Clubkledij 2022 – 2023
Vragen over de clubkledij? Mail naar clubkledij@acro2gym.be

Richtlijnen turnkledij
Tijdens de trainingen is het dragen van clubkledij verplicht:
− Kleuters & Basis: club-maillot of clubshort + club t-shirt
− Pre-specialisatie:
o Donderdag: club-maillot of clubshort + club t-shirt
o Zaterdag: clubkledij of maillot + short
− Overige ploegen: clubshort, maillot of aanpassend topje (zomermaanden), of
volgens specifieke afspraken met de leiding
− Geen juwelen of fuifbandjes en de haren strak.
Op de wedstrijden dragen alle gymnasten de afgesproken clubkledij.
− Clubtrainer
− Acro: Topje & A2G-short
− Tumbling: Wedstrijdmaillot & A2G-short
− Demo: A2G-Top/T-shirt & A2G-short
AcrollGym staat erop dat de gymnasten de trainingen bijwonen in aanpassende clubkledij.
Immers, zo zien de lesgevers beter of de turnhouding correct is en kunnen zij de uitvoering
van de oefeningen beter evalueren.
Daardoor vermindert de kans op blessures en het verwerven van foute technieken.
Het bevordert het aanleren van correcte houding. En zo leer je beter turnen.

Op voorraad*
−
−

Club Topje of T-shirt ............................... 10€
Club Short ............................................... 10€

* direct leverbaar zolang de voorraad strekt

Op bestelling (uiterlijk 2 oktober 2022)
−
−
−
−
−

Clubmaillot ............................................. 30€
Sweater / Hoodie kinderen .................. 25€
Sweater / Hoodie volwassenen ........... 30€
Trainingspak kinderen ........................... 80€
Trainingspak volwassenen .................... 90€

Shortje 15€ - Crunch 5€

(wedstrijdgymnasten zijn, vanuit de Federatie, verplicht een trainingspak te dragen dus
dienen dit zeker aan te schaffen)

BESTELLEN: via de digitale bestelbon > LINK nr BESTELFORMULIER
waarna je het JUISTE bedrag overschrijft op de clubrekening BE67 7895 6909 6287
met vermelding van naam en groep gymnast MODEL EN MAAT
AFHALEN: Pas- en afhaalmomenten worden in september ingepland. Info volgt bij start
seizoen. We vragen om je bestelling alvast te plaatsen via het bestelformulier.
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