
   

 

Kledingvoorschrift 2017 
 
In de winter: Zwart met aqua(koor) blauw en/of groen 
In de zomer: Wit met het aqua(koor) blauw en/of groen 
 

Heren: 
1. Winter: Zwarte broek. Zwarte schoenen. Zwart overhemd, met blauwe das en pochetje.  

 

2. Zomer: Witte broek. Blauw of groen poloshirt, trui, sweater, overhemd of jasje in de effen kleur blauw of groen. 
Geen T-shirt als bovenkleding. 
Witte schoenen of in de juiste kleur blauw of groen (het mogen ook sportschoenen of gympen zijn zolang maar 
in de juiste kleur is. Géén sandalen). Riemen en/of andere accessoires mogen alleen in de vastgestelde kleuren 
(groen, blauw, zwart (winter) of wit (zomer). 
 

Dames: 
1. Winter: Zwarte broek (lang of ¾), rok of jurk (lengte minimaal op de knie of langer) met zwarte, blauwe of 

groene kleding aan bovenkant met zwarte of naturel panty. 
Kort rokje of jurkje in zwart, groen of blauw, bedoeld om te dragen met een zwarte legging.  
Voorkom dat je helemaal in zwart gekleed bent (bijvoorbeeld bij een jurk). Combineer altijd met de groene of 
blauwe kleur. Zwarte schoenen of laarsjes.  
 

2. Zomer: Witte broek (lang of ¾ ), witte rok  of jurk (lengte minimaal op de knie of langer) met witte, blauwe of 
groene kleding aan bovenkant met eventueel naturel panty. 
Een kort rokje of jurkje  in wit, groen of blauw, bedoeld te dragen met een witte legging.  
Voorkom dat je helemaal in wit gekleed bent (bijvoorbeeld bij een jurk). Combineer altijd met de groene of 
blauwe kleur. Schoenen in wit of de juiste kleuren groen of blauw. Pumps met een open hiel en/of teen zijn 
toegestaan, echter géén slippers of sandalen. 
 

Bovenkleding kan een effen koor- of andere blouse, topje, shirt, tuniekblouse, jasje. Alles naar wens open of dicht 
gedragen. Mouwen: kort, 3/4 of lang, bij korte mouwen minstens tot halverwege de bovenarm (tussen schouder 
en ellenboog) bedekt, dus geen hele korte - of kapmouwtjes. 
Riemen of andere accessoires mogen alleen in de vastgestelde kleuren (groen, blauw, zwart (winter) of wit (zomer) 

 

Kleuren algemeen:  
De kledingstukken moeten effen van kleur zijn. De blauwe kleur is de aquablauwe kleur als de koorblouse. De 
kleuren blauw en groen mogen een kleine afwijking hebben en iets donkerder of lichter zijn. De tinten blauw en 
groen moeten echter wel dezelfde zijn, het gaat dus alleen om de intensiteit van de kleur.  
Sjaaltjes mogen in één of meerdere van de drie kleuren zijn en mogen iets afwijken. Omdat er vele verschillende 
sjaaltjes gedragen kunnen worden moet het patroon niet te druk zijn om een rommelig geheel te voorkomen. 
Overleg dit met de kledingcie. 
 
Feestelijke kleding: 
Heren: 
Zwart kostuum of smoking met wit overhemd, strikje (zwart of zwart met glitter) en zwarte schoenen. 
 

Dames: 
Feestelijke kleding. Zwart met glitter en zwarte schoenen of laarsjes. Naar eigen wens in te vullen. 
Een mooie broek, een rok, een (cocktail) jurkje met lengte minimaal vlak boven de knie. 
 

Het is vanzelfsprekend dat er van iedereen verwacht wordt om er bij een optreden representatief en 
verzorgd uit te zien! 
 
Overleg voor een optreden met de koorleden om je heen wat zij dragen en probeer het enigszins op elkaar af te 
stemmen. 
Ben je niet zeker over wat je wilt dragen of heb je vragen, wend je dan tot een van de commissieleden 
(Irene, Juliette, Barbara of John).     


