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Training 2019/2020

Trainingsbroek

€29,95 €26,96

Vrijetijdsjack

€53,90 €48,91

Trainingshort

€16,95 €15,26

Regenjas

€48,90 €44,41

100% sportpolyester

100% sportpolyesterincl. clublogo 100% sportpolyester

Trainingsweater

€38,90 €35,41

Trainingshirt

€23,90 €21,91

incl. clublogo

incl. clublogo



Actiesets 2019/2020

Set Wedstrijd

€71,85 €46,70

Set Keeper

€55,85 €36,30
shirt, short, kousenshirt, short, kousen

Wij van Duijn teamsport verzorgen de (sport)kleding binnen de vereniging, dit doen we in 
samenwerking met het merk Robey. 

Vanaf seizoen 2019/2020 is het verplicht om het wedstrijdtenue van Robey te dragen. De 
overige items zoals het trainingspak, sweater, tas etc. zijn vrijblijvend met clubkorting te 
bestellen, uiteraard hopen we dat zoveel mogelijk leden dit aanscha�en zodat sv Lelystad 
mooi en uniform voor de dag komt.  

Leden kunnen kleding zien en passen in de showroom op de club waarna het online be-
steld kan worden in de sv Lelystad ’67 clubshop > svlelystad.clubwereld.nl
U kunt bij het bestellen ook aangeven of de kleding bedrukt moet worden met een naam, 
nummer of intitalen, dit is niet verplicht maar vaak wel handig zodat je weet dat het jouw 
kleding is. 
De levertijd na het plaatsen van de bestelling is circa 5 werkdagen. De kleding is gratis af te 
halen in de sv Lelystad showroom op de club of tegen betaling kan het worden 
thuisbezorgd. 



 

Accessoires 2019/2020

svlelystad.clubwereld.nl

Ultimate Grip

€54,99 €49,49

Volare Junior

€16,99 €15,29
Voor de kleine keepersBest verkochte model!

Sporttas

€38,90 €35,41

Rugzak

€36,90 €33,61

Scheenbeschermers

€15,99 €14,39
Diverse opbergvakkenDiverse opbergvakken Harde kap, softe foam

Openingstijden sv Lelystad showroom:

Donderdag: van 18.30 tot 19.30
Zaterdag: van 9.30 tot 10.30

Wilt u een team sponsoren: 

Uiteraard is het mogelijk om een team te sponsoren bij 
sv Lelystad, u kunt hiervoor terecht bij de 
sponsorcommissie > winkel@svlelystad.nl 

Duijn Teamsport
De Oude Veiling 24
1689 AA Zwaag
info@teamsportwinkel.nl
T 0229 299028


