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Duurzame materialen

Gardien III GK Jersey L/S RRP € 64,99

Lifecycle
januari 2020 - december 2021

Beschikbaar in
S - M - L - XL - 2XL

BV6711-398
Green Spark /
Light Green
Spark / (Green
Spark)

BV6711-406
Team Royal /
Blue Spark /
(Team Royal)

BV6711-803
Team Orange /
Brilliant Orange /
(Team Orange)

Producteigenschappen
Dit product is gemaakt van materiaal met meer dan 50% gerecyclede
polyestervezels.

•

Dri-FIT technologie houdt je droog, comfortabel en gefocust.•
Flexibel materiaal op de mouwen geeft je de vrijheid om elke bal tegen te
houden.

•

Aansluitende pasvorm voor een slanke look.•
Flexibel materiaal op de mouwen.•
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Duurzame materialen

Gardien III GK Jersey L/S (Youth) RRP € 59,99

Lifecycle
januari 2020 - december 2021

Beschikbaar in
XS - S - M - L - XL

BV6743-398
Green Spark /
Light Green
Spark / (Green
Spark)

BV6743-477
Team Royal /
Blue Spark /
(Team Royal)

BV6743-891
Team Orange /
Brilliant Orange /
(Team Orange)

Producteigenschappen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.•
Dri-FIT technologie houdt je droog, comfortabel en gefocust.•
Flexibel materiaal op de mouwen geeft je de vrijheid om elke bal tegen te
houden.

•

Aansluitende pasvorm voor een slanke look.•
Flexibel materiaal op de mouwen.•
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Duurzame materialen

Goalkeeper Gardien III Jersey
S/S

RRP € 59,99

Lifecycle
april 2020 - december 2021

Beschikbaar in
S - M - L - XL - 2XL

BV6714-398
Green Strike /
Light Green
Spark / (Green
Spark)

BV6714-477
Team Royal /
Blue Spark /
(Team Royal)

BV6714-803
Team Orange /
Brilliant Orange /
(Team Orange)

Producteigenschappen
Dit product is gemaakt van materiaal met meer dan 50% gerecyclede
polyestervezels.

•

Dri-FIT technologie houdt je droog, comfortabel en gefocust.•
Flexibel materiaal op de mouwen geeft je de vrijheid om elke bal tegen te
houden.

•

Aansluitende pasvorm voor een slanke look.•
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Padded Goalkeeper Tight RRP € 59,99

Lifecycle
april 2020 - december 2021

Beschikbaar in
S - M - L - XL - 2XL

CV0045-010
Black / Black /
(White)

Producteigenschappen
80% polyester/20% elastaan.•
Flexibele vulling bij de heupen helpt bij schokabsorptie.•
Dri-FIT technologie houdt je droog, comfortabel en gefocust.•
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Padded Goalkeeper Tight
(Youth)

RRP € 49,99

Lifecycle
april 2020 - december 2021

Beschikbaar in
XS - S - M - L - XL

CV0050-010
Black / Black /
(White)

Producteigenschappen
80% polyester/20% elastaan.•
Flexibele vulling bij de heupen helpt bij schokabsorptie.•
Dri-FIT technologie houdt je droog, comfortabel en gefocust.•
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Padded Goalkeeper Short RRP € 49,99

Lifecycle
april 2020 - december 2021

Beschikbaar in
S - M - L - XL - 2XL

CV0053-010
Black / Black /
(White)

Producteigenschappen
80% polyester/20% elastaan.•
Flexibele vulling bij de heupen helpt bij schokabsorptie.•
Dri-FIT technologie houdt je droog, comfortabel en gefocust.•
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Padded Goalkeeper Short
(Youth)

RRP € 39,99

Lifecycle
januari 2020 - december 2021

Beschikbaar in
XS - S - M - L - XL

CV0057-010
Black / Black /
(White)

Producteigenschappen
80% polyester/20% elastaan.•
Flexibele vulling bij de heupen helpt bij schokabsorptie.•
Dri-FIT technologie houdt je droog, comfortabel en gefocust.•
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Park IV GK Jersey L/S RRP € 34,99

