
Kledingreclamecode 
 

De kledingreclamecode is van toepassing bij het inspelen, de partij, een persmoment of 

een ceremonie. Dit houdt in dat dat uitingen op kleding, schoeisel en uitrusting moeten 

voldoen aan de volgende voorschriften: 

 

1. Shirt, trui, vest of jack 

a.  Met mouwen  

Per mouw mogen er maximaal twee uitingen, van de kledingfabrikant of een andere commerciële 

instantie, of één uiting van de kledingfabrikant en één uiting van een andere commerciële 

instantie, worden gedragen. Beide uitingen op de mouw moeten elk binnen een oppervlakte van 

39 cm2 passen. De uitingen mogen tekst bevatten.  

 

b. Zonder mouwen 

Bij het dragen van mouwloze kleding mogen er twee uitingen op de voorkant of de kraag van het 

shirt worden gedragen. Deze mogen elk maximaal 39 cm² bedragen. Wanneer er sprake is van 

niet meer dan één uiting op de voorkant of de kraag van het shirt, dan mag één uiting van de 

kledingfabrikant van maximaal 26 cm² aan de achterkant van het shirt worden gedragen. 

 

c. Voorkant, achterkant en kraag 

Op de voorkant of op de kraag van een shirt, trui of trainingsjack mogen twee uitingen van de 

kledingfabrikant of andere commerciële instantie van elk maximaal 39 cm² worden gedragen. Als 

alternatief mag één uiting van de kledingfabrikant of andere commerciële instantie van maximaal 

39 cm² aan de voorkant of de kraag en een aanvullende uiting van de kledingfabrikant van 

maximaal 26 cm² aan de achterzijde worden gedragen. 

 

d. Overig 

Op elk van de mouwen of de buitenste naden (zijden van de romp) van het shirt mag één uiting 

van de kledingfabrikant, zonder de naam of elke andere tekst, van maximaal 77,5 cm² worden 

gedragen. 

 

2. Tennisbroek, tennisrok, compressiebroek of legging 

a. Tennisbroek of tennisrok 

Op de voorkant of de achterkant van een tennisbroek of tennisrok mogen twee uitingen, van de 

kledingfabrikant of andere commerciële instantie, van maximaal 13 cm² elk worden gedragen. Als 

alternatief mag één uiting van de kledingfabrikant van maximaal 26 cm²  aan de voorkant en één 

uiting van de kledingfabrikant van maximaal 26 cm² aan de achterzijde. De uitingen mogen tekst 

bevatten. 

 

b. Compressiebroek of legging gedragen met tennisbroek of tennisrok 

Bij het dragen van een compressiebroek of een legging met een tennisbroek of tennisrok, mag 

hierop één uiting van de kledingfabrikant worden gedragen van maximaal 13 cm². De uiting mag 

tekst bevatten. 



c. Compressiebroek of legging gedragen zonder tennisbroek of tennisrok  

Bij het dragen van een compressiebroek of een legging mogen hierop twee uitingen van de 

kledingfabrikant van elk maximaal 13 cm² of één uiting van de kledingfabrikant van maximaal 26 

cm² . Opmerking: een jurk wordt ter identificatie gezien als een combinatie van een tennisrok en 

een tennisshirt, waarbij de scheiding zit bij de middel.  

 

3. Sokken en schoenen 

Op elke sok en elke schoen mogen uitingen van de kledingfabrikant worden gedragen. 

 

4. Racket 

Op het racket en op de snaren van het racket mogen uitingen van de racket en/of snarenfabrikant 

staan.  

 

5. Pet, hoofdband, polsband en gezichtsmasker 

a.  Pet en hoofdband 

Op de pet of hoofdband mag één uiting van de fabrikant en/of één uiting van een andere 

commerciële instantie van elk maximaal 26 cm² worden gedragen. De commerciële uiting moet 

aan de zijkant van het hoofddeksel/hoofdband worden gedragen. 

 

b.  Polsband en gezichtsmasker 

Een speler mag op zijn polsband of gezichtsmasker één uiting van de fabrikant van maximaal 26 

cm² dragen. 

 

6. Compressie (arm) sleeves 

Bij het dragen van een compressie (arm) sleeve mogen hierop twee uitingen van de 

kledingfabrikant worden gedragen van elk maximaal 13 cm² of één uiting van de kledingfabrikant 

van maximaal 26 cm². De uitingen mogen tekst bevatten. 

 

7. (Tennis)tassen en overige uitrusting 

Op de (tennis)tas, handdoek, ander uitrustingsstuk of spullen mogen uitingen van de fabrikant 

staan. Daarnaast mogen er op de tas twee afzonderlijke uitingen van elk maximaal 39 cm² staan. 

 

8. Het gebruik van tape 

Tape mag niet gebruikt worden om logo’s of uitingen af te dekken. 

 

9. Uiting fabrikant en/of vereniging 

a. Een uiting van de fabrikant is een bedrijfs- of product beeldmerk (onafhankelijk of dit 

geregistreerd is) dat als lapje stof, opdruk of borduursel op de kleding zit. Dit behoeft geen 

leverancierslogo te zijn. Een logo kan tekst bevatten.  

 

b. Naast de in artikel 1 genoemde maximaal toegestane uitingen mag tevens de 

verenigingsnaam worden gevoerd in tekst en met embleem/logo. De verenigingsnaam/het 

embleem/logo mag aangebracht worden op de voorkant van het shirt, de trui en het trainingspak 

en mag maximaal 19 cm² bedragen. 

 



10. Overtreding van de kledingreclamecode 

Een speler, die de kledingreclamecode overtreedt, kan door de TL of de (hoofd) scheidsrechter 

worden opgedragen binnen 15 minuten zijn uitrusting aan te passen. Het niet opvolgen van zo’n 

opdracht kan onmiddellijke diskwalificatie tot gevolg hebben. Het binnenstebuiten dragen of 

afplakken van kleding is niet toegestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


