
  

  

Kledingreglement seizoen 2020-2024   

 

Inleiding  
Binnen de wielersport worden door de KNWU en door wielerverenigingen regels opgesteld t.a.v. het 

dragen van wielerkleding. Middels dit kledingreglement willen wij al onze renners informeren over 

de opgestelde regels. Zowel de KNWU als JvR de Batauwers verwachten van onze leden dat deze 

regels ook worden nageleefd.   

Samenvatting kledingreglement  

1) Wedstrijden:  
Alle renners die deelnemen aan wedstrijden worden geacht de wielerkleding te dragen van de 

wielervereniging waarvan men lid is. Dus alle wedstrijdrenners die een KNWU-licentie hebben van 

JvR de Batauwers behoren onze clubkleding te dragen:  

- bij het in- en uitrijden bij een wedstrijd.  

- tijdens de wedstrijden (ook KNWU-eis)  

- tijdens de huldigingen na de wedstrijd (ook KNWU-eis)  

  

Bij het niet nakomen van de regels kan men zelfs door KNWU uitgesloten worden van deelname aan 

de wedstrijd.  

  

2) Trainingen:   
Alle renners die deelnemen aan trainingen georganiseerd door JvR de Batauwers worden ook geacht 

tijdens de training de clubkleding te dragen van onze vereniging.   

  

Met deze regels voldoen wij aan de diverse KNWU-eisen en staan wij ook garant voor de belangen 

van onze sponsoren die op de kleding vermeld staan.   

  

Representatie  
Als renner vertegenwoordig je de club en ook sponsoren tijdens wedstrijden, clubtrainingen en 

zelfstandige trainingen. Je bent herkenbaar via de clubkleding waarop ook de sponsoren vermeld 

staan. Wij verwachten van elke renner een zg. goed gedrag tijdens het dragen van de clubkleding, 

zowel binnen als buiten verenigingsverband.  

Periode kledingreglement  
De periode waarover deze regels gelden hebben betrekking op maart 2020 t/m februari 2024, onder 

voorbehoud van mogelijke veranderingen door de KNWU. De looptijd komt overeen met de kleding- 

sponsorcontracten.    

  

Kledingpakket voor renners JvR de Batauwers  
JvR de Batauwers rijdt in kleding van Bioracer. Voor de bestelling van de kleding krijgt ieder lid een 

eigen inlogcode om zodoende zelf de kleding online te bestellen. Betaling gebeurt rechtstreeks aan 

Bioracer.  

 

JvR de Batauwers kent een basispakket voor clubkleding. Het basispakket bestaat uit: 



  

  

• Shirt met korte mouw 

• Shirt met lange mouw 

• Koersbroek kort, bretels (speedzeem) 

• Koersbroek lang, bretels (zonder zeem) 

  

JvR de Batauwers hanteert een kortingsregeling voor de aanschaf van het basispakket waarbij 

we onderscheid maken tussen wedstrijdrenners (geldige KNWU-wedstrijdlicentie bij JvR de 

Batauwers) en niet-wedstrijdrenners. De wedstrijdrenners met een geldige KNWU-

wedstrijdlicentie bij JvR de Batauwers krijgen bij de eerste aanschaf van het basispakket een 

eenmalige korting van € 50,-. Deze korting wordt mede mogelijk gemaakt door onze 

kledingsponsoren. Iedere wedstrijdrenner is verplicht een basispakket aan te schaffen. 

De renners zonder KNWU-wedstrijdlicentie van JvR de Batauwers krijgen bij de eerste aanschaf 

van het basispakket een eenmalige korting van € 25,-. 

Prijslijst kleding 
Hieronder vindt u de volledige prijslijst van de clubkleding. De onderdelen van het basispakket zijn 

rood gedrukt. 

Trui korte mouw Prof Bodyfit      € 30,25  

Trui lange mouw Prof Isolation      € 35,10  

Body Prof Tempest light      € 39,95  

Trui lange mouw Prof Tempest Bodyfit      € 50,85  

Body Windblock Prof 2.0 Mesh open      € 41,15  

Jack Prof Combi      € 66,55  

Bibshort Race Proven 2.0 lycra Vapor      € 46,00  

Bibtight Race Proven 2.0 Winter Tempest Basic Vapor      € 66,55  

Bibshort Prof Lycra Elite Leggripper 2.0      € 41,15  

Bibtight Prof Tempest  zonder zeem      € 46,00  

Bibtight Prof Tempest + zeem smooth  Uni      € 54,45  

Aeropak Race Proven 2.0 Roadrace Sirio Vapor      € 117,40  

Aerosuit korte mouw Prof Lycra Elite      € 59,30  

Armstukken zwart Tempest      € 15,15  

Beenstukken zwart Tempest      € 19,40  

Regenjack Virga       € 40,85  

Prijzen inclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. 

 

 

Extra kleding   
Ieder lid kan tegen de vastgestelde prijzen extra kleding (shirts/broeken/jacks enz. zoals op de 

bestellijst aangegeven) bijbestellen.  (zie ook Voorraad en bijbestelling).  

  

Kampioenskleding  
Renners die een Nationaal Kampioenschap hebben gewonnen, krijgen van de vereniging een RWB-

pakket (rood-wit-blauw), bestaande uit een shirt korte mouw, shirt lange mouw en koersbroek kort. 



  

  

Eventueel kan shirt KM en koersbroek vervangen worden voor snelpak KM. Uitbreidingen hierop 

kunnen tegen de geldende tarieven voor RWB-kleding worden aangeschaft.  

Ex-kampioenen  
Oud-kampioenen kunnen (tegen de geldende meerkosten) aangeven of zij een RWB-band op de 

mouwen wensen. Let op, je mag deze alleen dragen in de discipline(s) waarin je kampioen bent 

geweest! De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. 

Voorraad en bijbestelling  
Leden krijgen 4 maal per jaar de gelegenheid om kleding bij te bestellen.  

Daartoe zal de bestelmodule bij kledingfabrikant Bioracer open gesteld worden zodat leden zelf de 

bestelling kunnen plaatsen. De levertijd is 6-8 weken. De bestelde kleding wordt tijdens de training 

uitgereikt. 

 

Vervanging kleding tijdens periode   
In geval van kapotte kleding door een valpartij tijdens een wedstrijd waarvoor een KNWU-licentie 

vereist is, wordt de koersbroek, shirt LM of shirt KM vervangen.     

Tegen inlevering van het kapotte kledingstuk, wordt door de vereniging gratis eenmaal per 

kalenderjaar een in goede staat verkerend vervangend exemplaar verstrekt.   

  

Uitzonderingen en bijzondere situaties  
Hierover beslist het dagelijks bestuur. 

  


