Athletic Point Web Shop
Met gepaste trots presenteren wij de Athletic Point Craft Rush Team kledinglijn voor dames
& heren met AP-logo op voor- en achterzijde in de clubkleuren zwart-zwart en rood-zwart.
Vanaf nu met 12% ledenkorting t.o.v. de adviesprijs online te bestellen in de Athletic Point
Webshop. Je bestelling kun je per mail opgeven aan info@athletic.nl met duidelijk
vermelding welk kledingstuk en kledingmaat. Betaling geschied achteraf via een digitaal
betaalverzoek.
De kledinglijn bestaat onder andere uit:
- Wedstrijdsetje (singlet & vlinderbroek,short of tight)
- Trainingssetje (T-shirt LM ,KM & tight kort & lang)
- Trainingsjack (zomer- & winteruitvoering)
- Handschoenen, caps, muts, haarband

CRAFT RUSH SINGLET HEREN ADVIESPRIJS €30,00/LEDENPRIJS €26,40
De Craft Rush Singlet voor heren is een comfortabel hardloop singlet. De singlet is gemaakt
van lichtgewicht en vochtregulerende stof zodat je koel en droog blijft tijdens het hardlopen.
De racerback achterzijde zorgt voor optimale bewegingsvrijheid.
Eigenschappen:
• Koel en droog
• Racerback
• Comfortabele pasvorm
Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXL (zie maattabel)
CRAFT RUSH T-SHIRT HEREN ADVIESPRIJS € 35,00/ LEDENPRIJS €30,80
Het Craft Essential T-shirt voor heren is een comfortabel hardloopshirt met korte mouwen.
Het functionele T-shirt is gemaakt van lichtgewicht materiaal dat zacht aanvoelt. Het T-shirt
voert vocht effectief af en heeft een optimaal ademend vermogen. Zo kun je droog en
comfortabel blijven hardlopen. Daarnaast heeft het shirt een nauwsluitende pasvorm en
optimale bewegingsvrijheid.
Eigenschappen
• Nauwsluitend
• Optimaal ademend vermogen
• Voert vocht effectief ad
• Lichtgewicht
Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXL (zie maattabel)
CRAFT RUSH SHORT TIGHT HEREN ADVIESPRIJS € 35,00/LEDENPRIJS €30,80
De Craft Rush Short Tight voor heren is een comfortabele korte hardlooptight. Het
lichtgewicht stretchmateriaal zorgt voor een goede pasvorm en bewegingsvrijheid. In
combinatie met de brede tailleband maakt dit een zeer comfortabele korte tight om in te
hardlopen tijdens warme dagen.
Eigenschappen:
• Lichtgewicht
• Brede tailleband
• Comfortabele pasvorm
Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXL (zie maattabel)

CRAFT RUSH SHORTS HEREN ADVIESPRIJS € 40,00/LEDENPRIJS € 35,20
De Craft Rush Short voor heren is een comfortabele hardloopshort. De broek is gemaakt van
lichtgewicht en vochtregulerende stof zodat je koel en droog blijft tijdens het hardlopen.
CRAFT MARATHON SHORT HEREN ADVIESPRIJS € 40,00/LEDENPRIJS € 35,20
De Craft Marathon Short voor heren is een comfortabele hardloopshort. De broek is gemaakt
van lichtgewicht en vochtregulerende stof zodat je koel en droog blijft tijdens het hardlopen
Eigenschappen:
• Koel en droog
• Lichtgewicht
• Elastieken tailleband
Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXL (zie maattabel)

