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Hierbij willen wij jullie verder informeren over het nieuwe clubtenue. 
 
Welke mogelijkheden om verandering van kleding door te voeren, heeft SMHC 
overwogen? 
Omdat het huidige TK-shirt uit de collectie liep, moesten wij op zoek naar een ander. Omdat 
het niet handig is dat een nieuw shirt langzaam geïntroduceerd wordt; zeg maar naar 
behoefte en per lid, omdat dan in het veld 2 shirts door elkaar gaan lopen, zijn wij eerst op 
zoek gegaan naar een fabrikant die het “oude” shirt zou kunnen namaken. Dit bleek echter 
halverwege dat traject niet te mogen; om copyright redenen moet een kopie-shirt op 
minstens 7 punten verschillen van het origineel. Het bestuur heeft 3 andere mogelijkheden 
cq. leveranciers onderzocht waaronder: 

- gewoon overstappen naar een ander tenue en via natuurlijk verloop zal na enkele 
jaren iedereen weer uniform zijn. 

- of dat via een sponsoring van de leverancier iedereen, en in 1 keer, een nieuw tenue 
krijgt. 

- de club voor iedereen nieuwe kleding betaalt. 
 

Binnen de aanbieders van sportkleding voor hockey bleek de leaseconstructie de meest 
elegante, die ook nog eens enkele andere voordelen heeft qua vervanging, jeugd-groei. 
Daarnaast heeft dit voor de club verdere sponsorvoordelen in natura.  
De bruikleenovereenkomst eindigt in principe na 4 jaar. Dan leveren we alle kleding in, 
onder teruggave van de borg. Bij verlenging van het contract beginnen we opnieuw met 
voor alle kleding nieuwe exemplaren te leveren. 
Al met al is het best een lastige beslissing geweest met voor- en nadelen. 
 
Waarom de keuze voor lease, en niet gewoon voor eigen aanschaf zoals tot nu toe het 
geval was? 
Via deze methode hebben alle competitieteams in 1x het nieuwe tenue.   
 
Geldt de Bruikleenovereenkomst als “verplicht” of kun je ook kiezen voor eigen aankoop? 
Wij hebben inderdaad zeer nadrukkelijk overlegd met de nieuwe leverancier, of een 
dubbele constructie in de bruikleenovereenkomst zou kunnen; dus boven een bepaalde 
leeftijd stoppen met lease een overstappen naar eigen aanschaf, maar de fabrikant biedt 
hiervoor geen mogelijkheid. Daar tegenover staat dat de uitgave van €80 in 4 jaren voor 
shirt plus broek/rokje niet overdreven veel is, zéker niet als slijtage en maat-wissel gratis 
inbegrepen is.  
 
Geldt de leaseconstructie voor álle leden? 
Ja en nee; alle competitie spelende teams. 
Ook de Trimmers, omdat die ook vormen van competitie spelen.  
De groep recreanten, die geen competitie spelen, vallen niet onder de 
bruikleenovereenkomst.  
Nieuwe leden kunnen gedurende het jaar gewoon "instromen" in deze regeling. 
 
SMHC-clubtenue 
Het SMHC-clubtenue, dat door de leden is gekozen, bestaat voor alle spelers uit een groen 
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shirt met blauwe bovenkant, een blauwe rok of short en groen kousen. Alle kledingstukken 
zijn voorzien van het SMHC-logo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoeveel en hoe moet ik betalen?  
De kosten van 1 tenue (wedstrijdshirt, rokje of short) zijn vanaf het seizoen 2019-2020 €20,- 
per seizoen en totaal in de 4 jaar zijn €80,-, immers de borg (€25,-) krijg je na 4 jaar terug bij 
het niet continueren van dit bruikleenovereenkomst. 
De kousen vallen buiten de bruikleenovereenkomst en dienen direct door de leden te 
worden aangeschaft. De kosten hiervoor zijn €10,95 per paar. 
 
Ziehier een tabel met uitleg van de prijzen voor de leeftijdscategorieën en spelers-soorten.  
 

 
 
Het jaarbedrag en de borg worden apart van de contributie geïnd.  
 
Wanneer krijg ik een nieuw wedstrijdtenue?  
Zodra wij alle maten binnen hebben wordt de productie gestart. De kleding zal dan 8 weken 
later gereed zijn. Wij streven voor de zaalcompetitie 2019-2020 het nieuwe tenue uit te 
kunnen leveren.  
 
