

Lycra toegepast.  

De SLIM-FIT lijn is de “standaard” lijn 

die voornamelijk in trek zal zijn bij de 

jeugdige- en recreatieve bikers. 

Natuurlijk worden ook in deze lijn de 

laatste ontwikkelingen in pasvorm en 

stoffen toegepast. 

 

Naast shirts, jacks, aeropakken en broek in beide lijnen kunnen de tenues desgewenst aangevuld worden met 

standaard arm- en beenstukken, teamsokken en natuurlijk ontbreekt de bekende ritsbroek ook nu niet.  

 

Het complete programma, inclusief afbeeldingen, beschrijvingen prijzen en de maatvoering, is binnenkort te 

vinden in de ATB Team X-Treme webshop. We trachten die begin volgende week te lanceren. 

 

 

http://www.atbteamx-treme.nl/


 

Aanbieding 

Zoals we gewend zijn stimuleert ATB Team X-Treme het dragen van teamkleding. Het uitdragen van het 

teamgevoel en sponsoren in de regio én “in den lande” vinden we heel belangrijk. Het uitrollen van een nieuw 

tenue “vraagt” om een mooie aanbieding.  Welnu daar hoefde het bestuur niet lang over na te denken. Ook dit 

keer hebben we een superaantrekkelijk kortingspakket samengesteld voor de X-Treme BASIS-, SUPPORT- en 

KADER-leden op de toch al zéér voordelige kostprijs.  
 

De enige voorwaarde die we stellen aan de aanbieding is dat je het tenue écht zoveel mogelijk draagt op 

wedstrijden, bij toertochten, tijdens de trainingen én bij je privé ritjes!! 
 

ATB Team X-Treme BASIS-leden krijgen sowieso een korting van maar liefst 25% ledenkorting op het gehele 

programma, daarnaast krijgen zij bij de allereerste bestelling nog eens €25,00 kado.  

Voor ATB Team X-Treme SUPPORT-leden zijn de korting de helft en krijgen dus 12,5% op het gehele programma 

en €12,50 kado bij de allereerste bestelling. 

Ben je GEEN lid maar wil je ook in het ATB Team X-Treme tenue rijden, prima!! Dan gelden de vermelde prijzen. 
 

ATB Team X-Treme KADER-leden krijgen eveneens de 25% ledenkorting, maar voor hen ligt er een andere 

(ruimere) aanbieding gereed bij de allereerste aanschaf zodat zij er op het trainingsveld perfect uitzien. Ook 

de tenue-sponsoren kunnen natuurlijk, indien gewenst, een tenue in ontvangst nemen. Zij krijgen hierover 

apart bericht. 

 

Passen 

Dit gaat iets anders dan voorheen. De pasavonden zijn gepland op woensdag 5, maandag 10 en woensdag 19 

augustus van 18.30 uur tot 21.30 uur in de Gymzaal aan de Thorbeckelaan 2 in Goes. Dit is nog wel in de 

vakantieperiode maar verspreid over de laatste 3 weken, dus zal er voor iedereen toch een moment te vinden 

zijn.  

 

Vanwege de coronaregeltjes willen we alle gezinsleden die kleding willen passen tegelijk ontvangen en 

maximaal 3 gezinnen tegelijk binnen in de gymzaal. 

 

Elk gezin past in een afgeschermd gedeelte en wordt bijgestaan door een medewerker van Reysport. We 

rekenen met ca. 10 min. per persoon. Het gaat deze avond alleen om het passen. Op een maatformulier kun je 

je maat invullen incl. eventuele bijzonderheden. Bestellen kan later thuis via de webshop. Om alles zo soepel, 

veilig en vlot mogelijk te laten verlopen vragen we je het volgende: 

 

• Meld je aan als gezin en geef je voorkeur datum en alternatieve datum aan >> je krijgt dan van ons de 

datum en tijd waarop je verwacht wordt. AANMELDEN 

• Geef tevens aan welke personen komen passen, welke kledingstukken je wilt passen en je vermoedelijke 

maat >> medewerkers van Reysport kunnen zich dan alvast voorbereiden, 

• Zorg dat je op de afgesproken tijd aanwezig bent, 

• Wacht buiten tot je geroepen wordt, 

• Desinfecteer je handen bij binnenkomst, 

• Houd je zoveel mogelijk aan de “looplijnen” én de 1,5 mtr. afstand, 

• Blijf niet onnodig lang “hangen” (voor eigen en onze veiligheid). 

• Bestel gelijk bij thuiskomst 😊😊😊 

 

Bestellen en uitleveren 

Bestellen kan dus voortaan via de, nieuw gemaakte, ATB Team X-Treme webshop, uitleveren zal in de eerste 

week van oktober plaatsvinden.  

Kortingen worden alleen verleend aan, voor het ledengedeelte van de website, geregistreerde leden. Dus ieder 

moet lid persoonlijk bestellen.  

De vaste procentuele korting wordt dan automatisch toegepast, voor de éénmalige korting krijgen de 

bestellers een code die tijdens het bestellen kan worden ingevuld waarna de korting wordt toegepast. Deze 

korting is maximaal en kan slechts éénmaal gebruikt worden. Onvolledig benutte korting wordt dus niet als 

tegoed behouden. 

 

mailto:x-treme.sec@zeelandnet.nl?subject=Aanmelding%20pasavond%20wielerkleding


 

 
 

Korting                  : dus alleen als je bent ingelogd!!! 

De betreffende korting wordt direct verrekend bij je bestelling echter alleen als je bent 

ingelogd met je persoonlijke login op het ledengedeelte van de ATB Team X-Treme 

website. Heb je nog geen leden login? Vraag die dan gelijk aan bij het secretariaat. 

 

 

Sponsorpartners 
ATB Team X-Treme is trots en blij te kunnen melden dat we voor de periode juli 2020 t/m juni 2024 

onderstaande sponsorpartners en/of suppliers mogen verwelkomen. In deze, voor een aantal bedrijven, lastige 

tijd hebben we een modus kunnen vinden om hen te behouden en zijn superblij met de komst van onze nieuwe 

partners. Al deze bedrijven hebben een relatie met (wieler)sport, waarmee de basis voor een prima 

samenwerking zeker is gelegd. We zullen deze samenwerking met trots uitdragen. 
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