Lifecycle
januari 2020 - december 2023

Beschikbaar in
S - M - L - XL - 2XL

CJ6066-010
Black / White /
(White)

CJ6066-052
Pewter Grey /
White / (Black)

CJ6066-463
Royal Blue /
White / (White)

CJ6066-702
Volt / White /
(Black)

CJ6066-819
Safety Orange /
White / (Black)

Producteigenschappen
100% polyester.•
Mesh aan de achterkant houdt je koel in het heetst van de strijd.•
Dri-FIT technologie houdt je droog, comfortabel en gefocust.•
Mesh aan de achterkant zorgt voor extra ventilatie.•
Aansluitende pasvorm voor een slanke look.•
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Park IV GK Jersey L/S (Youth) RRP € 29,99

Lifecycle
januari 2020 - december 2023

Beschikbaar in
XS - S - M - L - XL

CJ6072-010
Black / White /
(White)

CJ6072-052
Pewter Grey /
White / (Black)

CJ6072-463
Royal Blue /
White / (White)

CJ6072-702
Volt / White /
(Black)

CJ6072-819
Safety Orange /
White / (Black)

Producteigenschappen
100% polyester.•
Mesh aan de achterkant houdt je koel in het heetst van de strijd.•
Dri-FIT technologie houdt je droog, comfortabel en gefocust.•
Mesh aan de achterkant zorgt voor extra ventilatie.•
Aansluitende pasvorm voor een slanke look.•
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Duurzame materialen

Nike Dry Referee Top L/S RRP € 54,99

Lifecycle
juni 2018 - maart 2022

Beschikbaar in
XS - S - M - L - XL - 2XL

AA0736-010
Black /
Anthracite /
(Anthracite)

AA0736-060
Anthracite / Dark
Grey / (Dark
Grey)

AA0736-354
Hyper Turq /
Green Glow /
(Hyper Turq)

AA0736-551
Vivid Purple /
Bright Violet /
(Vivid Purple)

AA0736-703
Volt / Electric
Green / (Volt)

AA0736-819
Safety Orange /
Total Orange /
(Safety Orange)

Producteigenschappen
Dit product is gemaakt met materiaal met meer dan 75% vezels van gerecyclede
polyester.

•

Nike Dry materiaal voert zweet sneller van de huid af zodat het snel verdampt,
waardoor je koeler en comfortabeler blijft en je dus beter kunt focussen.

•

Twee grote borstzakken met sluiting aan de binnenkant om spullen in op te
bergen.

•

Raglanmouwen zorgen ervoor dat er geen schoudernaden nodig zijn zodat je je
armen natuurlijk kunt bewegen.

•

Kleur langs de rand van de kraag zorgt voor een subtiel contrast.•



Matchday

50

Duurzame materialen

Nike Dry Referee Top S/S RRP € 49,99

Lifecycle
juni 2018 - maart 2022

Beschikbaar in
XS - S - M - L - XL - 2XL

AA0735-010
Black /
Anthracite /
(Anthracite)

AA0735-060
Anthracite / Dark
Grey / (Dark
Grey)

AA0735-354
Hyper Turq /
Green Glow /
(Hyper Turq)

AA0735-551
Vivid Purple /
Bright Violet /
(Vivid Purple)

AA0735-703
Volt / Electric
Green / (Volt)

AA0735-819
Safety Orange /
Total Orange /
(Safety Orange)

Producteigenschappen
Dit product is gemaakt met materiaal met meer dan 75% vezels van gerecyclede
polyester.

•

Nike Dry materiaal voert zweet sneller van de huid af zodat het snel verdampt,
waardoor je koeler en comfortabeler blijft en je dus beter kunt focussen.

•

Twee grote borstzakken met sluiting aan de binnenkant om spullen in op te
bergen.

•

Raglanmouwen bieden natuurlijke bewegingsvrijheid.•
Kleur langs de rand van de kraag zorgt voor een subtiel contrast.•
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Duurzame materialen

Nike Dry Referee Short RRP € 34,99

Lifecycle
juni 2018 - maart 2022

Beschikbaar in
XS - S - M - L - XL - 2XL

AA0737-010
Black / Black /
(Anthracite)

Producteigenschappen
Dit product is gemaakt van materiaal met meer dan 50% gerecyclede
polyestervezels.

