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In dit document beschrijven we hoe wij binnen onze club omgaan met (verplichte) rugnummers. 

Daarbij houden wij rekening met de actuele regelgeving van de KNHB.  

 

Rugnummers 

Wanneer sprake is van verplichte rugnummers (KNHB) worden de kosten vergoed door de 

club. Dit is uitsluitend het geval bij jeugdteams die in de landelijke, IDC- of Super A-/B-/C-

competitie uitkomen en bij Heren 1 en Dames 1.  

Uitsluitend de rugnummers op de thuis- en uitshirts worden door de club vergoed, dus geen 

nummers op andere kledingstukken. 

 
Rugnummers kunnen alleen worden gedrukt op nieuwe, ongewassen shirts. Dit heeft te maken 
met restanten van wasmiddelen en wasverzachters die achterblijven in de stof waardoor de 
nummers niet meer goed hechten. 
 
Het eenvoudigst kunnen shirts in één keer worden besteld door de coach of teammanager. Zij 
kunnen dit doen door een e-mail te sturen aan teamwear.hd@sportshopsdirect.com 
Hierbij dient de volgende informatie te worden verstrekt: 

- Contactgegevens aanvrager 

- Team 

- Afleveradres 

- Factuuradres (voor de shirts) 

- Bestelinformatie 

o Thuis- of uitshirts 

o Overzicht met Maat - Nummer 

o Met of zonder Rabobank (jeugd/junioren met, senioren zonder) 

- Of het een team betreft dat verplicht moet spelen met rugnummers 

 

Uitsluitend de rugnummers op de thuis- en uitshirts worden door de club vergoed, dus geen 

nummers op andere kledingstukken. 

 

Eigen shirts 

Wanneer spelers zelf shirts hebben aangeschaft en deze nog dienen te worden voorzien van een 
nummer, kunnen deze worden opgestuurd naar HockeyDirect voor de bedrukking. 
  

mailto:teamwear.hd@sportshopsdirect.com?subject=Bestelling%20Team%20MHCR


 

Gelieve vooraf een mail te sturen aan: dilja.holewijn@passasports.com 
en de zending te voorzien van een duidelijke instructie met  

- Contactgegevens aanvrager 

- Team 

- Afleveradres 

- Factuuradres (indien rugnummers voor rekening komen van het team) 

- Bestelinformatie 

o Overzicht met Maat - Nummer 

o Met of zonder Rabobank (jeugd/junioren met, senioren zonder) 

- Of het een team betreft dat verplicht moet spelen met rugnummers 

 
Na het versturen van de mail kunnen de shirt kosteloos worden verstuurd naar: 
 
HockeyDirect 
T.a.v. Dilja Holewijn 
Antwoordnummer 10154 
5140VB Waalwijk 

 
HockeyDirect zal de materialen zo spoedig mogelijk versturen naar het afleveradres. De 

verzendkosten zijn altijd gratis wanneer de bestelling een artikel bevat met een clublogo.  
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