
Roeikleding  
        

     

Welke roeikleding?   

Voor het roeien is elke sportkleding bruikbaar, vooropgesteld dat:  

 De kleding strak zit, om te voorkomen dat de handen en riemen blijven haken. 

 Lange mouwen lang zijn, om er voor te zorgen dat de polsen en daarmee handen warm 

 blijven. Er zijn ook losse mouwen te koop, die onder het shirt gedragen kunnen worden. 

 T-shirts voldoende lang zijn, zodat de rug altijd bedekt is. Er zijn roei- en fietsshirts te koop 

 met een extra lang rugpand. 

 De sportschoenen smalle hakken hebben, zodat ze in de voetenborden passen. Voor het 

 roeien in boten met schoenen, zijn kunststof slippers erg handig. 

 

Naast trainingskleding heeft een wedstrijdroeier de volgende kleding nodig:  

 Een wedstrijdpakje, dan wel een los shirt en broek in de clubkleuren van Naarden.  

 De keuze voor pakje of losse shirt/broek, moet echter door de hele ploeg gemaakt worden. 

 Junioren roeien meestal in een pakje, veteranen in shirt en broek. 

 Een wit T-shirt met korte mouwen, een wit T-shirt met lange mouwen en een wit 

 thermoshirt met lange mouwen.  

 Een zwarte (lange) hardlooplegging of een korenblauwe lange broek. Ook deze keuze moet 

 per ploeg worden gemaakt. 

 een nylon oproei-jack zonder voering.  

  

De wedstrijdkleding moet uniform gedragen worden: vanaf 100 meter afstand bekeken moet de 

kleding er uniform uitzien. Dus let daar op en kies collectief voor een korte/lange broek en 

korte/lange mouwen.  Onder een korte broek mag een donkerblauwe of zwarte thermobroek 

worden gedragen. Onder een shirt mag een wit thermoshirt of T-shirt gedragen worden. Andere 

kleuren dan wit zijn niet als ondershirt toegestaan. 

                                     

Het wedstrijdtenue van RV Naarden 

De kleding bestaat uit een blauwe broek en een wit shirt, beide voorzien van een geel/wit/gele bies 

op de zijkant, dan wel een roeipakje in gelijke kleuren. Op de rugzijde is de kleding ter hoogte van de 

oksel voorzien van een embleem in blauw in de vorm van de vesting Naarden met een diameter van 

25 cm. Op de voorzijde van  het shirt staat op de linkerborst het logo van de vereniging afgebeeld 

met een breedte van 8 cm. De kleur blauw is Pantone 286 en de kleur geel Pantone 116.   

 

De kleding kan twee keer per jaar worden besteld bij de webshop van Powerhouse Sport  De opening 

van de webshop zal via de website en posters op de roei worden aangekondigd. 

 

Verdere informatie 

Commissie Roeikleding: kleding@roeinaarden.nl 

http://www.powerhousesport.nl/roeikleding/online-verenigingspaginas/rv-naarden.html
https://roeinaarden.e-captain.nl/main.php?id=11#antispam