•

Nike VaporKnit technologie zorgt voor een nauwkeurige pasvorm en een licht
gevoel, is ventilerend en blijft bovendien minder plakken.

•

Sneldrogend, zeer elastisch garen biedt flexibiliteit en comfort.•
Nauwkeurige pasvorm die zich aanpast aan je lichaam voor een gestroomlijnd
gevoel.

•

Minimale naden rondom de hals voor zo min mogelijk afleiding.•
Dankzij de raglanmouwen zijn er geen schoudernaden nodig, waardoor je vrij
kunt bewegen.

•

Het trekkoord zorgt voor een strakke, aanpasbare pasvorm.•
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Matchfit Sock RRP € 14,99

Lifecycle
april 2020 - december 2021

Beschikbaar in
XS: EU 31-35 - S: EU 34-38 -
M: EU 38-42 - L: EU 42-46 -
XL: EU 46-50

CV1956-010
Black /
Anthracite /
(White)

CV1956-100
White / White /
(Black)

CV1956-302
Pine Green /
Gorge Green /
(White)

CV1956-329
Green Spark /
(Black)

CV1956-354
Hyper Turq /
Hyper Turq /
(Black)

CV1956-412
University Blue /
Italy Blue /
(Midnight Navy)

CV1956-463
Royal Blue /
Midnight Navy /
(White)

CV1956-477
Team Royal /
(White)

CV1956-635
Bright Crimson /
Bright Crimson /
(Black)

CV1956-657
University Red /
Gym Red /
(White)

CV1956-719
Tour Yellow /
University Gold /
(Black)

CV1956-891
Team Orange /
(Black)

Producteigenschappen
92% polyester/5% katoen/3% elastaan.•
Dri-FIT Technologie houdt je voeten droog en comfortabel.•
Demping op slijtgevoelige plekken zorgt ervoor dat de sokken langer meegaan
en helpt bij het absorberen van schokken.

•

Dynamische band bij de voetboog biedt een ondersteunende pasvorm voor
comfort.

•

Anatomisch gevormd design voor links en rechts voor een natuurlijke pasvorm.•
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Classic Sock RRP €

Lifecycle
januari 2017 - december 2021

Beschikbaar in
XS: EU 31-35 - S: EU 34-38 -
M: EU 38-42 - L: EU 42-46 -
XL: EU 46-50

SX5728-010
Black / (White)

SX5728-057
Pewter Grey /
(Black) / (Black)

SX5728-100
White / (Black)

SX5728-101
White / (Royal
Blue)

SX5728-302
Pine Green /
(White)

SX5728-411
Midnight Navy /
(White)

SX5728-412
University Blue /
(White)

SX5728-463
Royal Blue /
(White)

SX5728-545
Court Purple /
(White)

SX5728-648
University Red /
(White)

SX5728-670
Team Red /
(White)

SX5728-702
Volt / (Black)

SX5728-719
Tour Yellow /
(Black)

SX5728-739
University Gold /
(Black)

SX5728-816
Safety Orange /
(Black)

Producteigenschappen
97% nylon/3% elastaan.•
Dri-FIT Technologie houdt je voeten droog en comfortabel.•
Demping op slijtgevoelige plekken helpt bij het absorberen van schokken.•
Dynamische band bij de voetboog biedt een ondersteunende pasvorm voor
comfort.

•
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Nike Squad Leg Sleeve RRP €

Lifecycle
april 2020 - december 2021

Beschikbaar in
S/M: EU 34-42 - L/XL: EU 42-50

SK0033-010
Black / (White)

SK0033-100
White / (Black)

SK0033-410
Midnight Navy /
(White)

SK0033-463
Royal Blue /
(White)

SK0033-657
University Red /
(White)

Producteigenschappen
95% polyester/5% elastaan.•
Zweetafvoerend design houdt je voeten droog en comfortabel.•
De nauwsluitende pasvorm houdt je scheenbeschermers op hun plaats.•
Meshmateriaal biedt ventilatie.•
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Nike Matchfit Sleeve RRP €

