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De Hockeywinkel is in 2017 opgericht en is oorspronkelijk gestart als 
een winkel die speciaal gericht was op hockeykeepers in de regio  
Rotterdam. Al snel na de opening nam de vraag toe naar andere  
hockeyproducten en vanaf 2018 leveren wij naast keeperskleding, 
hockey producten, schoenen, accessoires en sticks ook clubkleding  
aan diverse hockeyclubs. 

In augustus 2021 is de Hockeywinkel gefuseerd met HockeyGear.eu.  
Deze webwinkel is de op één na grootste onlinewinkel in hockey
materialen. Door de keuze om samen te werken, kunnen wij als de  
Hockeywinkel zowel een online als offline winkelervaring bieden aan  
alle hockeyclubs en de aangesloten leden.

Daarnaast hebben we ook een unieke Amerikaanse schoolbus die de  
mogelijkheid biedt om hockeyclubs te bezoeken en te ondersteunen bij  
evenementen. Deze schoolbus is omgebouwd tot mobiele winkel en heeft 
een mooie collectie producten aan boord.
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Introductie

www.de-hockeywinkel.nl

https://de-hockeywinkel.nl/


Onze clubs
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Door de fusie met Hockeygear hebben we een groter aanbod aan  
hockeyproducten dan ooit. Doordat we bovendien een extra aantal 
clubs aan ons hebben weten te verbinden, werd de behoefte aan meer 
winkelruimte nog groter en dus gaan wij verhuizen naar een nieuw pand, 
zodat we bijna net zo’n grote collectie in de winkel kunnen presenteren 
als we online aanbieden

Op dit moment zijn wij in afwachting van de levering van de nieuwste  
collecties van onder andere de merken: Adidas, The Indian Maharadja  
en Osaka.

Wij verwachten rond half augustus de nieuwe collectie compleet te  
hebben. Sta jij al te popelen en wil je niet langer wachten? Op onze  
website www.dehockeywinkel.nl kan je de nieuwste collectie alvast  
voorbestellen. 
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Nieuwe collectie 2022   
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De Hockeywinkel is een specialist in het leveren en bedrukken van 
teamwear. Elke hockeyclub heeft een speciale sponsormap met daarin 
de mogelijkheden voor de aankleding van de hockeyteams. Samen met 
de club stemmen wij het design en het soort bedrukking af. Dit doen  
wij om uniformiteit uit te stralen en het clubgevoel te benadrukken.  
De sponsormappen worden via de hockeyclub en De Hockeywinkel  
uitgegeven aan managers, sponsoren en de leden. 

Leveringen zomer 2022 
Wij merken dat er een nu al een grote vraag is naar teamkleding. Helaas 
hebben de grote merken de uitlevering van de nieuwe collectie gepland 
begin augustus en hebben wij deze dus nog niet ontvangen. Wat we wel 
kunnen doen is alvast het voortraject starten om u in augustus de nieuwe 
trainingspakken te kunnen uitleveren. 

Online aanvragen van teamkleding 
Dit jaar hebben wij hard gewerkt aan het optimaliseren van het bestel
proces van de teamkleding. Hierdoor kunnen wij sneller leveren en de  
foutgevoeligheid verminderen. 
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Om u zo snel mogelijk te voorzien van de teamkleding vragen wij u om 
de aanvraag online in te dienen. Wij merken dat telefonische bestellingen 
foutgevoelig en tijdrovend zijn. Om de beste en snelste service te kunnen 
garanderen kunt u de aanvraag het beste via de volgende stappen doen: 

Teamkleding

www.de-hockeywinkel.nl

https://teamwear-offerte.nl/
https://de-hockeywinkel.nl/


Email 
De Hockeywinkel en HockeyGear 

zijn het beste bereikbaar via de email via:

 info@dehockeywinkel.nl
 sales@sportslabel.eu   

In het hoogseizoen (de maanden augustus en 
september) kan het zijn dat u iets langer moet 
wachten op een reactie. Uw email wordt altijd 
gelezen en behandeld. Zodra uw order  
uitgeleverd kan worden, krijgt u ook een bericht 
vanuit de winkel. 