Wat gebeurt er eigenlijk met de ingeleverde kleding? 
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Oude shirts/rokjes/shorts gaan naar het goede doel Peaceful United. 
 
Overige vragen?  
Kijk eerst hier bij de FAQ of mail naar hockeykleding@smhc.info 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
FAQ 
Vraag & antwoord bruikleenregeling wedstrijdshirts, short/rokje 
 
Is het SMHC-clubtenue verplicht?  
De KNHB stelt het dragen van het clubtenue tijdens het spelen van bondswedstrijden 
verplicht. Bij uitwedstrijden moet de kleur van het shirt en de kousen duidelijk afwijken van 
de kleur van het shirt en de kousen van de ontvangende vereniging. Het SMHC-uittenue 
bestaat in die gevallen voor alle hockeyspelers uit een wit shirt. 
Hiernaast zijn wij een verplichting met de sponsor (Fabb) aangegaan en dient mede daarom 
het nieuwe clubtenue ten alle tijden gedragen te worden. Het oude tenue kan dus niet meer 
gebruikt worden tijdens competitiewedstrijden, maar wel als trainingsset. 
 
Bruikleenregeling wedstrijdshirt en short/rokje 
Bij SMHC is gekozen voor een bruikleenregeling voor wat betreft de wedstrijdshirts en 
short/rokje. Dat houdt in dat ieder lid voor het bedrag van €20,- per jaar (prijs per jaar vanaf 
seizoen 2019-2020) voor een periode van 4 jaar een wedstrijdshirt en short/rokje mag 
gebruiken. Het jaarbedrag en de borg worden apart van de contributie geïnd.  
 
Extra wedstrijdshirt, rok en of short aanschaffen? 
Het SMHC-tenue is uitsluitend verkrijgbaar bij Fabb in de online webshop en in de 
HockeyDistrict winkel te Zeist, Korte Steynlaan 3-5. ZEIST, 3701 EW. De bestelling zal thuis 
worden afgeleverd. 
 
Wedstrijdshirt of short/rokje niet meer passend? 
Mocht je wedstrijdshirt, short, rokje te klein (of te groot) zijn geworden, dan kun je tijdens 
het seizoen je kleding altijd ruilen voor een andere maat bij de kledingcommissie. Neem 
hiervoor contact op via hockeykleding@smhc.info. Bij normaal gebruik/slijtage kun je de 
kleding ruilen tegen een geschikt shirt in de SMHC voorraad. Dit kan overigens 2e hands zijn 
bijvoorbeeld bij snel uit het shirt of broek/rokje groeiende jonge jeugd.  
 
Zelf kleding laten bedrukken? 
Voor het drukken van een logo van een sponsor, een naam of rugnummer geldt: 
-  Het bedrukken van zelf aan te schaffen overige teamkleding staat iedereen vrij 
-  Het bedrukken van de wedstrijdshirts is niet toegestaan, aangezien voor de wedstrijdshirts 
een bruikleenregeling geldt en de shirts eigendom zijn en blijven van Fabb.  
  
Voor alle vormen van teamkledingsponsoring is goedkeuring van sponsorcommissie 
gewenst (sponsorcie@smhc.info). Wij verzoeken dan ook, als je sponsorplannen hebt, deze 
tijdig en vooraf ter goedkeuring voor te leggen.  
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Hoe werkt het ruilen?  
Het is belangrijk dat je je oude shirt en of short/rokje weer inlevert als je je nieuwe 
kledingstuk komt ophalen. Voor het ruilen zijn 3 zaken nodig: je naam, je lidnummer en je 
oude shirt/ short/rokje. Zonder je oude shirt/ short/rokje kunnen we je helaas niet 
kosteloos een nieuw shirt/ short/rokje meegeven en zijn we genoodzaakt € 25,00 kosten in 
rekening te brengen (hiermee vervalt je borg en voor een nieuw kledingstuk zal je dan een 
nieuwe borg van €25,- moeten betalen)  
Bij normaal gebruik slijtage kun je de kleding ruilen tegen een geschikt shirt in de SMHC 
voorraad. Dit kan overigens 2e hands zijn bijvoorbeeld bij snel uit het shirt of broek/rokje 
groeiende jonge jeugd. SMHC krijgt 2 exemplaren van shirt/broek/rokje per maat op 
voorraad voor ruil. 
 