Lifecycle
januari 2021 - december 2022

Beschikbaar in
S/M - L/XL

CU6419-010
Black / (White)

CU6419-100
White / (Black)

CU6419-401
Royal Blue /
(White)

CU6419-410
Midnight Navy /
(White)

CU6419-657
University Red /
(White)

Producteigenschappen
95% polyester/5% elastaan.•
Zweetafvoerend materiaal houdt je droog en comfortabel.•
Geribd en elastisch design zorgt voor een stevige pasvorm.•
Worden per twee verkocht.•
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Duurzame materialen

Park First Layer RRP € 24,99

Lifecycle
januari 2019 - december 2023

Beschikbaar in
S - M - L - XL - 2XL

AV2609-010
Black / (White)

AV2609-057
Pewter Grey /
(White)

AV2609-100
White / (Cool
Grey)

AV2609-302
Pine Green /
(White)

AV2609-410
Midnight Navy /
(White)

AV2609-412
University Blue /
(White)

AV2609-463
Royal Blue /
(White)

AV2609-547
Court Purple /
(White)

AV2609-635
Bright Crimson /
(Black)

AV2609-657
University Red /
(White)

AV2609-702
Volt / (Black)

AV2609-719
Tour Yellow /
(Black)

AV2609-819
Safety Orange /
(White)

Producteigenschappen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.•
Dri-FIT technologie houdt je droog, comfortabel en gefocust.•
Elastisch materiaal met gladde afwerking voor een wrijvingsarme onderlaag.•
De verborgen duimlussen blijven onzichtbaar als je ze niet gebruikt.•
Strakke pasvorm voor een gestroomlijnde look en feel.•
Dankzij de raglanmouwen zijn er geen schoudernaden nodig, waardoor je vrij
kunt bewegen.

•
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Duurzame materialen

Park First Layer (Youth) RRP € 19,99

Lifecycle
januari 2019 - december 2023

Beschikbaar in
XS - S - M - L - XL

AV2611-010
Black / (White)

AV2611-057
Pewter Grey /
(White)

AV2611-100
White / (Cool
Grey)

AV2611-302
Pine Green /
(White)

AV2611-329
Green Spark /
(Black)

AV2611-410
Midnight Navy /
(White)

AV2611-412
University Blue /
(White)

AV2611-463
Royal Blue /
(White)

AV2611-547
Court Purple /
(White)

AV2611-657
University Red /
(White)

AV2611-702
Volt / (Black)

AV2611-719
Tour Yellow /
(Black)

AV2611-819
Safety Orange /
(White)

Producteigenschappen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.•
Dri-FIT technologie houdt je droog, comfortabel en gefocust.•
Elastisch materiaal met gladde afwerking voor een wrijvingsarme onderlaag.•
De verborgen duimlussen blijven onzichtbaar als je ze niet gebruikt.•
Strakke pasvorm voor een gestroomlijnde look en feel.•
Dankzij de raglanmouwen zijn er geen schoudernaden nodig, waardoor je vrij
kunt bewegen.

•
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Men's Nike Pro Tight Fit
Long-Sleeve Top

RRP € 34,99

Lifecycle
oktober 2019 - juni 2021

Beschikbaar in
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

BV5588-010
Black / (White)

BV5588-068
Smoke Grey /
Light Smoke
Grey / (Black)

BV5588-100
White / (Black)

BV5588-480
Game Royal /
(Black)

Producteigenschappen
Body: 91-93% polyester/7-9% elastaan. Vlakken: 92% polyester/8% elastaan.•
Nike Pro materiaal met zweetafvoerende technologie zorgt voor een aansluitend
gevoel en houdt je koel.

•

Licht stretchmateriaal biedt comfort en bewegingsvrijheid.•
Strakke, aansluitende pasvorm.•
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Men's Nike Pro Long-Sleeve Top RRP € 34,99

Lifecycle
oktober 2019 - juni 2021

Beschikbaar in
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

BV5592-010
Black / (White)

Producteigenschappen
Materiaal: body: 91% polyester/9% elastaan. Vlakken: 92% polyester/8%
elastaan.

