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Marke,  zondag 24 juli 2016 

Beste sportvrienden, 

ook dit voetbalseizoen bieden wij u de mogelijkheid om bij de aanvang van het seizoen enkele 
sportartikelen aan te kopen 
aan een voordelige prijs. Met deze actie, waarbij we enkele nieuwe artikelen aanbieden, beogen wij: 

 Sportkledij aan te bieden voor training en wedstrijd van degelijke kwaliteit. 
 Dit kwaliteitsproduct aan te bieden aan een schappelijke prijs. 
 Door deze uniforme kledij herkend te worden als speler, medewerker of supporter van de Jeugd 

KFC Marke 

Volgende sportartikelen kunnen worden aangeschaft: 

TRAININGSPAK ERIMA 
D i t  t r a i n i n g s p a k ,  1 0 0 %  p o l y e s t e r ,   
Prijs voor maten 116 — 164 : 40€, voor maten S —XXXL, betaal je 45C. 
Dit trainingspak is ideaal als trainingskledij en kan eveneens gedragen worden bij de 
wedstrijden. 

REGENJACK ERIMA 
Deze groene regenvest , 100% Nylon, bevat steekzakken met ritssluiting_ Alle naden zijn gelast.

 Op de voorzijde is hetzelfde opschrift voorzien als op het trainingspak. 
Prijs voor maten 116 — 164 : 20 €, voor maten S -XXXL betaal je 25 € 
Deze regenjas is ideaal voor een training bij regenweer, bij de keepertraining of tijdens de 
opwarming voor dewedstrijd. 

T - S H I R T  E R I M A  
Groene training T-shirt, 100% polyester, is ademend en vochtregulerend.  
Voorzien van het witte opschrift JEUGD KFC MARKT, 
Prijs voor maten 116 — 164 bedraagt 15 € , voor maten S -XXXL. betaal je 20 € 

SWEATER ERIMA 
Groene sweater, 100% polyester, ronde hals en duurzaam materiaal. 
Voorzien van het witte opschrift opschrift JEUGD KFC MARKE 

Prijs voor maten 116 — 164 bedraagt 25€, voor maten S -XXXL betaal je 30 euro 
Ideale kledij om mee te trainen, zowel voor speler als doelman. 

SP O RT TA S  E RI MA  ( me t  sc h oe nv a k )  
Deze groene sporttas bevat een stevig, groot schoenvak en 2 zijvakken.  
Er is geen opdruk aanwezig. 
Prijs voor maat junior bedraagt 25€, voor maat senior 30€. 

RUGZAK ERIMA(met schoenvak) 
De groene rugzak bevat een schoenvak.  
Prijs : 25€. 
RUGZAK ERIMA zonder schoenvak 
De groene rugzak zonder een schoenvak  
Prijs : 20 € 

Mocht u interesse hebben in één of meerdere van deze artikelen dan kunt u ze komen bezichtigen, 
passen en bestellen op de jeugdvoorstelling van woensdag  24 augustus 2016.  

Daarna is bestellen nog mogelijk tot 15 september en dit na afspraak via de John en Cindy (kantine). 
CONTANT BETALEN is noodzakelijk. 

 
Sportieve groeten, 
het jeugdbestuur 


