
  
 

SCT kleding met logo op de borst 
 
 

 

 

Jas met Kap Striker 6816 

Bonded-Polyester-Fleece 
100 % Polyester 

 Kap met binnenvoering 
 Microfleece aan binnenkant 
 Zijzakken met rits 
 Kindermaten (128-164)   € 45 

 Damesmaten (34-44)       € 55  
 Herenmaten (S-4XL)      € 55 

 

Ziptop Striker 8616 

Polyester-Terry 
100 % Polyester 

 1/4 Rits Vooraan 
 Vest- en mouwafsluiting met 

elastische band 
 Kindermaten (128-164)  € 33 

 Herenmaten (S-3XL)      € 38 

 



 

Polyestervest Striker 9316 

Shiny-Polyester-Interlock 
100 % Polyester 

 Vest en mouwafsluiting met Ripp 
 Zijzakken met rits 
 Kindermaten (116-164)  € 29 
 Herenmaten (S-4XL)      € 34 

 

 

Jako Vrijetijdsvest Striker 9816 

Polyester-Ribstop:100 % Polyester 
Binnenvoering: Waffle-Mesh, 100 % 
Polyester 
  

 Mesh binnenvoering 
 Elastische mouwafsluiting 
 zijzakken met rits 
 Kindermaten (128-164)  € 38 
 Damesmaten (34-44)     € 46 
 Herenmaten (S-4XL)     € 46 

 

 

Sweater Striker 8816 

Polyester-Terry 
100 % Polyester 

 Ronde hals in Ripp 
 Vest- en mouwafsluiting met 

elastische band 
 Kindermaten (116-164)  € 30 
 Herenmaten (S-3XL)     € 35 

 

 

Shirt Striker 6116 

Polyester-Jacquard 
100 % Polyester 

 Ronde hals met Ripp 
 Kindermaten (128-164)  € 20 
 Damesmaten (34-44)     € 25 
 Herenmaten (S-4XL)     € 25 

 



We hebben er dit jaar voor gekozen geen broeken 
te laten bedrukken met het logo. Het is echte wel 
mogelijk deze te bestellen. Mocht je toch logo op de 
broek willen komt er €5 bij de prijs op.  

- Trainingsbroek 8415 
   Kindermaten:                  € 25 
   Herenmaten:                  € 30  

- Vrijetijdsbroek 6516 
   Kindermaten:                  € 30 
   Damesmaten:                 € 35 
   Herenmaten:                  € 35  

- Polyesterbroek 9216 
   Kindermaten:                  € 20 
   Herenmaten:                  € 25  

- Short 6216 
   Kindermaten:                  € 20 
   Damesmaten:                 € 25 
   Herenmaten:                   € 25  
 

 

Aan alle leden: 
 
Er is weer een mogelijkheid om SC-Terschellingkleding te kopen. Je kunt kiezen uit de bovenstaande 
items. Op ieder shirt/jas/trui wordt het logo van SC-Terschelling standaard gedrukt.  
 
Vanaf eind volgende week zijn alle items op zicht in de kantine.  
 
Bestellingen kunnen geplaatst worden via onderstaand bestelformulier inleveren in de kantine of 
mailen naar scterschelling@gmail.com 
Met vermelding van je naam, maat, uitvoering (heren/dames/kind).  
  
Betaling contant in de kantine.  
 

 
 
NAAM:    ………………………………………………………….. 
TEL:          ………………………………………………………… 
 

Artikel + 
artikelnummer 

Maat Uitvoering 
(heren/dames/kind)  

Aantal  Prijs  

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

Totaalprijs: € 

 

mailto:scterschelling@gmail.com