CRAFT RUSH T-SHIRT LS HEREN ADVIESPRIJS € 40,00/LEDENPRIJS € 35,20
Het Craft Essential T-shirt met lange mouwen voor heren is een comfortabel hardloopshirt
met korte mouwen. Het functionele T-shirt is gemaakt van lichtgewicht materiaal dat zacht
aanvoelt. Het T-shirt voert vocht effectief af en heeft een optimaal ademend vermogen.
Zo kun je droog en comfortabel blijven hardlopen. Daarnaast heeft het shirt een
nauwsluitende pasvorm en optimale bewegingsvrijheid.
Eigenschappen
• Nauwsluitend
• Optimaal ademend vermogen
• Voert vocht effectief ad
• Lichtgewicht
Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXL (zie maattabel)
CRAFT RUSH SHORT TIGHT HEREN ADVIESPRIJS € 35,00/LEDENPRIJS €30,80
De Craft Rush Short Tight voor heren is een comfortabele korte hardlooptight. Het
lichtgewicht stretchmateriaal zorgt voor een goede pasvorm en bewegingsvrijheid. In
combinatie met de brede tailleband maakt dit een zeer comfortabele korte tight om in te
hardlopen tijdens warme dagen.
Eigenschappen:
• Lichtgewicht
• Brede tailleband
• Comfortabele pasvorm
Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXL (zie maattabel)
CRAFT RUSH SHORT HEREN ADVIESPRIJS € 40,00/LEDENPRIJS €35,20
De Craft Rush Short voor heren is een comfortabele hardloopshort. De broek is gemaakt van
lichtgewicht en vochtregulerende stof zodat je koel en droog blijft tijdens het hardlopen.
CRAFT MARATHON SHORT HEREN ADVIESPRIJS € 40,00/LEDENPRIJS €35,20
De Craft Marathon Short voor heren is een comfortabele hardloopshort. De broek is gemaakt
van lichtgewicht en vochtregulerende stof zodat je koel en droog blijft tijdens het hardlopen
Eigenschappen:
• Koel en droog
• Lichtgewicht
• Elastieken tailleband
Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXL (zie maattabel)

CRAFT RUSH ZIP TIGHT LIGHT ADVIESPRIJS €50,00/LEDENPRIJS €44,00
De Craft Rush Zip Tight voor heren is een comfortabele lange hardlooptight. De tight is
gemaakt van lichtgewicht en vochtregulerende stof zodat je koel en droog blijft tijdens het
hardlopen. De rits bij de enkel maakt de tight makkelijk om aan- en uit te trekken.
Eigenschappen:
• Koel en droog
• Comfortabele pasvorm
• Ritsen bij de enkels
Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXL (zie maattabel)
CRAFT RUSH THERMO TIGHT ADVIESPRIJS €75,00/LEDENPRIJS € 66,00
De Craft Rush thermo Tight voor heren is een warme, comfortabele lange hardlooptight voor
tijdens de koude dagen. De tight is gemaakt van isolerend, waterafstotend, vochtregulerend
en ademend polyester zodat je warm en beschermd blijft tegen koude, wind en regen tijdens
het hardlopen. De rits bij de enkel maakt de tight makkelijk om aan- en uit te trekken.
Eigenschappen:
• Isolerend, vochtregulerend en ademend
• Lichtgewicht
• Elastieken tailleband
Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXL (zie maattabel)

CRAFT RUSH WIND JACKET ADVIESPRIJS € 65,00/ LEDENPRIJS € 57,20
Het Craft Rush Wind Jacket voor heren is een comfortabel hardloopjack. Het jack is gemaakt
van lichtgewicht en vochtregulerende stof zodat je koel en droog blijft tijdens het hardlopen.
Eigenschappen:
• Koel en droog
• Twee zakken met rits
• Lichtgewicht
Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXL (zie maattabel)
CRAFT RUSH ISOLATE JACKET HEREN AVIESPRIJS € 100,00/LEDENPRIJS €88,00
Deze comfortabele Craft Isolate trainings jas zwart heren zorgt er voor dat jij zelfs op de
koudste dagen van het jaar lekker warm blijft. Door zijn winddichte en waterafstotende
eigenschappen ben je niet alleen de kou de baas maar blijf je ook droog als het begint te
regenen. De jas is voorzien van een capuchon die je heel makkelijk los en vast kunt maken
wanneer dat nodig is. Verder beschikt hij over 2 zakken met ritssluiting en een microfiber
voering met een hoge isolerende waarde waardoor er geen warmte kan ontsnappen.