Ruildagen en tijden: 
Er wordt door de club en Fabb ruildagen georganiseerd, wanneer deze zijn moet nog 
worden bepaald en worden gedurende het seizoen 2019-2020 gecommuniceerd. 
 
 
Wedstrijdshirt, short/rokje (thuisshirt)  

 
 
Mag een shirt vervangen worden als het door het vele wassen “gaat stinken” ? 
Dit is een goede vraag, en omdat we nog geen ervaring hebben met de nieuw te kiezen 
kleding, hebben we deze vraag voorgelegd aan de leverancier. Die stelt dat hem geen snelle 
veroudering bekend is bij zijn gebruikte materialen (zoals die typische chemische lucht na te 
veel wassen). Hockeyshirts worden jaarlijks minder gewassen dan de sommige gewone 
kleding dus wij verwachten geen structurele problemen. Dus vooralsnog valt “niet meer fris 
te wassen” niet onder de ruil-mogelijkheid.   
 
Kun je zelf extra shirts of broeken/rokjes kopen? 
Via de webshop is inderdaad naar eigen inzicht extra kleding te kopen (shirt is 39,95 en 
rokje / short is 29,95). Maar de deelname in de leaseconstructie blijft staan. Pas na afloop 
van de kleding lease krijgt u de borg terug, bij inlevering van de lease-kleding. 
 
Wat gebeurt er als ik kleding kwijt raak? 
Elk lid betaalt een borg van 25 euro. Dat is eenmalig voor de leaseperiode van 4 jaar. Als je 
kleding kwijt raakt, dan krijg je je borg niet terug. Voor een nieuw shirt zul je dan nieuwe 
borg van 25 euro moeten betalen. 
 
Ik ben nieuw lid en heb nog geen kleding aangeschaft. Maar de nieuwe lease-kleding is 
nog niet beschikbaar. Wat nu? 
We zijn ons ervan bewust dat er nu nieuwe leden zijn die het oude shirt niet meer kunnen – 
of zouden willen – kopen terwijl het nieuwe shirt nog niet gereed is. Mocht je in die 
overgangsfase competitie gaan spelen, neem dan contact op met de 
hockeykleding@smhc.info Zij hebben dan wellicht een oplossing voor je.  
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Wordt het wedstrijdtenue mijn eigendom?  
Nee, het wedstrijdtenue is eigendom van Fabb en blijft dat ook. Je ontvangt het 
wedstrijdtenue in jouw maat in bruikleen voor een periode van vier seizoenen. 
Zorg dus dat je het shirt goed onderhoudt en de wasvoorschriften volgt.  
 
Waarom moet ik in een officieel wedstrijdshirt van SMHC Hockey spelen?  
De KNHB en SMHC verplicht spelers in een officieel clubtenue te spelen (wedstrijdshirt, 
rokje/short, kousen). Alle leden van SMHC zien er uniform en representatief uit met een 
officieel wedstrijdtenue. 
Elk lid voldoet met het wedstrijdtenue automatisch aan deze verplichting van de 
Hockeybond en van de vereniging.  
 
Is het verplicht in het nieuwe (thuis)shirt te spelen vanaf seizoen 2019-2020?  
Ja, zodra wij alle kleding hebben uitgeleverd moeten alle leden vanaf dan in het seizoen 
2019-2020 spelen in het nieuwe SMHC-wedstrijdtenue, dat is inclusief de sokken. 
 
Vier seizoenen is vier jaar, wat als je na 1 of 2 jaar ophoudt met hockey?  
Je betaalt €20,- per seizoen, dus als je opzegt voor het seizoen daarop, dan lever je het 
tenue in en betaal je verder niets. Je krijgt dan ook je borg terug. Voor het inleveren van je 
tenue stuur je een mail naar hockeykleding@smhc.info en maak een afspraak. Zorg dat je je 
tenue uiterlijk vóór 15 mei van het lopende seizoen inlevert om een boete te voorkomen.  
 
Waar kan ik het nieuwe tenue ophalen?  
Het nieuwe tenue wordt op de club uitgedeeld gedurende het seizoen 2019-2020.  
 
