
 

 

Sinds 1 juni 2015 is Sportpunt Someren geopend aan de Postelstraat 20 in Someren. Deze 

winkel, waar reeds meerdere sportzaken gevestigd zijn geweest,  is geopend uit passie 

voor sport en het helpen van sporters aan hun optimale sportuitrusting. De winkel wordt 

gerund door de familie Jorissen, waarbij Harry en Sabine Jorissen de winkels managen en 

moeder Mary en broer Luc dagelijks meewerken. Naast Sportpunt Someren runt de familie 

Jorissen sinds 2009 ook Sportpunt Deurne, gevestigd aan de Kerkstraat in Deurne.  

Uit ervaring kunnen wij zeggen dat een goede sportuitrusting zorgt voor een mooiere 

beleving van jouw sport!  

Bij Sportpunt staat service en advies hoog in het vaandel. Vanuit onze beleving en passie 

voor sport doen wij alles wat in onze mogelijkheden ligt om sporters en sportverenigingen 

zo goed mogelijk  te helpen met hun sportmaterialen. Deze beleving proberen we via onze 

service en enthousiasme over te brengen. Voor de sporter die wat meer wil weten over 

een bepaald artikel nemen wij uitgebreid de tijd en geven een eerlijk en gedegen advies 

over het artikel. Wij willen hiermee bereiken dat u zich bij Sportpunt Someren geholpen 

voelt en u graag een keer terug komt in onze winkel. 

Om de sporters in onze omgeving optimaal te helpen, werken wij alleen samen met merken 

die een kwaliteitsstandaard hebben die voldoet aan de eisen die wij en onze klanten stellen 

aan een sportuitrusting. Zo werken wij o.a. samen met Nike, Adidas, Puma, Erima en 

Hummel. Hebben wij artikelen van deze merken niet direct voorradig, dan kijken wij altijd 

of deze nog te bestellen zijn bij het merk of nog voorradig zijn in ons andere filiaal in 

Deurne. 

Met de opening van Sportpunt Someren is ook de samenwerking met SV Someren, vanuit 

Sportplaza Someren, tot stand gekomen. Verenigingen die nauw verbonden zijn met 

Someren zijn voor ons prettige partners die er mede voor zorgen dat wij aan de vraag van 

sporters in de regio Someren kunnen voldoen. 

Sportpunt Someren heeft in samenspraak met SV Someren een kledinglijn voor de 

vereniging samengesteld. Als partner voor de verenigingskleding is gekozen voor Hummel. 

Om de samenwerking tussen Hummel, Sportpunt Someren en SV Someren te bevorderen 

heeft Hummel een webshop voor de leden van SV Someren opgesteld.  

De verenigingskleding van SV Someren kan op deze webshop besteld worden en een 

percentage van de bestedingen op deze ledenwebshop wordt aan SV Someren uitgekeerd.  

Neem dus gerust eens een kijkje op de ledenwebshop die te vinden is op 

www.svsomeren.nl  

U bent altijd welkom in onze winkel, de koffie staat voor u klaar! 

Met sportieve groet, 

Team Sportpunt Someren 
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