•

Nike Pro materiaal met zweetafvoerende technologie zorgt voor een aansluitend
gevoel en houdt je koel.

•

Licht stretchmateriaal biedt comfort en bewegingsvrijheid.•
Strakke, aansluitende pasvorm.•
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Men's Nike Pro Tight RRP € 34,99

Lifecycle
oktober 2019 - juni 2021

Beschikbaar in
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

BV5641-010
Black / (White)

Producteigenschappen
Body: 91-93% polyester/7-9% elastaan. Vlakken: 92% polyester/8% elastaan.•
Nike Pro materiaal met zweetafvoerende technologie zorgt voor een aansluitend
gevoel en houdt je koel.

•

Licht stretchmateriaal biedt comfort en bewegingsvrijheid.•
Strakke, aansluitende pasvorm.•
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Men's Nike Pro Tight Fit
Short-Sleeve Top

RRP € 29,99

Lifecycle
oktober 2019 - juni 2021

Beschikbaar in
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

BV5631-010
Black / (White)

BV5631-100
White / (Black)

Producteigenschappen
Body: 91-93% polyester/7-9% elastaan. Vlakken: 92% polyester/8% elastaan.•
Nike Pro materiaal met zweetafvoerende technologie zorgt voor een aansluitend
gevoel en houdt je koel.

•

Elastisch, licht materiaal zorgt dat je comfortabel kunt bewegen.•
Strakke, aansluitende pasvorm.•
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Men's Nike Pro Short Long RRP € 24,99

Lifecycle
oktober 2019 - juni 2021

Beschikbaar in
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

BV5637-010
Black / (White)

Producteigenschappen
Body: 90-93% polyester/7-10% elastaan. Mesh: 92% polyester/8% elastaan.
Elastiek: 46% nylon/43% gerecycled polyester/11% elastaan.

•

Nike Pro materiaal creëert een zweetafvoerende, ondersteunende laag die voor
een omsloten gevoel zorgt en je koel houdt als je work-out intensiever wordt.

•

De aansluitende elastische tailleband biedt ventilatie en is vernieuwd, hij valt nu
iets hoger en is iets dikker voor meer ondersteuning.

•

Strakke, aansluitende pasvorm.•
Mesh zakje met twee lagen is ventilerend.•
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Men's Nike Pro Short RRP € 24,99

Lifecycle
oktober 2019 - juni 2021

Beschikbaar in
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

BV5635-010
Black / (White)

BV5635-085
Smoke Grey /
Light Smoke
Grey / (Black)

BV5635-100
White / (Black)

Producteigenschappen
Body: 90-93% polyester/7-10% elastaan. Mesh: 92% polyester/8% elastaan.
Elastiek: 46% nylon/43% gerecycled polyester/11% elastaan.

•

Nike Pro materiaal creëert een zweetafvoerende, ondersteunende basislaag die
voor een omsloten gevoel zorgt en je koel houdt als je work-out intensiever

•

Elastisch materiaal met een strakke pasvorm zorgt ervoor dat je je natuurlijk kunt
bewegen.

•

De aansluitende elastische tailleband biedt ventilatie en is vernieuwd, hij valt nu
iets hoger en is iets dikker voor meer ondersteuning.

•

Mesh zakje met twee lagen is ventilerend.•
Strakke, aansluitende pasvorm.•
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Women's Alpha High-Support
Sports Bra

RRP € 44,99

Lifecycle
januari 2020 - december 2021

Beschikbaar in
XSA-C - SA-C - SD-E - MA-C - MD-E -
LA-C - LD-E - XLD-E

AJ0340-010
Black / (White)

Producteigenschappen
Materiaal: body/inzetstukken voering achterkant: 79% nylon/21% elastaan.
Mesh/mesh voering: 81% nylon/19% elastaan. Vulling: 100% polyurethaan.

