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Beachvolleybal kleding

Jullie (beach) volleybalspecialist, Volleybaldirect, heeft voor jou een special gemaakt waarin de meest 
gebruikte kleding items voor het beachvolleybal een plaats hebben gekregen. STAR by GL kun je
helemaal zelf kunt ontwerpen en als je wilt, helpen we je daar een handje bij! STAR by GL kleed 
recreatieve beach volleyclubs en events, maar ook ’s werelds beste beachvolleyballers en volley-
balsters. Overige merken hebben een aantal items welke goed passen in een beachcollectie maar 
deze zijn veelal ook bedoeld voor atletiek en algemene sport beoefening. 
Om jou te helpen bij het maken van de juiste keuze:

STAR by GL
- Kies je eigen unieke design
- Gratis grafische ondersteuring
- Spelersnummers, club- en sponsorlogo gratis
- Kleding is altijd na te bestellen    
- Minimale bestelvolume is 10 stuks per item.
- L- Levertijd is 20-30 wekdagen na opdracht en akkoord design.
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JustCool / Errea / Erima 
- Beschikbare kleuren zijn direct te overzien.
- Levertijd is 5 tot 10 werkdagen. (afhankelijk van beschikbare voorraad)
- Prijstechnisch voordelig indien bedrukking niet nodig is.
- Kan per stuk besteld worden.
- Moet veelal nog apart bedrukt worden.
- Kledinglijnen zijn meestal 3 jaar l- Kledinglijnen zijn meestal 3 jaar leverbaar, daarna veranderd de collectie.

Bestellen kan online. 
Voor speciale wensen;  petra@balsportdirect.nl
Je krijgt binnen 2 werkdagen een reactie/offerte.
Na goedkeuring per mail van de offerte, zal de bestelling in gang worden gezet.

http://petra@balsportdirect.nl
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Beachvolleybal kleding

STAR by GL
STAR by GL is een dynamisch sportkledingmerk gespecialiseerd in het personaliseren van sportkleding 
voor beachvolleybal en andere beach sporten. Het bedrijf is in 2009 opgericht door 2 ex-topsporters die 
van hun passie hun werk hebben gemaakt. In Nederland is STAR by GL al meer dan 5 jaar partner van de 
Nederlandse eredivisie beachvolleybal, kleed de Beach Officials van de Nevobo en is partner van de King 
of the Court Crown series. Daarnaast werkt het merk samen met de Belgische Volleybal Bond, de Franse 
Volleybal Bond en diverse grote evenementen en beach clubs in verschillende Europese landen. Naast de 
TourTour collectie, die zeer geschikt is voor toernooien en evenementen heeft STAR by GL ook een Pro collectie 
met luxe sport tops, heren en dames leggings, thermoshirts, sweaters en windjacks, allemaal volledig 
gepersonaliseerd op ontwerp, kleur en logo’s voor elke individuele klant. 

‘STAR by GL, Europe’s leading brand in customized beachwear!’
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DAMES SLIP

Ontwerp je eigen top en slip!

Materiaal: Spandex en is voorzien van extra 
bescherming aan de binnenzijde tegen doorschijnen. 
Comfortabele pasvorm en droogt snel door dry-fit systeem. 

€ 29,95

Materiaal: Elastisch polyester 
(88% polyester + 12% elastan, 190 grams)
Comfortabele pasvorm en droogt 
snel door dry-fit systeem. 
Afwerking: Elastische bies 
(kleuren zwart/wit/donker blauw)

DAMES TOP € 29,95

http://petra@balsportdirect.nl
mailto:petra@balsportdirect.nl
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Materiaal: Spandex (90% polyester + 10%  elastan,   200 grams)
Comfortabele pasvorm en droogt snel door dry-fit   systeem. 
Afwerking: Elastische bies (kleuren zwart/                  wit/donker blauw)

DAMES SINGLET€ 29,95
€ 29,95DAMES SHORT

Bepaal zelf hoe jouw singlet 
en/of short er uitziet!

http://petra@balsportdirect.nl
mailto:petra@balsportdirect.nl
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Beachvolleybal kleding

Materiaal: Spandex (90% polyester + 10% elastan, 200 grams)
Comfortabele pasvorm en droogt snel door dry-fit systeem. 
Afwerking: Elastische bies (kleuren  zwart/wit/donker blauw)