Eigenschappen:
• Winddicht en waterafstotend
• Afneembare capuchon en verstelbare mouweinden
• Ergonomische constructie voor optimale bewegingsvrijheid
• Zeer comfortabele pasvorm
• 2 zakken met ritssluiting
• Microfiber voering
Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXL (zie maattabel)

CRAFT RUSH SINGLET HEREN ADVIESPRIJS € 30,00/LEDENPRIJS €26,40
De Craft Rush Singlet voor heren is een comfortabel hardloop singlet. De singlet is gemaakt
van lichtgewicht en vochtregulerende stof zodat je koel en droog blijft tijdens het hardlopen.
De racerback achterzijde zorgt voor optimale bewegingsvrijheid.
Eigenschappen:
• Koel en droog
• Racerback
• Comfortabele pasvorm
Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXL (zie maattabel)
CRAFT RUSH T-SHIRT KM HEREN ADVIESPRIJS € 35,00/LEDENPRIJS €30,80
Het Craft Essential T-shirt voor heren is een comfortabel hardloopshirt met korte mouwen.
Het functionele T-shirt is gemaakt van lichtgewicht materiaal dat zacht aanvoelt. Het T-shirt
voert vocht effectief af en heeft een optimaal ademend vermogen.
Zo kun je droog en comfortabel blijven hardlopen. Daarnaast heeft het shirt een
nauwsluitende pasvorm en optimale bewegingsvrijheid.

Eigenschappen
• Nauwsluitend
• Optimaal ademend vermogen
• Voert vocht effectief ad
• Lichtgewicht
Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXL (zie maattabel)
CRAFT RUSH SHORT KORT TIGHT HEREN ADVIESPRIJS € 35,00/LEDENPRIJS €30,80
De Craft Rush Short Tight voor heren is een comfortabele korte hardlooptight. Het
lichtgewicht stretchmateriaal zorgt voor een goede pasvorm en bewegingsvrijheid. In
combinatie met de brede tailleband maakt dit een zeer comfortabele korte tight om in te
hardlopen tijdens warme dagen.
Eigenschappen:
• Lichtgewicht
• Brede tailleband
• Comfortabele pasvorm
Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXL (zie maattabel)
CRAFT RUSH SHORTS HEREN ADVIESPRIJS € 40,00/LEDENPRIJS €35,20
De Craft Rush Short voor heren is een comfortabele hardloopshort. De broek is gemaakt van
lichtgewicht en vochtregulerende stof zodat je koel en droog blijft tijdens het hardlopen.
CRAFT marathon SHORT HEREN ADVIESPRIJS € 40,00/LEDENPRIJS €35,20
De Craft Marathon Short voor heren is een comfortabele hardloopshort. De broek is gemaakt
van lichtgewicht en vochtregulerende stof zodat je koel en droog blijft tijdens het hardlopen
Eigenschappen:
• Koel en droog
• Lichtgewicht
• Elastieken tailleband
Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXL (zie maattabel

