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Inleiding  

Wij zijn supertrots dat wij vanaf komend seizoen in een schitterend nieuw tenue  

onze wedstrijden gaan spelen. Zonder sponsors was dit niet mogelijk geweest,  
daarom enorm veel dank aan:   

 

- BENDER  (onze nieuwe hoofdsponsor) 

- JEE-O 

- Slot Doddendael 

- Intersport Twinsport 

- Indian Maharadja 

 

 

Wedstrijdtenue 

In verband met de kwaliteit van de kleding hebben wij gekozen voor Indian Maharadja. In samenwerking met hen zijn wij tot vernieuwende 

ontwerpen gekomen. Allereerst de kleuren, onze clubkleuren zijn blauw en grijs. De cobalt blauwe kleur is wat lichter en oogt wat frisser. 

Naast de grijs-accenten in broekje, rokje en voorzijde op de borst, komt de cobalt blauwe kleuraccent terug in de boordjes van mouwen. 

Bijzonder fraai is de verwerking van ons logo in een nieuw borstembleem. En zoals het hoort bij een chique hockeyshirt, hebben we als 
kraag een boordje met daarop ‘MHC Beuningen’. De sokken zijn ook voorzien van ons clublogo en extra MHCB op de achterzijde. 

 

 

Afwijkend tenue 

Om misverstanden te voorkomen, wij hebben geen thuis- en uittenue. Alle wedstrijden, zowel thuis als uit, worden in principe in het 

blauw-grijze wedstrijdtenue gespeeld! De KNHB stelt dat bij uitwedstrijden de kleur van het shirt en de kousen duidelijk moet afwijken 

van de kleur van het shirt en de kousen van de ontvangende vereniging. Hiervoor hebben we de beschikking over een afwijkend tenue in 
de bekende kleurstelling rood en grijs. Het borstembleem op het rode shirt is grijs. Broekje of rokje blijft ongewijzigd, alleen het shirt en 

de sokken (altijd samen) worden in de rode samenstelling gebruikt. Een ieder wordt dringend verzocht hier alert op te zijn, met naast 

een persoonlijke verantwoordelijkheid een gezamenlijke teamverantwoordelijkheid voor teammanager, coach en aanvoerder.  
 

De officiële wedstrijdtenues mogen uitsluitend tijdens (oefen)wedstrijden gebruikt worden. Er mag NIET getraind worden in 

wedstrijdtenues! Voor alle duidelijkheid ook niet in het afwijkend tenue. 
 

 

Het kleding leaseplan 

De club schaft de shirts, broekjes en rokjes aan, dit blijft ook eigendom van de club. Elk spelend lid betaalt per seizoen een bijdrage van 

€ 25 aan het kleding leaseplan. Dit wordt bij de inning van de contributie in rekening gebracht. Hiervoor ontvang je een broekje of rokje, 

een cobalt blauw wedstrijdshirt en een rood wedstrijdshirt. Wij hebben ervoor gekozen om de uitgifte van de wedstrijdkleding via 

Intersport Twinsport in Nijmegen te laten lopen. Gezien de openingstijden van Intersport Twinsport in Nijmegen blijkt het in de praktijk 

veel handiger om daar heen te kunnen gaan wanneer het nodig is. Wij hebben geen voorraad meer op de club. 
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Voucher 

Je ontvangt via de kledingcommissie een voucher, waarmee je bij Intersport Twinsport in Nijmegen een set wedstrijdkleding (een broekje 

of rokje, een cobalt blauw wedstrijdshirt en een rood wedstrijdshirt) kunt passen en afhalen. 

 

 

Sokken 

De sokken (cobalt blauw en rood) moeten apart zelf worden aangeschaft. Intersport Twinsport in Nijmegen heeft deze altijd voldoende 

op voorraad en hanteert voor MHCB sterk gereduceerde prijzen. De (nieuwe) MHCB sokken zijn verplicht bij het wedstrijdtenue. 

 

 

Borg 

Het wedstrijdtenue wat volgens het kleding leaseplan in bruikleen wordt gegeven (broekje of rokje, cobalt blauw wedstrijdshirt en rood 

wedstrijdshirt) vertegenwoordigt een waarde van ruim € 125. Het blijkt helaas dat kleding niet altijd wordt ingeleverd nadat iemand stopt. 

Dit heeft er toe geleid dat wij gaan werken met een borg. Bij de eerste uitgifte van de wedstrijdkleding zal ook eenmalig een bedrag van 

€ 25 kledingborg in rekening worden gebracht. Evenals de bijdrage voor het kleding leaseplan wordt de borg (dit jaar eenmalig) bij de 

inning van de contributie meegenomen. Het mag duidelijk zijn dat als kleding door eigen schuld, anders dan lichte gebruiksschade, 

beschadigd is, bij inlevering de borg niet wordt terugbetaald. 

 

 

Rugnummers 

Alleen teams waarbij de KNHB het verplicht stelt om met rugnummers te spelen krijgen wedstrijdshirts met een rugnummer. Dit heel 

simpel vanuit praktische en financiële overweging. We hadden voorheen een te grote voorraad onbruikbare wedstrijdshirts met 

rugnummers. 

 

Wij realiseren ons dat er (eerstelijns) teams zijn die toch graag met een rugnummer willen spelen. Wij bieden die teams de mogelijkheid 

om dit te realiseren door de wedstrijdkleding te kopen en zelf de rugnummers (in het door MHCB vastgestelde lettertype) te laten 

bedrukken. Let wel, dit verandert niets aan de eerder genoemde gebruiksvoorwaarden voor de wedstrijdkleding. Vanzelfsprekend mogen 

er ook geen andere sponsoruitingen worden toegevoegd. 

 

Wil je de wedstrijdkleding kopen, dan vervalt vanzelfsprekend de borg. 

- Koop je de wedstrijdkleding in het eerste jaar/seizoen, dan betaal je € 100 per tenue  

- Koop je de wedstrijdkleding in het tweede jaar/seizoen, dan betaal je € 75 per tenue  

Je hebt dan al de bijdrage kleding leaseplan eenmaal betaald 

- Koop je de wedstrijdkleding in het derde jaar/seizoen, dan betaal je € 50 per tenue 
Je hebt dan al de bijdrage kleding leaseplan tweemaal betaald 

 

 

Ruilen 

Indien wedstrijdkleding niet meer past, kun je via de kledingcommissie een verzoek doen om de wedstrijdkleding te ruilen.  

 

 

Kledingcommissie 

Voor vragen kun je contact opnemen met de kledingcommissie via: kleding@mhcbeuningen.nl. 
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