Pasochtend roeikleding ’t Diep en de webshop
Nieuwe roeikleding nodig? Is je roeibroek aan vervanging toe?
Wil je ook zo graag een turtle? Of een roeijack?

Zaterdag 26 mei is er een pasochtend!
Op deze ochtend kun je roeikleding passen en krijg je advies van Stephan en zijn vrouw Ann. (Importeur
JL roeikleding)
Heb je lange benen of zijn ze juist iets korter dan gemiddeld? Geen enkel probleem, samen met Stephan
ga je kijken wat bij jou het beste past. Zo kunnen de mouwen, de broekspijpen of het pand van de jacks /
turtle in lengte worden aangepast met 2,54 cm (of een veelvoud hiervan) erbij of er juist af.
De ochtend begint om 10.30 uur en je kunt tot 12.00 uur kleding passen.

Webshop open
Heb je je keuze gemaakt, dan kun je thuis, via een verenigingspagina, de roeikleding bestellen.
Na de pasochtend gaat de webshop open en sluit op vrijdag 7 juni.
Hoe was het ook al weer?
In webshop zie je twee kledinglijnen. De ene lijn is de officiële, die gedragen wordt bij wedstrijden en
andere officiële evenementen van de KNRB. (groene onderkant en blauwe bovenkant: wedstrijdlijn) De
andere is de recreatieve- / trainingslijn. (blauwe onder- en bovenkant met groene details) Bij de jacks en
turtle is voor fluo-achterkant gekozen i.v.m. de veiligheid.
Welke roeikleding kan ik passen en kopen?
Wedstrijdlijn:
• Roeipakje
• Korte broek
• Hemd

Recreatieve- / trainingslijn
• Korte / lange of ¾ broek
• Jack
• Turtle
• Shirt lange of korte mouw

Kun je niet naar de pasmorgen en je wilt kleidng bestellen?
In de bijlage vind je een Excel sheet om je maat te bepalen. Door jezelf op te meten (kijk goed naar het
bijgevoegde plaatje) kan door het kledingbedrijf JL jouw maat worden bepaald als je straks een
bestelling gaat doen.
Daarnaast is er ook een handleiding bijgevoegd waarin het bestelproces beschreven staat.
Hartelijke groet, en tot zaterdag om 10.30 uur in het clubhuis
Kledingcommissie: Renée, Richard, Koen en Johanna

