
 

Bestelformulier  
KEV wedstrijdkleding     
            

Beste leden en ouders/verzorgers van leden, 
 
Met dit formulier kunt u het turnpakje van KEV bestellen. Het is niet verplicht deze aan te schaffen, maar op wedstrijden is het niet toegestaan om iets anders te dragen.  
Dat betekent dat er zonder het verenigingspakje niet aan onderlinge wedstrijden en vervolgwedstrijden kan worden meegedaan. 
 

 Er is een nieuw verenigingspakje ontwikkeld die zal worden gedragen door meisjes en dames in alle recreatieve disciplines en acroselectie. De komende jaren mag het zwarte 
acropakje nog gedragen worden op de acrowedstrijden en het sterrenpakje op de toestelwedstrijden, maar deze zijn nu niet meer te bestellen. Zo hopen we over een tijd weer 
uniform te zijn in de vereniging en met 1 recreatief pakje te kunnen sporten in verschillende recreatieve disciplines (acro, toestel en D-E lijn springen). 

 

 De jongensgym kent hun eigen recreatief verenigingspakje, welke verplicht is te dragen op toestelwedstrijden. Het acropakje en C-springpakje mag niet op toestelwedstrijden 
gedragen worden. Voorlopig mag het zwarte acropakje nog wel gedragen worden op acrowedstrijden, maar kan niet meer worden besteld. Het is straks de bedoeling dat het 
recreatief verenigingspakje (die nu alleen voor toestelturnen gebruikt wordt) gebruikt gaat worden voor alle recreatieve heren disciplines (toestel, acro en D-E lijn springen).  

 

 Selectieleden en C-springgroepleden hebben een eigen selectiepakje en kunnen deze via hun selectieleiding bestellen (C-springgroep dames kan wel via dit formulier).  
Wel mogen ze natuurlijk het recreatieve pakje bestellen, maar mogen deze niet dragen op de (spring)selectiewedstrijden zolang ze in deze selectie turnen.  
Het selectiepakje mag niet meer gedragen worden op een wedstrijd wanneer ze niet meer in de selectie van die discipline turnen.  
Dan moeten bij wedstrijden in die discipline het recreatieve pakje gedragen worden. 

 
Kun je niet wachten om het wedstrijdtenue in handen te hebben, bestel dan uw artikel door contact op te nemen met Mevr. Wetter (zie bovenaan dit formulier).  
Met haar kunt u doorpassen om de juiste maat te bepalen. Het verschuldigde bedrag kunt u afrekenen bij het ophalen en ontvangen van uw bestelling.  
Met Karin kunt u alles regelen en afhandelen.      

           
KOSTEN EN PRODUCTEN OVERZICHT:   

 
Dames 
Turnpakje  
Recreatie 
Gym 
ACRO 
Springen 
 

 
 
Dames 
Turnpakje  
C-spring 
groep 

 
 
Dames  
broekje   
bij pakje 

 
Heren 
Turnpakje  
Recreatie 
Gym 
ACRO 
Springen 

 
 
Heren 
broekje 
bij pakje 
 
 

 
 
Heren 
Voltige- 
broek 
wit 
 
 

Mt. 104-122 = € 44,00 
Mt. 128-152 = € 46,00 
Mt. 158-164 = € 48,00 
Mt. 34 – 42   = € 50,00 

Mt. 128-152 = € 47,00 
Mt. 158-164 = € 49,00 
Mt. 34 – 42   = € 51,00 

Mt. 104-122 = € 13,00 
Mt. 128-152 = € 14,00 
Mt. 158-164 = € 15,00 
Mt. 34 – 42   = € 16,00 

Mt. 104-122 = € 40,00 
Mt. 128-152 = € 41,00 
Mt. 158-164 = € 42,00 
Mt. 34 – 42  = € 44,00 

Mt. 104-152 = € 15,00 
Mt. 158-164 = € 16,00 
Mt. 34 – 42   = € 17,00 

Mt. 128-152 =  € 24,00 
Mt. 158-164 =  € 26,00 
Mt. S – XL      = € 28,00 

 

Karin Wetter 

Zilvermeeuw 39 

7671 LM  Vriezenveen 

Tel: 0546 – 625922 

wetter.karin@hotmail.com  

mailto:wetter.karin@hotmail.com

