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Introductie 
Vanaf het seizoen 2021-2022 heeft DES een nieuwe kledinglijn van The Indian Maharadja. Deze 
kleding is exclusief beschikbaar bij Hockeydirect.nl. Je komt op de website via de link op de site van 
DES of rechtstreeks via (https://bit.ly/381OL3z). In de webshop vind je onze clubtenues, waaronder 
onze wedstrijdkleding en trainingspakken. Je maakt je uitrusting compleet met bijvoorbeeld 
schoenen en sticks via de website van Hockeydirect.nl.  
 
Als je als team een sponsor hebt gevonden en je wil een bedrukking aan laten brengen op short, 
broek, rok of trainingspak, doe je dat via de sponsorcommissie. Stuur een bericht aan  
sponsorcommissie@hockeydes.nl en Bob of Daan van de sponsorcommissie nemen contact met je 
op. Geef in je mail direct aan welke afspraken je voor je team met je sponsor hebt gemaakt. Zij 
maken de definitieve afspraak en zorgen voor de bestelling. Vanuit de sponsorcommissie wordt er 
een contract gemaakt (Dominique), waarin de afspraken zijn vastgelegd. 
 
Q&A 
Hoe gaat het DES tenue er uit zien? 

Wit en oranje zijn onze clubkleuren en dat blijft zo. Met de omschakeling van Reece naar The 

Indian Maharadja verandert er wel iets in het ontwerp van de shirts. De verticale strepen op 

onze shirts worden vervangen door 2 diagonale strepen. 

Daarnaast staan op alle nieuwe shirts de clubsponsors vermeld. Op elk shirt staat op de 

voorkant het logo van Beddenplein.nl en op de mouwen de logo’s van Tulp keukens en 

Hockeydirect.nl. 

Wanneer zijn de nieuwe spullen leverbaar? 

De planning was om voorafgaand aan het nieuwe seizoen alle clubitems leverbaar te hebben. 

De productie van onze nieuwe kledinglijn vindt echter voor een groot gedeelte plaats in het 

Verre Oosten. Door corona is de productie en het transport helaas vertraagt. In de clubshop 

kun je zien wat er al wel leverbaar is. We houden jullie uiteraard op de hoogte van de 

ontwikkelingen via de DES App en de website. 

Verandert er ook iets voor de combinatieteams met Waalwijk? 

De combinatieteams van DES en Waalwijk krijgen ook een nieuw tenue van The Indian 

Maharadja. We zijn hierover in overleg met Waalwijk. We hopen hier na de zomer 

duidelijkheid over te kunnen geven.  

Wat verandert het er nog meer? 

De gehele clubkleding lijn gaat over van Reece naar The Indian Maharadja. We krijgen dus 

nieuw shirts, broeken, rokjes, sokken, trainingspakken.  

Waar kan ik het nieuwe tenue en de overige DES artikelen aanschaffen? 

Het DES tenue en alles andere DES artikelen uit de DES kledinglijn zijn vanaf media augustus 

2021 exclusief verkrijgbaar via Hockeydirect.nl in onze eigen DES Clubwebshop. De link naar 

de DES clubwebshop staat op de website van DES of is terug te vinden op de site van 

Hockeydirect.nl.   

Is er een prijslijst van alle DES artikelen? 

Een overzicht van alles DES-artikelen met bijbehorende prijslijst staat in de clubwebshop van 

DES. 
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Moet ik met ingang van het nieuwe seizoen de nieuwe DES artikelen kopen? 

Nee, het is niet verplicht om met ingang van het nieuwe seizoen nieuwe spullen aan te 

schaffen, al stimuleren we dat wel. Maar je  mag gewoon in de spullen van het merk Reece 

blijven spelen.  

Mijn shirt is nog vrij nieuw, maar ik wil toch graag in een nieuw shirt gaan spelen? Kan dat?  

Een nieuw DES shirt kost €45. Gedurende de herfstcompetitie (tot en met 1 december 2021)  

bieden we een nieuw shirt echter aan voor €25, zodat iedereen die snel een nieuw shirt wil, 

dit voor een aantrekkelijke prijs kan aanschaffen. 

Wij hebben als team al een teamsponsor? Mogen wij deze shirts blijven gebruiken? 

Je mag de huidige shirts gewoon blijven gebruiken. Er is geen verplichting om in het nieuwe 

seizoen direct over te schakelen van Reece naar The Indian Maharadja. Wil je weten wat de 

mogelijkheden zijn om toch over te gaan, meld je dan bij de sponsorcommissie. 

Wij hebben als team een teamsponsor. Deze teamsponsor wil ons team graag met nieuwe shirts 

blijven sponsoren. Mag dat? 

Ja dat mag. Helaas is het alleen niet meer mogelijk om dat met een logo op de voorzijde van 

het nieuwe shirt te doen. Er is echter wel ruimte op de achterzijde van het shirt, op de broek/ 

het rokje of op een trainingspak. Neem voor het bedrukken van een extra sponsorlogo 

contact op met de sponsorcommissie via sponsorcommissie@hockeydes.nl. 

Wij hebben als team een teamsponsor. Deze teamsponsor wil ons team graag met 

trainingspakken/trainingstenue/etc. gaan sponsoren. Hoe regel ik dat? 

Neem voor de aanschaf en het bedrukken van deze spullen contact op met de 

sponsorcommissie via sponsorcommissie@hockeydes.nl. Voor alle teamaankopen met 

artikelen van TIM krijg je 10% korting op de adviesverkoopprijs. 
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