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Collectie SjengSports
voor tennisser en
multisporter 30+

Dit is een zeer sportief en tegelijkertijd tijdloos shirt. Dit shirt is geschikt voor
jong en oud en het is een ideaal wedstrijdshirt, aangezien het gefabriceerd
is uit hoogwaardig polyester, waarbij er gezorgd is voor een goede afvoer
van lichaamsvocht, ook wel ‘COOL MATCH’ kwaliteit genoemd. Als het
gaat om de pasvorm is goed gelet op de houding en bewegingen bij het
uitoefenen van de sport, dit verhoogd het draagcomfort.
Deze stretch short met unieke pasvorm en elastische band is geschikt voor
vele sporten. De short bevat een light woven stretch kwaliteit wat betekend
dat het heel licht vier kanten op mee rekt, dit zorgt voor veel draagcomfort.
Het is een tijdloze short voor jong en oud. ‘COOL MATCH’ kwaliteit.

SjengSports is sinds enige jaren een grote
speler op de Nederlandse tenniskledingmarkt.
Het bedrijf, dat zijn naam ontleent aan een
van de beste tennisprofs die Nederland heeft
voortgebracht, brengt in 2013 een bredere
collectie dan voorheen. Met tenniskleding
als basis lopen de lijnen over naar multisport,
waarbij gedacht moet worden aan

Deze Polo heeft een modern design en maakt gebruik van een innovatieve
technologie om te zorgen voor een optimale vochtafvoer en een betere
ventilatie om zodoende het comfort te verbeteren, ook wel ‘COOL MATCH’
kwaliteit genoemd. Als het gaat om de pasvorm is goed gelet op de houding
en bewegingen bij het uitoefenen van de sport, dit verhoogd het draagcomfort.
Dit is een tijdloze polo en is dus geschikt voor jong en oud.
Deze gestreepte short met unieke pasvorm en elastische band is geschikt
voor vele sporten. De short is gemaakt van 100% polyamide en zorgt voor
veel draagcomfort. Het is een tijdloze short voor jong en oud. ‘COOL MATCH’
kwaliteit.

bijvoorbeeld fitness. SjengSports richt zich
vooral op de dertigplusser. Sjeng Schalken:
‘Dat is met afstand de grootste groep sporters
in ons land.’
Dit is een stoere en tijdloze polo die voor zowel wedstrijden als trainingen
gebruikt kan worden. het is een ideaal wedstrijdshirt, aangezien het
gefabriceerd is uit hoogwaardig polyester, waarbij er gezorgd is voor een
goede afvoer van lichaamsvocht, ook wel ‘COOL MATCH’ kwaliteit genoemd.
Het zeer comfortabele shirt heeft een prettige pasvorm en voelt zacht aan
door het lichtgewicht polyester wat gebruikt is.
Deze basic short met unieke pasvorm en elastische band is geschikt voor
vele sporten. De short is gemaakt van 100% polyamide en zorgt voor veel
draagcomfort. Het is een tijdloze short voor jong en oud. ‘COOL MATCH’
kwaliteit.
Deze technische wedstrijd sok heeft een unieke pasvorm omdat dit een
naadloze sok is. Het is gefabriceerd uit hoogwaardig polyester waarbij
er gezorgd is voor een goede afvoer van vocht, ook wel ‘COOL MATCH’
kwaliteit genoemd. De sok bevat ook katoen, polyamide en elasthan, dit
zorgt voor extra draagcomfort.

Daarnaast lanceert het bedrijf een speciale Sjeng Plus lijn voor
de dames, die niet meteen in maat 36 passen. De focus van het
merk is gericht op comfort. ‘Daarom kom je bij ons ook geen
supergetailleerde outfits tegen. De kleding moet gewoon lekker
zitten; je moet je er gemakkelijk in kunnen bewegen.’

Dit is een moderne sleeveless polo met knoopjes kraag en is geschikt voor elk
soort tennisster. Deze comfortabele polo is voorzien van een stretch kwaliteit
wat voor veel draagcomfort zorgt. Deze Polo heeft een modern design en
maakt gebruik van een innovatieve technologie om te zorgen voor een optimale
vochtafvoer en een betere ventilatie, ook wel ‘COOL MATCH’ kwaliteit genoemd.
Deze stoere, vrouwelijke short met unieke pasvorm en elastische band is geschikt
voor vele sporten. De short is gemaakt van 100% polyamide en zorgt voor
veel draagcomfort. Het is een tijdloze short voor jong en oud. ‘COOL MATCH’
kwaliteit.
Deze technische wedstrijd sok heeft een unieke pasvorm omdat dit een naadloze
sok is. Het is gefabriceerd uit hoogwaardig polyester waarbij er gezorgd is voor
een goede afvoer van vocht, ook wel ‘COOL MATCH’ kwaliteit genoemd. De sok
bevat ook katoen, polyamide en elasthan, dit zorgt voor extra draagcomfort.

De pasvorm is gemaakt op de Nederlandse mens. Een Frans
setje bijvoorbeeld valt meestal kleiner uit. Qua kleurstelling
knalt SjengSports in het komende jaar bij wijze van spreken
de schappen uit. Naast de bekende, meer traditionele, lijnen
lanceert SjengSports een herencollectie met accenten van
lemon naast zwart en wit. Bij de dames wordt gebruik gemaakt
van fluor pink.
Ondanks dat de groei er goed in zit is Schalken er de man niet
naar om achterover te leunen. ‘Je moet in deze markt heel
alert zijn. Steeds met iets nieuws komen. Wij profileren ons in
2013 nog meer dan de jaren ervoor. Met petjes, zweetbandjes
en rugtassen hebben we ook de accessoirelijn uitgebreid. Bij
ons kun je terecht voor perfecte tenniskleding, die ook voor de
multisporter geschikt is. Geen fashion maar functionaliteit’,
aldus de ‘Muur’ van weleer.
SjengSports is in tal van sportzaken door heel Nederland te
vinden. Bij de Premium SjengSports dealers is de volledige
collectie aanwezig. Ook kunnen producten worden aangeschaft
via de webshops van TennisDirect en Wehkamp. l
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