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Welkom AFC IJburg! 

AFC IJburgers, van harte welkom!  

Begin deze maand hebben wij het stokje overgenomen van       

Motion3. Onlangs heeft Kim helaas moeten besluiten haar sport-

winkel te sluiten, waarmee een einde aan de jarenlange samenwer-

king tussen Motion3 en AFC IJburg is gekomen. 

Als nieuwe kledingpartner hopen wij deze fijne samenwerking door 

te kunnen zetten. Samen met voetbalmerk JAKO zijn wij de komen-

de zes jaar de exclusieve leverancier voor alle AFC IJburg           

wedstrijd- en trainingskleding. Naast de officiële clubkleding kun-

nen IJburg-leden ook voor voetbalschoenen en accessoires bij 

Banne Sports terecht.  

Omdat wij voor velen een nieuw gezicht zijn, stellen wij ons in deze 

nieuwsbrief graag aan jullie voor!  

SPORT2000 Banne Sports nieuwe kledingpartner 

Banne Sports op  

sportpark IJburg 

Nu 30% korting  

op clubkleding 

 
Even voorstellen... 



Even voorstellen... 

Dennis Kos en Phil Janmaat startten in 2013 hun sportzaak in Am-

sterdam-Noord. Wij zijn een winkel voor voetballers, hockeyers, 

hardlopers en indoorsporters van ieder niveau. Banne Sports is 

actief betrokken bij de lokale sport en werkt al jaren nauw samen 

met diverse sportverenigingen en teams in de regio Amsterdam. 

Een persoonlijk advies 

Als zelfstandige sportzaak zijn wij aangesloten bij de internationale 

winkelformule SPORT2000. De organisatie telt ruim 3000 winkels 

in Europa, waarvan 98 winkels in Nederland zijn gevestigd. Wij heb-

ben een uitgebreide collectie sportschoenen en kleding van beken-

de merken als Nike, Adidas, Asics en JAKO. Daarnaast vind je bij 

ons diverse merken die passen bij onze specialisatie op het gebied 

van hockey, indoorsport, voetbal en running. 

Het team van SPORT2000 Banne Sports bestaat uit sportspecialis-

ten met een grote passie voor sport. Van amateur tot eredivisie 

niveau, wij vinden het belangrijk dat iedereen met plezier kan spor-

ten. Wij helpen je daarom graag met een professioneel en persoon-

lijk advies. 

Alles voor voetbal 

Bij Banne Sports heb je keuze uit een ruime voetbalcollectie. Met 

ieder seizoen de nieuwste schoenen van Nike en Adidas en acces-

soires als scheenbeschermers, keepershandschoenen en sokken. 

Ook voor voetbalkleding van Nike, Adidas en JAKO ben je bij ons 

aan het juiste adres! Je kunt voetbalschoenen uitproberen op ons 

testveldje en (club)kleding altijd op je gemak passen. 

De winkel is gevestigd in winkelcentrum Banne Centrum en zes 

dagen per week geopend. Op werkdagen kun je ook ‘s avonds bij 

ons terecht, van maandag tot vrijdag zijn wij altijd tot 19:00 uur 

open! Vanaf IJburg is het zo’n tien minuten rijden (via afslag S117 

bij Landsmeer). In de parkeergarage van dit overdekte winkelcen-

trum is parkeren het eerste uur gratis. 

Wij zijn SPORT2000 Banne Sports 

Banne Sports op sportpark IJburg 

Zaterdag 16 november staan wij met onze verkoopstand op het 

sportpark IJburg. Je kunt deze dag bij ons terecht voor de AFC 

IJburg clubkleding, voetbalschoenen en accessoires. Kom gezellig 

langs, we maken graag even kennis! 

De trainingen beginnen best een koud klusje te worden, daarom 

nemen wij deze zaterdag onze collectie thermokleding en hand-

schoenen mee. Daarnaast profiteer je bij onze verkoopstand van 

scherpe kortingen op de oude collectie voetbalschoenen! 

Zaterdag 16 november vanaf 9:00 uur 



Vind jouw perfecte thermoshirt 

Een thermoshirt is een prima eerste laag, die ervoor zorgt dat het 

lichaam droog blijft. Nu zal je misschien denken, droog? Met een 

nauwsluitend thermoshirt wordt zweet goed afgevoerd van je li-

chaam en blijft de huid droog. Hierdoor krijg het minder snel koud.  

Er zijn vele soorten thermoshirts te koop, ze verschillen flink in prij-

zen en materialen. Hoe maak je een goede keuze uit het grote aan-

bod? Wij adviseren een thermoshirt altijd te passen. Kijk goed of 

het shirt goed om armen, schouders en middel aansluit. 

Wij hebben speciaal voor AFC IJburgers een mooie aanbieding 

gemaakt voor dit najaar! Het JAKO Comfort Thermoshirt is nu met 

extra voordeel aan te schaffen: van € 29,99 voor € 19,99!  

Deze shirts zijn gemaakt van stretchmateriaal en hebben een naad-

loze afwerking. Hierdoor vormt het shirt zich mooi om het lichaam 

en wordt het vocht van de huid weggevoerd. Dankzij de Keep Fresh

-functie, een antibacteriële laag in de stof, heb je minder last van 

zweetgeurtjes. De jeugdmaten lopen van 116 t/m 176 en de vol-

wassen maten van S t/m 2XL. 

Speciale AFC IJburg aanbieding voor dit najaar 

Ledenkorting AFC IJburg 

Alle leden van AFC IJburg ontvangen t/m 6 december een wel-

komskorting van 30% op alle clubkleding. Dit geldt zowel voor de 

wedstrijdtenues als voor de trainingskleding, die je in onze winkel 

kunt kopen. Als lid profiteer je daarnaast altijd van 10% korting op 

alle voetbalschoenen en voetbalaccessoires.  

Vanwege de onverwacht snelle overgang naar Banne Sports zijn de 

IJburg-kousen op dit moment niet voorradig. Wij verwachten dat 

deze volgende week weer verkrijgbaar zijn. Later deze maand kun 

je de clubkleding ook in de AFC IJburg webshop bestellen. Meer 

informatie volgt! 

30% welkomskorting op de gehele clublijn 

Ben jij onze nieuwe teamspeler? 

Kom jij ons team op zaterdag en in de vakanties versterken? Wij 

zoeken een verkoper/verkoopster die een passie voor sport heeft 

en het leuk vindt om onze klanten over sportproducten te advise-

ren. Een toffe en diverse baan in een sportieve omgeving ... ben jij 

onze nieuwe teamspeler? Laat het ons weten via een mailtje naar 

info@bannesports.nl! 

Vacature voor een sportieve collega 
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