
Rumor di Mare naait de boel op.  
Nou ja, ... de badge.  
 
Instructie voor het correct bevestigen van de badge met het logo van Rumor op andere 
kledingstukken dan de polo. 
 
1. De aan jou uitgereikte polo geldt als uitgangspunt voor het bepalen van de plek waar je een 
losse badge op een ander kledingstuk moet bevestigen, zoals bijvoorbeeld een schipperstrui of 
vissershemd. Dat andere kledingstuk wordt hierna aangeduid als "trui". 
 
2. Bepaal (meet uit) wat het midden van de voorkant van de trui is, dus trek een denkbeeldige 
lijn van boven naar beneden zodat je links en rechts daarvan evenveel trui hebt. 
 
3. Meet de afstand van de bovenkant van de polo tot de onderkant van het onderste knoopje. 
 
4. Breng die afstand over op de voorzijde van de trui. 
 
5. Leg vervolgens van links naar rechts (de bovenzijde van) een liniaal over dat  punt op de 
trui. 
 
6. Leg de badge zó onder de liniaal dat de bovenkant van de rechthoek met het woord 
"Zeemanskoor" daarin gelijk ligt aan de bovenkant van de liniaal. 
 
7. Verschuif de badge zó naar links of rechts dat het midden van de bovenkant van die 
rechthoek op 10,5 cm rechts van het midden ligt. Dus als je de trui aanhebt, zit de badge op je 
linkerborst! 
 
8. Het logo wordt altijd zo gebruikt dat het anker ongeveer 14º naar links helt. Dat bereiken 
we als volgt. 
 
9. Houdt de linkerbovenhoek van de rechthoek met het woord "Zeemanskoor" op dezelfde 
plek als waar hij na punt 7. ligt. 
 
10. Draai de badge zó linksom (dus tegen de klok in) dat het midden van de onderkant van 
de rechthoek met het woord "Zeemanskoor" gelijk ligt aan de bovenkant van de liniaal. 
Nu liggen dus de linkerbovenhoek en het midden van de onderkant van de rechthoek gelijk 
aan de bovenkant van de liniaal. 
 
11. De badge in die positie vastspelden en vervolgens vastnaaien of op andere wijze 
bevestigen. 
 
12. Succes!  
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