
Inspireer UDI’19,  
en ontwerp 
met ons mee!

Gaat UDI in jouw ontwerp spelen?

?
UDI’19, is onze club!
Sinds 1919 spelend in een tenue dat elke keer weer bij onze 
vereniging heeft gepast én waar we al meer dan 100 jaar 
trots op zijn!
 
Na de contractverlenging met Intersport heeft Masita aan-
gegeven dat vanaf seizoen 2022/2023 het mogelijk kan zijn 
om een nieuw clubtenue te introduceren.
Dit naar aanleiding van alle positieve reacties over het ju-
bileumshirt tijdens ons 100-jarig bestaan. Dit heeft ons aan 
het denken gezet.

Eén van de drie mooiste ontwerpen, alsmede het huidige 
en het jubileum tenue zal door de leden gekozen worden en 
vanaf 2022/2023 schitteren op de velden. 

Helpen jullie mee met het aanleveren van inspiratie?  
Onze clubkleuren rood, wit en blauw zijn natuurlijk de 
belangrijkste kenmerken. “Het tricolore shirt!”, en de 
 Udenaren weten wat er wordt bedoeld. 

Wij vragen om jullie creaties met ons te delen. Er is een los 
bestand te downloaden, online te bewerken, of te printen.

De voorzijde van het uit- en thuistenue ontwerpen? Of de 
voor- en achterzijde van het thuistenue?  
Laat je inspiratie de vrije loop, alles is mogelijk!

De winnaar zal verrast worden met een leuke prijs!

Hoe doe je mee?
Op pagina 2 van dit document staat het sjablonen wat je 
moet gebruiken voor het ontwerp van het tenue. 
Vergeet niet je eigen gegevens in te vullen.
 
Waar kan je het inleveren?
Inleveren kan op een paar verschillende manieren:
 - per post (Postbus 719, 5400 AS Uden)
 - per mail naar accommodatie@udi19.nl
 - of via de website www.udi19.nl
Je ontwerp kan je inleveren tot uiterlijk 31 december 2021.



Naam: 

Voetbalteam/functie:

Adres:

Straat:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Email: 
Inleveren uiterlijk 31 december 2021, meer info zie www.udi19.nl

(uitleg niet verplicht)

Achterzijde

Jouw gegevens

Waarom dit tenue?

Voorzijde

Inspireer UDI’19, en ontwerp met ons mee!