Wat moet ik doen met mijn oude wedstrijdshirt?  
Het wedstrijdshirt dat je nu hebt, is eigendom van jezelf en kan je gebruiken voor de 
trainingen.  
 
Mijn huidige shirt is te klein, kan ik volgend seizoen een andere maat krijgen?  
Ja dat kan. Je kunt de shirts passen en een maat kiezen als je je shirt ophaalt. Maak hiervoor 
een afspraak met de kledingcommissie via hockeykleding@smhc.info.   
 
Wat gebeurt er als na 1 jaar mijn shirt,- rok, -short niet meer past?  
Stuur een berichtje hierover naar hockeykleding@smhc.info maak een pas afspraak en lever 
je kleding in wanneer je het nieuwe kledingstuk ontvangt. 
 
Wanneer en hoe kun je eigenlijk ruilen? 
Tussentijds ruilen van kleding kan op aantal momenten: 

- op aanvraag bij SMHC indien ruilexemplaar op voorraad 
- tijdens vooraf aangewezen kleding/ruilbeursdagen op de club 
- of zelf naar de winkel in Zeist rijden 

 
Ik ben mijn bruikleen wedstrijdshirt, -rokje en/of -short kwijt, of het is onbruikbaar 
geworden door schade. Hoe kom ik aan een nieuw shirt, rokje, short? 
Als je geen wedstrijdshirt, -rokje en/of -short meer hebt of het is onbruikbaar geworden, 
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dan kun je een melding doen van verlies of schade via hockeykleding@smhc.info.  Na 
betaling van een bedrag van € 25,- (vervangingskosten) kan je in samenspraak met de 
kleding commissie aan een nieuwe set komen. 
 
Ik hockey komend seizoen niet meer bij SMHC, dus ik heb geen nieuw tenue nodig 
Als je conform de afspraken je lidmaatschap opzegt voor het volgend seizoen, dan hoef je 
dit jaar (2018-2019) nog niets te doen, je tenue is je eigendom. In het seizoen 2019-2020 
wanneer eenmaal het tenue is uitgeleverd lever je het tenue in en betaal je verder niets. Je 
krijgt dan je borg retour gestort. 
Opzeggen van het lidmaatschap kan tot 15 mei in het lopende seizoen. Lever je tenue in 
vóór 1 juli, om het boetebedrag van €25,- aan vervangingskosten te voorkomen. Voor het 
inleveren stuur je een mail naar hockeykleding@smhc.info en maak een afspraak.  
 
Ik was trainingslid of recreant en ga nu spelen in een regulier competitieteam, of 
andersom, wat dan? 
Spelende leden krijgen een wedstrijdtenue in bruikleen. Recreanten hockeyers en 
trainingsleden niet. Bij een wijziging van lidmaatschap moet je een tenue ophalen dan wel 
inleveren. Neem in geval van vragen contact op via hockeykleding@smhc.info . Ga je naar 
Heren 1 of Dames 1 dan vervalt de leaseregeling en krijg je vanuit de leverancier de kleding 
gesponsord. 
 
Ik speel in een team met sponsorkleding. Geldt de regeling ook voor mij?  
De kledingregeling geldt voor alle leden en sponsoring kan niet meer op het wedstrijdtenue. 
Wel op de hoodies, jassen, trainingspakken, overige truien, sweaters, shirts, polo’s e.d.die te 
bestellen zijn via de sponsorcommissie. 
 
Wedstrijdshirt (uitshirt)  

 
 
Komt er ook een nieuw uitshirt?  
Ja en nee. Het wedstrijdshirt heeft wel een nieuw design, maar is nog steeds wit. Je bent 
niet verplicht in het officiële witte uitshirt te spelen: een ander wit shirt mag ook. Het 
nieuwe uitshirt is na de zomer verkrijgbaar bij http://www.hockeydistrict.nl/ . Het uitshirt 
valt niet binnen de bruikleenregeling en kun je zelf aanschaffen. Je bent niet verplicht dit 
aan te schaffen.  
 
Is het uitshirt ook onderdeel van de bruikleenregeling?  
Het uitshirt is niet verplicht, daarom is het uitshirt geen onderdeel van de bruikleenregeling.  
 
Kan ik mijn oude uitshirt nog gewoon gebruiken?  
Ja, het uitshirt mag je blijven gebruiken.  
 
