
 
Bestelprocedure wielerkleding 

 

De huidige kleding zal in 2015 worden vervangen en de komende vier jaar zullen we 
kleding afnemen van Rogelli. Van 2 tot en met 20 september kun je deze kleding 

passen bij Rings Specialized Conceptstore te Goirle. In de winkel vind je paskleding 

bij de paskamers op een rek.  

 

Meld vooraf dat je kleding komt passen van WTC De Hellen en hang achteraf 

de kleding weer netjes terug op het kledingrek. 
 
De kleding op het kledingrek zal niet helemaal aansluiten met de uitvoering zoals die 

zal worden uitgeleverd. Let op het volgende: 

 De bodywarmers zijn niet als windtexlight voor en mesh achter aangeleverd 

voor het passen maar als windtex voor en plush achter. De maatvoering is 

echter hetzelfde. 

 De broeken voor het passen zijn het Ultracing model en hier zit geen HD zeem 

in, de maatvoering is gelijk aan de uit te leveren broeken. Idem voor de lange 

broeken, hier zal wel of geen zeem inzitten maar de maatvoering is gelijk aan 

de broek die zal worden geleverd. 

 Van de knickers (3/4-broek) zijn helaas geen pasmaten maar daar kan men 

dezelfde maat aanhouden als de lange broeken. 
 

Naast de basiskleding (bestaande uit coursebroek, shirt en jack) bestaat de 

mogelijkheid om extra kleding aan te schaffen. 

De volgende kleding is extra te bestellen: 

 shirt zonder mouwen, 

 bodywarmer, 

 winterjack, 
 knickers (3/4-broek) en 

 lange winterbroek (al dan niet met zeem). 

 
Bestellen van kleding die niet in het basispakket zit zal pas weer in september 2015 

mogelijk zijn. Houd hier dus rekening mee!!  

 

De prijzen van de kleding vind je op het bestelformulier. Voor iedereen ligt een 

bestelformulier klaar in een map bij de kledingsets. Vermeld op dit formulier je maten 

voor het basispakket en eventuele bijbestelling van kleding naast het basispakket. 

Gebruik eventueel de versie die je hebt ontvangen voor je eigen administratie. Mocht 

je geen formulier met jouw naam aantreffen in de map, gebruik dan een blanco 

versie die je achterin de map aantreft. 

 
 
 
  



 

Bestelformulier clubkleding WTC de Hellen 

Naam  

Tel.nr.  

E-mail  
 

Basispakket (kosten € 125): 

  Dames Heren 

Koerstrui korte mouw (shirt)  Maat:     

Koerstrui lange mouw (jack) Maat:     

Koersbroek  Maat:    

Damesuitvoering broek: aangeven bovenstuk bretels 
(herenuitvoering) of gekruist bovenstuk (damesuitvoering) 

Doorhalen hetgeen niet van toepassing is. 

bretels / 

gekruist 
  

Vermeld je schoenmaat voor een paar gratis 

sokken !!! 
Maat:   

 
Indien bestelling extra kleding naast basispakket dan hieronder 
specificeren. Deze kleding wordt niet gesponsord. 
Extra’s buiten basispakket: 
 

Artikel: Prijs: Aantal:   Dames Heren 

Koerstrui korte mouw (shirt)  € 37,50   Maat:     

Koerstrui lange mouw (jack) € 37,50   Maat:     

Koerstrui zonder mouwen € 37,50   Maat:     

Bodywarmer, windtex light, mesh achter € 50,00   Maat:     

Winterjack, windtex all over € 85,00   Maat:     

Koersbroek  € 50,00   Maat:     

Knickers (3/4-broek) met HD zeem € 60,00   Maat:     

Collant (lange winterbroek) zonder zeem € 55,00   Maat:     

Collant (lange winterbroek) met HD zeem € 70,00   Maat:     

Damesuitvoering broek: aangeven bovenstuk 

bretels (herenuitvoering) of gekruist bovenstuk 

(damesuitvoering) Doorhalen hetgeen niet van 
toepassing is.       

bretels / 

gekruist 

  
 

Totaalbedrag basispakket €  125 

Totaalbedrag extra's (zelf berekenen) €   

Totaal €    
 

Totaalbedrag van je bestelling vóór 1 oktober 2014 overmaken op Rabobanknummer 

NL65 RABO 0116 8776 77 ten name van WTC de Hellen onder vermelding van 

"Bestelling clubkleding". 

 

Goirle, ………………………….     …………………………………. 
  (datum)      (handtekening) 
 



 
 

Informatie Rogelli kleding 

Ancona, Wielershirt 

 hoogwaardig fietsshirt met strakke pasvorm  

 volledige lange verborgen rits 

 silicone antislipstrip in de taille  

 3 achterzakken  

 zeer elastische, functionele materialen met uitstekend ademende 

eigenschappen  

 elastische asteria band aan de mouwen  

 maten S-3XL 

 

  
 

Rogelli Team, Wielershirt 

 volledige lange verborgen rits 

 3 achterzakken  

 Italiaanse sublimatie details  

 zacht aanvoelende stof met goed ademende eigenschappen  

 afgewerkt met een zachte binnenvoering van fleece  

 comfortabele pasvorm  

 matenXS-XL 

 

  



 
Korte Wielerbroek met Bretels 

 fietsbroek van topkwaliteit  

 HD Ergonomic Carbon zeem 

 extra comfortabele ‘single-layer’ elastische band met micro silicone grip  

 vervaardigd van Lycra® performer 240gram  

 uitzonderlijke pasvorm en comfort dankzij de ‘anniversary' constructie  

 mesh bretels voor optimale ventilatie     

 plat gestikte naden voor maximaal comfort  

 maten S-3XL 
 

  

 

 

Bodywarmer  

 hoogwaardige bodywarmer, gemaakt in Italië 

 bodywarmer voor bescherming tegen wind en regen 

 volledig lange verborgen rits 

 elastische Lycra® band aan de mouwen  

 achterzijde bestaat geheel  uit mesh voor een comfortabele pasvorm 

 maten S-3XL 

 

  
 

  



 
 

HD Ergonomic Carbon zeem 

 Geschikt voor lange afstanden van meer dan 5 uur. 

 Dunne bodemdichtheid van 65kg/m3 en een dikte van 3mm. 

 Biedt uitstekende bewegingsvrijheid, elasticiteit en voorkomt schaafwonden als 

gevolg van een overmatige buitenrand. 

 Geperforeerde bodem zorgt voor meer ventilatie en wordt het gevoel van 

frisheid verhoogt. 

 Daarnaast is deze zeem bedekt met een carbon ademende vezel, die van nature 

antibacterieel is. 

 Het binnenste geperforeerde rubber, heeft een dichtheid van 120kg/m3 en een 

dikte van 8mm, waardoor dit een uitstekende bescherming biedt. 
 De gel inserts reduceren trillingen tijdens het fietsen. 

 De zeem is eenvoudig te wassen in de wasmachine op 30°C en heeft een lange 

levensduur. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 


