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Beste VTV-ers, 

 

Je kunnen nu een leuke VTV hoodie bestellen! Dat is natuurlijk superleuk voor trainingen en 

wedstrijden, maar ook gewoon lekker voor thuis, school of werk;  ze zitten heerlijk     .  

Het is wel een éénmalige actie, dus het is nu of nooit ! 

 

Op de achterkant van deze brief zie je het ontwerp van de donkerblauwe VTV hoodie met 

witte opdruk, met daarbij de maattabellen voor kinder- en volwassenmaten. Tevens is er een 

mogelijkheid om de hoodie eerst even te passen, op zaterdag 11 maart in de Vrijenhovenzaal. 

 

Kleur:  Donker blauw (navy) 

Maten: Kindermaten (104-110 t/m 158-164), volwassenmaten S t/m 5XL 

Prijs:  Kindermaten € 29,00  en  volwassenmaten € 30,50 (Maat 3XL t/m 5XL € 33,50) 

Betaling: Betaling uitsluitend vóóraf d.m.v. een toegestuurd online betaalverzoek (Tikkie) 

Pas sessie: Zaterdag 11 maart 2023 van 17:00 tot 18:00 uur in de Vrijenhovenzaal van VTV 

(Baskensburgplein 8) 

 

Wil je een VTV hoodie bestellen, vul dan onderstaand strookje in en lever dit in 

bij de leiding, of bij mij thuis op de Nieuwendijk 19 (kapsalon Nicole de Smit). 

Geleverde hoodies kunnen niet geruild of geretourneerd worden i.v.m. de 

unieke opdruk. 

 

Bestellen kan tot en met uiterlijk zondag 19 maart 2023 
 

Namens de TC, 

Yvette de Kam (tel. 06-51936868) 

 

 
 

Bestelformulier VTV hoodie 
 

Voor- en achternaam VTV-lid:   …………………………………………..…………………………. 

Ik sport op   …………… dag  van  .…….  tot  .…….  uur  bij  juf/meester  ……………..…...... 

Kinder maat: ……………………… Volwassen maat: ……………………… 

Mobiel Telefoonnummer ouder/verzorger:  …06 - .………………………..………………………….. 

  (via dit nummer zal een online betaalverzoek (Tikkie) verstuurd worden; zonder tijdige betaling 

kunnen wij de hoodie niet bestellen ! ) 

Emailadres ouder/verzorger: ……………………………………………………. 

 

Handtekening: ………………………………………………  

(voor leden jonger dan 18 jaar is een handtekening van ouder/verzorger verplicht)  

 

Strookje inleveren bij de leiding of op Nieuwendijk 19 tot en met zondag 19 maart 2023.  

Technische Commissie 
Yvette de Kam 

Nieuwendijk 19 

4381 BV Vlissingen 

tel.  06 – 51936868 

E-mail:  dekamy@zeelandnet.nl 



Kindermaten: 

 

 

 

 

Volwassenmaten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maat Borst (A) Lengte (B) Mouwlengte (D2) 

XS (104 – 110) 40.6 cm 50.2 cm 59.7 cm 

S (116 – 128) 43.2 cm 54.0 cm 67.3 cm 

M (140 – 152) 45.7 cm 57.2 cm 70.5 cm 

L (158 – 164) 48.3 cm 61.0 cm 76.8 cm 

Maat Borst (A) Lengte (B) Mouwlengte (D2) 

S 51 cm 69 cm 85 cm 

M 56 cm 71 cm 88 cm 

L 61 cm 74 cm 90 cm 

XL 66 cm 76 cm 93 cm 

2XL 71 cm 79 cm 95 cm 

3XL 76 cm 81 cm 98 cm 

4XL 81 cm 84 cm 100 cm 

5XL 86 cm 86 cm 103 cm 