CRAFT RUSH T-SHIRT HEREN ADVIESPRIJS € 40,00/LEDENPRIJS €35,20
Het Craft Essential T-shirt voor heren is een comfortabel hardloopshirt met korte mouwen.
Het functionele T-shirt is gemaakt van lichtgewicht materiaal dat zacht aanvoelt. Het T-shirt
voert vocht effectief af en heeft een optimaal ademend vermogen. Zo kun je droog en
comfortabel blijven hardlopen. Daarnaast heeft het shirt een nauwsluitende pasvorm en
optimale bewegingsvrijheid.
Eigenschappen
• Nauwsluitend
• Optimaal ademend vermogen
• Voert vocht effectief ad
• Lichtgewicht
Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXL (zie maattabel)
CRAFT RUSH SHORT TIGHT HEREN ADVIESPRIJS € 35,00/LEDENPRIJS €30,80
De Craft Rush Short Tight voor heren is een comfortabele korte hardlooptight. Het
lichtgewicht stretchmateriaal zorgt voor een goede pasvorm en bewegingsvrijheid. In
combinatie met de brede tailleband maakt dit een zeer comfortabele korte tight om in te
hardlopen tijdens warme dagen.
Eigenschappen:
• Lichtgewicht
• Brede tailleband
• Comfortabele pasvorm
Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXL (zie maattabel)
CRAFT RUSH SHORTS HEREN ADVIESPRIJS € 40,00/LEDENPRIJS €35,20
De Craft Rush Short voor heren is een comfortabele hardloopshort. De broek is gemaakt van
lichtgewicht en vochtregulerende stof zodat je koel en droog blijft tijdens het hardlopen.
CRAFT MARATHON SHORT HEREN ADVIESPRIJS € 40,00/LEDENPRIJS €35,20
De Craft Marathon Short voor heren is een comfortabele hardloopshort. De broek is gemaakt
van lichtgewicht en vochtregulerende stof zodat je koel en droog blijft tijdens het hardlopen
Eigenschappen:
• Koel en droog
• Lichtgewicht
• Elastieken tailleband
Verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXL (zie maattabel)

ACCESSOIRES

CRAFT RUNNING CAP ADVIESPRIJS € 25,00/LEDENPRIJS € 22,00

Deze Craft Running Cap neemt vocht goed op en is daarmee ideaal voor in de zomer. Dit
zorgt voor een comfortabele run en dankzij deze hardlooppet loop je niet met felle
zonnestralen in jouw ogen.
Eigenschappen:
• Voorzien craft logo op de klep
• Materiaal stof 1: 100% polyester.
Materiaal stof 2: 95% polyester, 5% elastaan
CRAFT PRO CONTROL HAT

De Craft Pro Control Hat houdt je hoofd warm tijdens het sporten in koude
omstandigheden. Een hele fijne muts van Craft die je kunt dragen tijdens de herfst/winter of
gewoon in het koude kikkerlandje als je lekker met je trainingen bezig bent. De muts houdt
de warmte goed vast en bedekt ook de oren zodat de gure wind minder grip op je heeft. De
muts is niet waterdicht en/of winddicht.
Eigenschappen:
Pasvorm: regular fit; elastische stof zorgt ervoor dat de muts altijd goed aansluit
Temperatuurregeling: efficiënt transport van transpiratievocht voert vocht snel af en houdt
je droog en comfortabel
Materiaal: 100% polyester
CRAFT COMMUNITY HAT ADVIESPRIJS € 25,00/LEDENPRIJS € 22,00

CRAFT COMMUNITY HAT
Een zachte, lichtgewicht, gebreide warme muts van herbruikbare materialen met uitstekende
isolatie. Houd je hoofd warm en comfortabel tijdens koude dag
Eigenschappen:
Licht gewicht door gebruik van lichtgewicht weeftechnieken
Bied isolatie en warmte aan het hoofd
Isolerend, comfortabel en zacht

CRAFT THERMAL HEADBAND ADVIESPRIJS € 25,00/LEDENPRIJS € 22,00

De Thermal hoofdband van Craft is een fijne hoofdband die uitstekend te gebruiken is tijdens
het hardlopen of fietsen in koude omstandigheden. De hoofdband is lichtgewicht en is
gemaakt van elastisch materiaal waardoor deze een goede pasvorm heeft. Daarnaast heeft
de hoofdband reflecterende details waardoor je beter opvalt in het donker.
CRAFT THERMAL GLOVES ADVIESPRIJS € 25,00/LEDENPRIJS € 22,00

De Craft Thermal Glove voor volwassenen is een set van een paar zachte, warme
handschoenen, geschikt voor hardlopers en andere buitensporters tijdens winterse
omstandigheden.
Eigenschappen:
Ademend materiaal en houdt lichaamswarmte vast
87% polyester – 13% elastaan
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