
De atletiekboetiek
v l i e r z e l e  s p o r t i e f

Vlierzele sportief
a t l e t i e k c l u b

Wij verwelkomen u met de glimlach 

en een vrijblijvend advies! 



heren

T-shirt korte mouwen
Prijs: €25

XS -S -M -L -XL - XXL - XXXL

t-shirt lange mouwen
Prijs: €30 

aansluitende loopshort
Prijs: €30 

legging met rits 
Prijs: €40 

trui met kap
Prijs: €40

gilet met kap
Prijs: €45 

lichte windstopper
Prijs: €55

waterdichte regenjas
met kap

Prijs: €70

warme softshell
Prijs: €75

trainingsvest
Prijs: €45 

trainingsbroek met rits
Prijs: €45

trainingsbroek zonder rits
Prijs: €40



dames

Damestopje
Prijs: €25

XS -S -M -L -XL - XXL

loopsinglet
Prijs: €25

t-shirt korte mouwen
Prijs: €25 

t-shirt lange mouwen
Prijs: €30

aansluitende minishort
Prijs: €25 

aansluitende loopshort
Prijs: €30 

legging met rits 
Prijs: €40 

trui met kap
Prijs: €40 

gilet met kap
Prijs: €45 

lichte windstopper
Prijs: €55 

waterdichte regenjas 
met kap
Prijs: €70 

warme softshell
Prijs: €75 

trainingsvest
Prijs: €40 

trainingsbroek met rits
Prijs: €45 

trainingsbroek zonder rits
Prijs: €40 



jeugd

loopsinglet
Prijs: €20 

122/128 - 134/140 - 146/152 - 158/164

t-shirt korte mouwen
Prijs: €20 

t-shirt lange mouwen
Prijs: €25 

aansluitende loopshort
Prijs: €25 

legging met rits
Prijs: €35 

trui met kap
Prijs: €35 

gilet met kap
Prijs: €40 

lichte windstopper
Prijs: €45 

waterdichte regenjas met kap
Prijs: €60 

warme softshell
Prijs: €65 

trainingsvest
Prijs: €35 

trainingsbroek met rits
Prijs: €35 



accessoires

muts junior
Prijs: €10 

muts senior
Prijs: €10 

rugzak classico
Prijs: €25 

rugzak classico
Prijs: €25 

rugzak competition
met bodemvak

Prijs: €30 

rugzak competition
met bodemvak

Prijs: €30 

drinkfles met sportdop
Prijs: €10

drinkfles
Prijs: €10

kleur: royal blue kleur: marine

kleur: marine/royal kleur: marine/wijnrood
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openingsuren, contact & meer
openingsuren

woensdag
17.15 - 19.15
vrijdag
18.15 - 20.15

contact

atletiekboetiek@vlierzelesportief.be

0497 70 41 17 (charlotte)

enkel cash betaling mogelijk!

NAAMSBEDRUKKING + 5 EURO
(naamsbedrukking enkel mogelijk op bovenstukken)