Materiaal: Spandex (90% polyester + 10% elastan, 200 grams)
Comfortabele pasvorm en droogt snel door dry-fit systeem. 
Afwerking: Elastische tailleband

HEREN SINGLET € 29,95

HEREN SHORT € 29,95

Je eigen ontwerp op singlet en/of short!

http://petra@balsportdirect.nl
mailto:petra@balsportdirect.nl
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SAND SOCKS
Leverbaar vanaf 50 stuks

€ 29,95

De STAR by GL sand socks vormen de ideale bescherming tegen koud of juist heet zand en tegen 
scherpe schelpen en stenen. Zo kun je onbezorgd beach volleyballen. De 3mm neoprene 
bescherming in combinatie met elastisch polyester zorgen ervoor dat de sand socks comforta-
bel aanvoelen en goed aansluiten. Het klittenband aan de bovenzijde zorgt dat de sand socks 
makkelijk aan- en uitgetrokken kunnen worden en geen zand binnen laten. 

Sand socks in eigen
clubkleuren inclusief logo!

Indicatieve maatinformatie
XS (35 - 36)
S   (37 - 39)
M  (40 - 42)
L   (43 - 44/45)
XL  (45 - 47)

http://petra@balsportdirect.nl
mailto:petra@balsportdirect.nl
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Jet black Electric yellow Electric pink Artic white

Jet black Mint Burgundy Combat greenSilver grey

Het spandex in dit samengestelde materiaal zorg voor een hoog draagcomfort en 
een goede pasvorm
Racerback voor maximale bewegingsvrijheid

DAMES TOP € 14,95
JC017

JC070

€ 19,95DAMES LEGGING

Gladde elastische tailleband
Platte naden voor aangenaam draagcomfort
Volledige lengte voor een slanke look

Standaard collectie Just Cool

https://www.volleybaldirect.nl/search?query=jc017&sort=best
https://www.volleybaldirect.nl/basics-dames-legging-combat-green-unisex-877931.html
mailto:petra@balsportdirect.nl
https://www.volleybaldirect.nl/basics-dames-top-jet-black-unisex-877892.html
https://www.volleybaldirect.nl/basics-dames-legging-combat-green-unisex-877931.html
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Standaard collectie Just Cool

achterzijde

Electric green Electric orange Electric pink Electric yellow

Sun yellowSapphire blueRoyal blue

Jet blackHot pinkFire red French navy

Puple

DAMES SINGLET
JC015

€ 9,95

100% polyester
Smalle pasvorm
Vrouwelijk racerback model
UV 40+ bescherming tegen de zon

https://www.volleybaldirect.nl/basics-dames-tank-top-hot-pink-unisex-877812.html
mailto:petra@balsportdirect.nl
https://www.volleybaldirect.nl/basics-dames-tank-top-hot-pink-unisex-877812.html
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Abstract Blue Charcoal Static City nights Green camo Kaleidoscope

Monochrome Red hazel Speckled pink Tropical reef Tutti Frutti

DAMES LEGGING € 19,95
JC077

Standaard collectie Just Cool

Gladde elastische tailleband
Platte naden voor aangenaam draagcomfort
Volledige lengte voor een slanke look

https://www.volleybaldirect.nl/search?query=jc077&sort=best
mailto:petra@balsportdirect.nl
https://www.volleybaldirect.nl/basics-dames-legging-green-camo-unisex-877843.html
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Standaard collectie Just Cool

HEREN SINGLET € 9,95
JC007

Electric green* Electric orange* Electric yellow Fire red* Kelly green Burgundy

Bottle green Sapphire blue* French navy Hot pink* Jet black*

Sun yellow* Lime green Orange crush Purple* Royal blue*

100% polyester 
Sportieve snit
Smalle pasvorm
UV 40+ bescherming tegen de zon

*ook leverbaar in kindermaten

https://www.volleybaldirect.nl/basics-tank-top-bottle-green-unisex-877743.html
mailto:petra@balsportdirect.nl
https://www.volleybaldirect.nl/basics-tank-top-bottle-green-unisex-877743.html
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Standaard collectie Errea