Kousen, rokje, short  

 
Is er ook een nieuw rokje?  
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Ja, met het nieuwe design is er ook een nieuw rokje gemaakt, het is nog steeds egaal 
donkerblauw. De rokjes vallen wel binnen de bruikleenregeling en schaf je dus niet zelf aan.  
 
Mag ik niet gewoon in mijn oude rokje blijven spelen?  
Nee, dat mag niet, we hebben dit contractueel met de leverancier/sponsor afgesproken, 
maar we hopen natuurlijk dat iedereen net zo enthousiast is als wij zijn over het mooie 
nieuwe tenue en dan is het natuurlijk wel heel stijlvol en krachtig als we er allemaal strak 
hetzelfde uit zien op het veld. 
 
Is er ook een nieuw short?  
Ja, met het nieuwe design is er ook een nieuw short gemaakt, het is nog steeds egaal 
donkerblauw. De shorts vallen wel binnen de bruikleenregeling en schaf je dus niet zelf aan.  
 
Mijn huidige kleding ziet er nog goed uit, het is zonde om het te vervangen. 
Dat zal inderdaad jammer zijn. Je kunt de oude kleding niet meer gebruiken in de 
competitie, maar natuurlijk wel nog voor de trainingen of je levert het in voor het goede 
doel: Peaceful United. 
Voordeel van het overstappen naar de leaseconstructie is wel dat als je uit je kleding groeit; 
je het gewoon kunt omruilen voor een grotere maat. 
Hiervoor ontstaat binnen SMHC een ruil-poule waarbij natuurlijk elk binnengekomen shirt 
wordt gecontroleerd. 
 
Mag ik niet gewoon in een ander blauw broekje spelen?  
Nee, dat mag niet, we hebben dit contractueel met de leverancier/sponsor afgesproken, 
maar we hopen natuurlijk dat iedereen net zo enthousiast is als wij zijn over het mooie 
nieuwe tenue en dan is het natuurlijk wel heel stijlvol en krachtig als we er allemaal strak 
hetzelfde uit zien op het veld.  
 
Mijn huidige sokken ziet er nog goed uit, het is zonde om het te vervangen. 
Dat zal inderdaad jammer zijn. Je kunt de oude kleding niet meer gebruiken in de 
competitie, maar natuurlijk wel nog voor de trainingen. 
 
Zijn er ook nieuwe kousen?  
Ja, er zijn ook nieuwe kousen gemaakt en deze verschillen veel van de nieuwe, dus je kunt je 
oude kousen niet meer gebruiken. De kousen vallen niet binnen de bruikleenregeling en 
moet je zelf aanschaffen om je clubtenue compleet te maken. Ze zijn verkrijgbaar bij 
hockeydistrict.nl voor €10,95. 
 
Waar kan ik de kousen, wedstrijdshort en wedstrijdrokje verkrijgen?  
Het tenue is op termijn verkrijgbaar bij hockeydistrict via de clubwebshop. Voor de initiële 
uitlevering in 2019-2020 wordt dit centraal gedaan. 
Heb je vragen over het tenue, neem contact op met de kleding commissie via 
hockeykleding@smhc.info 
 
Ik heb meerder kinderen op hockey – moeten ze nu allemaal een nieuw tenue 
aanschaffen? 
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Inderdaad is dit de consequentie van de kleding leaseconstructie. 
Elk lid, betaalt €20,- per jaar voor de kleding (shirt+rokje/short). Over de periode van 4 jaar 
betaal je dus €80,-, waarbij maat-wissel en eventuele slijtage gratis inbegrepen is. Reken wel 
op eenmalig €25,- BORG per kind en de aanschaf van sokken. 
Als een lid stopt met hockey dan krijgt hij die €25,- borg teruggestort tegen inlevering van 
het SMHC shirt en rokje/short. 
 
Keepers  

 
Is er een apart SMHC Hockey wedstrijdshirt voor de keepers?  
Ja, elk team krijgt een speciaal SMHC-keepersshirt in bruikleen. Het team is net als de 
keepersmaterialen, uitloopmaskers en ballen verantwoordelijk voor dit shirt. 
 
Heb je vragen over de nieuwe wedstrijdkleding?  
Mail dan naar hockeykleding@smhc.info   
 


