KHO Bierbeek DRESSCODE
Waarom ?
Onze club KHO Bierbeek is gegroeid tot meer dan 500 leden en 30 ploegen. Het spreekt vanzelf dat we voor
het imago van de club eenvormigheid van kledij moeten hebben. Dit is een basis voor discipline, wat we ook
aan onze spelers willen meegeven als een waarde.

Methodologie
In grote lijnen kan de KHO kledingslijn opgedeeld worden in twee types stukken :
- Optionele kledij
Dit betekent dat het kan aangekocht worden :
o per categorie bvb U12, A elftal, U21 (LIEFST NIET PER INDIVIDUELE PLOEG, tenzij het
niet anders kan, bvb door budgetvereisten…. !!)  steeds via de club te bestellen
o Individueel (via bestelling op website)
- Verplichte kledij
Dit betekent dat elke speler het moet hebben; dus indien het niet het standaard pakket zit voor
een betrokken seizoen, dient het te worden aangekocht.
Het principe is dat iedereen van de ploeg voor dezelfde gelegenheid dezelfde kledij draagt, de trainer maakt
de afspraken terzake in functie van het moment van het seizoen en in functie van het weer. Dit documentje
beschrijft de mogelijkheden, waaruit gekozen kan worden (maar per ploeg moeten alle spelers hetzelfde
dragen per gelegenheid).
Kledij wordt vanaf seizoen 2016-2017 veel strikter gevolgd . Het niet volgen van de kledingafspraken kan
(na waarschuwing) tot gevolg hebben dat een speler niet in de betrokken wedstrijd kan aantreden.

Waaruit bestaat de officiële KHO kleding ?
Verplicht  typisch voor gebruik op de wedstrijddagen
-

Verplicht : KHO Trainingspak (Donkergroen, type JAKO)
Verplicht : KHO voetbaltas of rugzak(Zwart, type JAKO)
Verplicht : KHO zip-top sweater (Donkergroen type JAKO)
Verplicht : KHO T-shirt (Donkergroen JAKO)
Verplicht : KHO donkergroene kousen (type JAKO )
Verplicht : KHO regenjas (Zwart type JAKO)
Verplicht : KHO polo (Donkergroen type JAKO)
Verplicht : KHO shellvest (zwart type JAKO)  vanaf U7
Verplicht : KHO oefenbal
o U6-U9 : geel JAKO nr 3
o U10-U13 : groen JAKO nr 4
o U14-U15 : wit-blauw SELECT nr 4
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o

U16-A : geel-blauw SELECT nr 5

Optioneel :
- KHO Short (zwart type Jako)
- Al de andere stukken van de KHO kledingslijn
Al deze stukken bevatten het KHO logo (behalve broeken, kousen en bal uiteraard).

Kledij voorschriften :
Voor/tijdens/na de trainingen :
-

Geen voorschriften vanuit de club
Dus de oude bleekgroene JOMA uitrustingen mogen nog gebruikt worden
Het trainingspak, T-shirt, opwarmingssweater,… mogen gebruikt worden voor de trainingen, voor
zover ze in orde zijn tegen de wedstrijddag.
Wedstrijd uitrustingen die individueel worden meegegeven met de spelers na de wedstrijd in het
weekend, mogen NIET worden gebruikt op trainingen.
Vanaf het seizoen 2017-2018 geldt wel de aanbeveling om in de zomer te trainen in de
combinatie zwarte voetbalshort/groen KHO T-shirt.

Samenkomen voor de wedstrijd :
-

in KHO trainingspak
in KHO trainingspak met daarboven de KHO regenvest
in KHO trainingspak met daarboven de KHO shellvest
in KHO zwart short + KHO trainingsvest
in KHO zwarte short + KHO polo

Opwarming voor of tijdens de wedstrijd :
-

in KHO wedstrijdbroek + KHO zip-top sweater (JAKO donkergroen)
in KHO wedstrijdbroek + KHO T-shirt (JAKO donkergroen)
in KHO wedstrijdbroek + KHO Regenjas (JAKO zwart)
in KHO wedstrijdkledij
in KHO trainingsbroek + KHO zip-top sweater (JAKO donkergroen)

Tijdens de wedstrijd :
-

de door de club voorziene wedstrijdkleding
dus strikt met de donkergroene JAKO kousen (keepers kunnen uiteraard andere kleur hebben)

In kantine na de wedstrijd :
-

in KHO trainingspak
in KHO zwarte short en KHO donkergroene JAKO polo
in KHO trainingspak broek met daarboven KHO zip-top sweater (donkergroen JAKO)
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Aankopen
Aankopen bij JM Sport
Op de website van JM Sport (je kan doorklikken vanaf de KHO Bierbeek site), kan je alle verplichte en
optionele materialen bestellen.
De prijzen komen overeen met de prijzen bij aankoop op de club.

Aankopen op de club
Op de club worden de volgende materialen te koop aangeboden (gang kleedkamers). Er zullen per week een
2-tal timeslots bepaald worden waar iemand zal aanwezig zijn voor de verkoop. Niet van alle kledij zal er
altijd in voorraad zijn. Samen met de speler wordt dan bestelling geplaatst op website JM Sport.
- Bal :
o Select nr 5 geel (vanaf U16)  30 Euro
o Select nr 4 wit (voor U14/U15)  30 Euro
o JAKO nr 4 – groen/wit - voor U10-U13  18 Euro
o JAKO nr 3 - geel/wit - voor U6-U9  18 Euro
- KHO Zip-top sweater donkergroen JAKO  32 Euro (S-XL) of 28 Euro (kids)
- KHO T-shirt donkergroen JAKO  23 Euro (S-XL) of 19 Euro (128-152)
- KHO Polo donkergroen JAKO  25 Euro (S-XL) of 21 Euro (128-152)
- Zwart voetbalshort JAKO  10 Euro
- Zwarte KHO Shellvest JAKO  48 Euro (kids) of 58 Euro (S-XL)
- Voetbaltas :
o Senior : 30 Euro
o Junior : 26 Euro
o Rugzak : 20 Euro
- Kousen :
o donkergroene JAKO  7 Euro
o Kousen : zwarte JAKO (voor de keepers)  7 Euro
De andere kledij dient via de website besteld te worden. Dit kan ook on-line gebeuren in het lokaal kleding.

Besluiten
Door eenvormigheid van kledij toont de club zijn gelaat. Dus zeer belangrijk dat dit correct wordt gevolgd.
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