
Kleding 

De clubkleuren van KCR zijn donkerblauw, rood en wit. In deze kleuren is een kledingpakket voor de 
vereniging samengesteld. Sinds 2019 is er een fonkelnieuwe lijn in samenwerking met sportmerk 
Macron ontwikkeld.  

De kledingcommissie, die valt onder het bestuur, is verantwoordelijk voor de organisatie, 
voorraadbeheer en de uitvoering van het kleding reglement. 

Wedstrijdtenue 

 

Het wedstrijdtenue bestaat uit een donkerblauw shirt met rode banen. Er is een damesmodel en een 
herenmodel, waarbij de kinderen tot en met de E in uniseks shirts spelen.  

Het wedstrijdshirt is onderdeel van het kledingplan, dat in beginsel een looptijd van 4 jaar heeft. Het 
wedstrijdshirt wordt in deze periode in bruikleen gegeven aan spelende leden en blijft eigendom van 
de club. De leden betalen hier een jaarlijkse bijdrage voor, die samen met de contributie wordt  
geïnd. 

De wedstrijdshirts worden aan het eind van elk seizoen ingenomen, gecontroleerd en opnieuw in 
bruikleen uitgegeven.  

Het broekje (merk Macron) en het rokje (merk Brabo) zijn ook onderdeel van het wedstrijdtenue, 
maar worden door de spelers zelf aangekocht en zijn daarmee eigendom van de spelers.  

Wedstrijdbroek  Wedstrijdrok 
3XS t/m 5XL  116 t/m XXL 

 

 

 

 

 

 

 
Overige kleding 
 
Naast wedstrijdkleding bestaat de KCR kledinglijn ook uit inschietshirts, trainingspakken en tassen. 
Deze kleding is voor alle KCR leden en supporters te bestellen bij de kledingcommissie. Onderstaand 



een overzicht van de betreffende producten. De lijn zal in de toekomst uitgebreid worden met 
andere artikelen. 

Trainingsbroek uniseks 3XS - 3XL        Trainingsjack heren/jongens 3XS - 3XL       Trainingsjack dames/meisjes 3XS - XXL 

Inschietshirt uniseks 3XS - 5XL        Sporttas M - L                Rugzak S - M 

Een aantal teams wordt (deels) gesponsord en krijgt tevens deze presentatiekleding in bruikleen. 
Hierover worden met deze leden aparte afspraken gemaakt. 

Bestellen 

Artikelen kunnen via de kledingcommissie besteld worden via het e-mailadres kleding@kcrkorfbal.nl 
Artikelen zijn standaard voorzien van het KCR logo en kunnen desgewenst voorzien worden van 
naam, nummer of initialen. 

Voor het maken van een pasafspraak kan eveneens contact opgenomen worden met de 
kledingcommissie. 