SLIP DENISE

Platte naden voor optimaal draagcomfort
Contrasterende inzet

EP1E0Z
€ 17,75

Platte naden voor optimaal draagcomfort
Contrasterende inzet

TOP DAFNE € 23,95
EM1W0S

05001500 1900 2500

05001500 1900 2500

mailto:petra@balsportdirect.nl
https://www.volleybaldirect.nl/errea-top-dafne-dames-878338.html
https://www.volleybaldirect.nl/errea-slip-denise-unisex-878371.html
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Standaard collectie Errea

DAMES SHORT PREMIER € 21,55

Elastische taille band
Glad materiaal

B725

DAMES SINGLET SMITH € 26,15
FM770S 
Platte naden voor optimaal draagcomfort
Contrasterende inzet

8180 4930 4930

0210 0260 152701500

59120

0007 0002 0009 0012

4920

https://www.volleybaldirect.nl/errea-premiershort-dames-786925.html
mailto:petra@balsportdirect.nl
https://www.volleybaldirect.nl/errea-premiershort-unisex-786926.html
https://www.volleybaldirect.nl/errea-dames-singlet-smith-unisex-878472.html
https://www.volleybaldirect.nl/errea-premiershort-unisex-786926.html
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Standaard collectie Errea

HEREN SINGLET SMITH € 25,85
FM760S 
Platte naden voor optimaal draagcomfort
Contrasterende inzet

€ 12,95 

Elastische tailleband met aansnoerkoord
A245
HEREN SHORT NEW SKIN

0210 0260 152701500

8180 493059120 4920

https://www.volleybaldirect.nl/search?query=new%20skin&sort=best&page=1
mailto:petra@balsportdirect.nl
https://www.volleybaldirect.nl/errea-newskinshort-heren-786975.html
https://www.volleybaldirect.nl/errea-heren-singlet-smith-unisex-878422.html
https://www.volleybaldirect.nl/errea-newskinshort-unisex-786977.html
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Standaard collectie Errea

84%polyester 16% elastan
Skinny leggings met elastische tailleband
Platte naden voor extra draagcomfort
Achterzakje met rits
Plat aansnoerkoord 
Broekspijpen met ritsje

DAMES LEGGING Kios 3.0
FP870Z

€ 41,55

0009

0012

mailto:petra@balsportdirect.nl
https://www.volleybaldirect.nl/search?query=kios&sort=best
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rood/wit wit/zwart

wit/zwartrood/wit

DAMES TOP € 15,00
FM770S 
Officiële Errea beach top gedragen door de damesteams 
van het EK Beachvolleybal in Nederland
Materiaal 82% polyester, 18% elastan

HEREN SINGLET

Errea

€ 15,00
FM770S 
Officiële Errea beach top gedragen door de herenteams 
van het EK Beachvolleybal in Nederland
Materiaal 100% polyester

geel/roodnavy/wit

navy/wit

oranje

oranje geel/rood

https://www.volleybaldirect.nl/errea-ek-beach-top-dames-dames-878518.html
https://www.volleybaldirect.nl/errea-ek-beach-tank-top-heren-heren-878546.html
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Standaard collectie Erima

BRA € 26,95

8281802 8281803 8281804 8281801 8281805

Functionele top voor training en wedstrijd.
Vochtregulerend, aangenaam zacht materiaal
Hoog stretchpercentage voor maximale bewegingsvrijheid
Elastische band onder de borst voor een perfecte pasvorm
Ergonomisch model met racerback
Te combineren met beachslips
Materiaal: 84% polMateriaal: 84% polyester, 16% elastaan
MT 32-44

829407 829408 829508 809901

SLIP € 24,45
Functionele slip voor training en wedstrijd.
Sneldrogend functioneel materiaal
Zeer goede pasvorm
MT 32-44

https://www.volleybaldirect.nl/search?query=82818&sort=best
mailto:petra@balsportdirect.nl
https://www.volleybaldirect.nl/erima-bra-unisex-555420.html
https://www.volleybaldirect.nl/search?query=829407&sort=best
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Standaard collectie Erima

Koel draaggevoel 
Licht, vochtregulerend materiaal
Racerback voor maximale bewegingsvrijheid
Platte naden voor minimale wrijving
Nauw aansluitend model met U-hals
Dynamische golfprint
Materiaal: 92% polMateriaal: 92% polyester, 8% elastaan
Mt. 34 - 44