•

Dri-FIT Technologie houdt je voeten droog en comfortabel.•
De cups zorgen voor een natuurlijke vorm.•
Perforaties zorgen voor ventilatie waar je dat het meeste nodig hebt.•
Eenvoudig aan en uit te trekken dankzij de verstelbare gespsluiting op de rug.•
Dri-FIT technologie houdt je droog en comfortabel.•
Dankzij het aangepaste racerbackdesign kun je je vrij bewegen.•
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Duurzame materialen

Women's Nike Swoosh
Medium-Support 1-Piece Pad

RRP € 34,99

Lifecycle
april 2020 - december 2024

Beschikbaar in
XS - S - M - L - XL - 2XL

BV3636-010
Black / (White)

Producteigenschappen
Dit product is gemaakt van materiaal met meer dan 50% gerecyclede
polyestervezels.

•

Nike Pro materiaal creëert een zweetafvoerende, ondersteunende basislaag die
voor een omsloten gevoel zorgt en je koel houdt als je work-out intensiever

•

Elastisch materiaal met een strakke pasvorm zorgt ervoor dat je je natuurlijk kunt
bewegen.

•

De aansluitende elastische tailleband biedt ventilatie en is vernieuwd, hij valt nu
iets hoger en is iets dikker voor meer ondersteuning.

•

Mesh zakje met twee lagen is ventilerend.•
Strakke, aansluitende pasvorm.•
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Duurzame materialen

Women's Victory Swoosh
Medium-Support Sports Bra

RRP € 24,99

Lifecycle
januari 2020 - december 2024

Beschikbaar in
XS - S - M - L - XL - 2XL

BV3900-010
White / Black /
(Black)

BV3900-100
Black / Black /
(White)

Producteigenschappen
Dit product is gemaakt met materiaal met meer dan 75% vezels van gerecyclede
polyester.

•

Dri-FIT Technologie houdt je voeten droog en comfortabel.•
Zichtbare elastische band glijdt niet weg zodat hij goed blijft zitten.•
Strakke, aansluitende pasvorm.•
Niet gewatteerd.•
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Duurzame materialen

Women's Tights RRP € 39,99

Lifecycle
januari 2021 - december 2022

Beschikbaar in
XS - S - M - L - XL - 2XL

DD0252-010
Black / (White)

Producteigenschappen
Dit product is gemaakt van materiaal met meer dan 50% gerecyclede
polyestervezels.

•

Stretchmateriaal met Dri-FIT technologie voert zweet weg van je huid voor
snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

•

Het zachte materiaal blijft ondoorzichtig zodat je goed bedekt bent, of je nu naar
boodschappen op de bovenste plank reikt of aan het squatten bent. De zijkanten

•

Het design heeft twee verborgen zakken in de halfhoge tailleband zodat je klaar
bent voor wat de dag je ook brengt. De zak aan de achterkant is groot genoeg

•

Strakke, aansluitende pasvorm.•
Volledige lengte.•
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Duurzame materialen

Women's 365 Tight RRP € 39,99

Lifecycle
januari 2021 - december 2022

Beschikbaar in
S - M - L - XL - 2XL

CZ9779-010
Black / (White)

Producteigenschappen
Dit product is gemaakt van materiaal met meer dan 50% gerecyclede
polyestervezels.

•

Nike Dri-FIT technologie houdt je droog, comfortabel en gefocust.•
De brede, soepele halfhoge tailleband zorgt voor ondersteuning rond je core.•
Ventilerende mesh vlakken aan de achterkant van de onderbenen zorgen voor
ventilatie.

•

Strakke, aansluitende pasvorm.•
Halfhoge taille.•
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Duurzame materialen

Women's 365 Short RRP € 24,99

Lifecycle
januari 2021 - december 2022

Beschikbaar in
XS - S - M - L - XL - 2XL

CZ9831-010
Black / (White)

Producteigenschappen
Dit product is gemaakt van materiaal met meer dan 50% gerecyclede
polyestervezels.

•

Dankzij elastisch materiaal met Dri-FIT technologie blijf je droog, comfortabel en
ondersteund.

•

Het halfhoge design heeft een brede elastische tailleband die je core omhult met
ondersteuning en comfort.

•

De ronde naad op de rug en naden aan de achterkant accentueren je natuurlijke
lijn en zorgen voor minder afleidingen.

•

Strakke, aansluitende pasvorm.•
Binnennaad: 13 cm.•