 Telefonische bereikbaarheid 
De Hockeywinkel in Barendrecht 

is telefonisch bereikbaar via 0180  23 95 64.

HockeyGear in Enschede is telefonisch  
bereikbaar via 053  432 04 98

In het hoogseizoen wordt u telefonisch  
ontvangen in een keuzemenu om u spoedig  
bij een beschikbare medewerker te krijgen.  
Vragen over leveringen, lopende offertes en  
orders kunt u het beste via de email sturen. 

Sociale media 
Via Facebook en Instagram 

zijn wij te vinden onder @dehockeywinkel  
en @hockeygeareu 

De nieuwe collectie, clubbezoeken en speciale 
acties zullen wij via deze kanalen promoten. 
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Wil je kans maken op een nieuwe outfit  
uit de nieuwe collectie 2022?  
Volg dan de Hockeywinkel en Hockeygear 
op Instagram en Facebook!  
Op 1 september verloten we een nieuwe 
outfit naar keuze onder onze volgers.

Bereikbaarheid
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Kom jij bij de Hockeywinkel werken?

Ben jij een echt hockeydier en weet je alles van sticks, schoenen en de 
nieuwste collecties? Of lijkt het je enorm leuk, heb je nog geen kennis 
maar wil jij er alles over weten? Kom dan werken bij de Hockeywinkel. 

Wij zijn een dynamisch bedrijf dat 24/7 met hockey bezig is. Elke dag is  
anders: van werken in de winkel tot het bezorgen van pakketten, het  
bedrukken van kleding of met de schoolbus naar een evenement in  
bijvoorbeeld Harlingen. 

Wij zoeken hockeysters en hockeyers vanaf 16 jaar die 1 tot 3 dagen  
per week beschikbaar zijn of op oproepbasis. Is dit iets voor jou?  
Mail dan naar marjolein@sportslabel.eu 
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Nieuwe locatie augustus 2022 

Deze zomer opent de Hockeywinkel een nieuwe vestiging - onze  
experience showroom- in Barendrecht op de Donk 7a. In het nieuwe 
pand kunnen de leden van uw vereniging de nieuwste sticks, schoenen 
en kleding passen, testen en aanschaffen. Zodra de nieuwe vestiging is 
geopend, ontvangen alle aangesloten verenigingen en de leden een  
uitnodiging en maken we de verruimde openingstijden bekend.

Locatie
We hebben gekozen voor een centrale locatie aan de ring Rotterdam,  
zodat alle aangesloten verenigingen de nieuwe showroom goed kunnen 
bereiken. Deze locatie heeft 20 parkeerplekken beschikbaar voor  
bezoekers en ligt direct na de afslag Rotterdam IJsselmonde/Barendrecht 
aan de ring A16 – A15. 

Bezoekadres 
Donk7a, 2991 LE Barendrecht 

Opening 
Zomer 2022, datum wordt nog bekend gemaakt 
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Tot die tijd is iedereen welkom in onze huidige locatie  
aan de Ziedewij 13A in Barendrecht. 

Openingstijden
Woensdag  09:00 uur tot 17:00 uur 
Vrijdag   09:00 uur tot 17:00 uur
Zaterdag   09:00 uur tot 17:00 uur

Tijdens het hoogseizoen kunnen de openingsdagen en tijden afwijken  
vanwege extra drukte  en/of door speciale teamavonden. Houd onze  
Facebook en Instagram pagina goed in de gaten voor de actuele  
openingstijden. 

De Hockeywinkel, HockeyGear en GoalieTotaal zijn onderdeel van  
Sportslabel BV, KVK 83489983, Hendrik ter Kuilestraat 163, 7547 SK,  
Enschede, tel.: 053  432 04 98.

www.de-hockeywinkel.nl

https://de-hockeywinkel.nl/

