
 

 

 

 

 

Beste club/renner 

Met dit infodocument brengen we u graag op de hoogte van de richtlijnen omtrent het ontwerp van de 

trui van Kampioen van Vlaanderen G-wielrennen. 

Het is geen verplichting om het daaropvolgende seizoen van start te gaan in deze trui, noch om deze 

te laten ontwerpen met eigen clubsponsors. Indien u in een eigen ontwerp wil aantreden dan vragen 

we om de richtlijnen te respecteren, alsook een ontwerp door te sturen naar 

massimo.van.lancker@cycling.vlaanderen én bas.vandycke@parantee-psylos.be. De trui kan en mag 

pas na hun goedkeuring in productie gaan. 

Bij vragen kunt u ook steeds terecht bij de hierboven vermelde personen.  

1. KLEUR TRUI 

De Kampioen van Vlaanderen dient met een witte trui te rijden. 

2. VERTICALE LIJNEN 

- 1 zwarte lijn rechts (breedte: 2,5cm) 

- 1 gele lijn links (breedte: 2,5cm) 

- Scheiding tussen beide lijnen = 5cm 

→ Achterzijde: zelfde principe 

3. LOGO CYCLING VLAANDEREN & PARANTEE-PSYLOS 

Vermelding vierkant logo Cycling Vlaanderen op linkerarm (9cm x 9cm)  

Vermelding vierkant logo Parantee-Psylos op rechterarm (9cm x 9cm) 

4. VERMELDING KAMPIOEN VAN VLAANDEREN & PARANTEE-PSYLOS 

Vierkant (5cm x 5cm) op linkerborst met vermelding ‘Kampioen van Vlaanderen’. Zie template voor 

voorbeeld. 

Vierkant (5cm x 5cm) op linkerborst met vermelding ‘Parantee-Psylos’. Zie template voor voorbeeld. 

5. LOGO’S PARTNERS/SPONSORS CLUB 

De logo’s van sponsors mogen links en rechts van de verticale lijnen geplaatst worden. Op de borst 

mag eveneens een ruimte voorzien worden om de eigen/club partners/sponsors te vermelden. 

 

 KAMPIOEN VAN VLAANDEREN - RICHTLIJNEN ONTWERP TRUI 
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6. KLEUREN  

Cycling Vlaanderen: 

- Zwart: RGB 3-10-2 / CMYK 30-30-30-100 / # HEXA 0A0203 / PANTONE BLACK 

- Geel: RGB 235-239-32 / CMYK 13-0-94-0 / # HEXA EBEF20 / PANTONE YELLOW 12C 

Parantee-Psylos: 

- Blauw: RGB 0/77/113 CMYK 82-27-0-58 / # HEXA 004D71 / PANTONE 3025C 

- Rood: RGB 245/51/63 CMYK 0/88/67/0 # HEXA F5333F / PANTONE RED 032C 

 

 

SPONSOR 