DAMES SHORT € 26,95

8081812 8081813 8081814 8081811 8081815

DAMES SINGLET

Ademende short voor een koel en droog gevoel.
Vochtafvoerend, aangenaam zacht materiaal
Hoog stretchpercentage voor meer bewegingsvrijheid
Brede tailleband met geïntegreerd rijgkoord
Platte naden voor minimale wrijving
Zijlengte: 25 cm (maat 38)
Materiaal: 84% polMateriaal: 84% polyester, 16% elastaan
Mt. 32 - 44

829409 829410 829510 829406 829806

€ 23,95

https://www.volleybaldirect.nl/erima-singlet-damen-dames-558612.html
https://www.volleybaldirect.nl/erima-hot-pant-dames-94832.html
https://www.volleybaldirect.nl/erima-hot-pant-dames-94811.html
https://www.volleybaldirect.nl/erima-hot-pant-dames-94811.html
mailto:petra@balsportdirect.nl
https://www.volleybaldirect.nl/erima-singlet-damen-dames-558624.html
https://www.volleybaldirect.nl/erima-hot-pant-dames-94832.html
https://www.volleybaldirect.nl/erima-hot-pant-dames-94832.html
https://www.volleybaldirect.nl/erima-hot-pant-dames-94832.html
https://www.volleybaldirect.nl/erima-singlet-damen-dames-558612.html
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Standaard collectie Erima

HEREN SHORT CELTA € 12,35
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Elastisch functioneel materiaal
Lichte short
Aangenaam draaggevoel
Optimale prijs-kwaliteitsverhouding
Zijlengte bij maat 6: 45 cm

315775 315774 315776 315771 

HEREN SINGLET
Koel draaggevoel bij alle disciplines.
Licht, vochtregulerend materiaal
Wijde armsgaten voor maximale bewegingsvrijheid
Platte naden voor minimale wrijving
Nauw aansluitend model met U-hals
Dynamische golfprint
Kinderen: Mt 116-164Kinderen: Mt 116-164
Volwassenen: Mt S-3XL

€ 23,95

8081802 8081803 8081804 8081801 8081805

https://www.volleybaldirect.nl/erima-singlet-heren-558562.html
https://www.volleybaldirect.nl/search?query=3157&sort=best
mailto:petra@balsportdirect.nl
https://www.volleybaldirect.nl/erima-singlet-unisex-558581.html
https://www.volleybaldirect.nl/erima-celta-short-unisex-45094.html
https://www.volleybaldirect.nl/erima-singlet-unisex-558562.html
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Standaard collectie Erima

Je tweede huis.
Elasiek onder in de pijpen voor een optimale pasvorm
Inzetstukken van mesh in de knieholtes
Platte naden voor optimaal draagcomfort
Speciale damessnit
Pijpen met reflectoren en ritsluitingen onderin
WWaterdicht zakje met ritsluiting achter
MT: 34 - 44

8290705

8290707

DAMES PERFORMANCE BROEK LANG € 42,35

€ 38,50DAMES PERFORMANCE BROEK 3/4
Inzetstukken van mesh in de knieholtes
Platte naden voor optimaal draagcomfort
Speciale damessnit
Pijpen met reflectoren en ritsluitingen onderin
Waterdicht zakje met ritsluiting achter
MT: 34 - 44

https://www.volleybaldirect.nl/erima-performance-runningbroek-lang-dames-dames-429703.html
https://www.volleybaldirect.nl/erima-performance-34-runningbroek-dames-unisex-429718.html
mailto:petra@balsportdirect.nl
https://www.volleybaldirect.nl/erima-performance-runningbroek-lang-dames-unisex-429704.html
https://www.volleybaldirect.nl/erima-performance-34-runningbroek-dames-unisex-429718.html
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Nummer voorzijde  € 3,00
Nummer achterzijde  € 3,00
Naam    € 5,50

Logo in 1 kleur   € 4,95*

*Exacte prijs voor bedrukking van logo’s op aanvraag

Vectorbestand van het logo aan te leveren.

Bedrukking van artikelen uit standaard collecties

http://petra@balsportdirect.nl
mailto:petra@balsportdirect.nl

