
Zeemanskoor Rumor di Mare 

 

VOORSTEL KLEDINGLIJN RUMOR DI MARE 

 

INLEIDING 

In 2002 werd voor ons koor het huidige witte en grijze T- shirt geïntroduceerd. Naast dit T- 
shirt bleven er nog enkele kledingvariaties mogelijk: 

 Een blauwe of rode kiel; een schipperstrui; traditionele zeemans- of visserskleding zoals: 
een Bretonse trui, een Fishermans oftewel Cornwell blouse; een Duits Fisherhemd 

 Een spijkerbroek, blauwe of rode schippersbroek (Cowesbroek);  

Rumor kent dus drie soorten broeken, los van de verschillen daarin qua type en kleur.  Met 
de acht typen bovenkleding en wat creativiteit van onze leden zijn er meer dan 25 “legale” 
combinaties te maken. Door buitenstaanders wordt dit wel als een textiele chaos ervaren. 
Veel koorleden vinden het Rumor di Mare T-shirt intussen weinig flatteus en armoedig. Na al 
die jaren ziet het T-shirt er ook min of meer verwassen uit. Door de verscheidenheid aan 
koorkleding is het koor weinig herkenbaar als een samenhangend geheel.  

OPDRACHT VAN HET BESTUUR: 

Het bestuur heeft ons om bovenstaande redenen gevraagd een koorkledingcommissie te 
vormen met als opdracht de koorkleding kritisch onder de loep te nemen en daarover 
voorstellen aan hen te doen.  
Het bestuur heeft ons expliciet gevraagd te adviseren over een alternatief voor het huidige T-
shirt. Als randvoorwaarde hebben wij meegekregen dat het bestuur wil vasthouden aan de 
verscheidenheid in de bovenkleding van het koor, maar wel kiest voor een gezamenlijke 
identiteit, zodat we ook als individu toch als koorlid van Rumor di Mare worden herkend.   

Het bestuur heeft de koorkledingcommissie verzocht in het voorstel rekening te houden met 
o.a. de volgende punten: 

 moet recht doen aan de eigenzinnigheid en de diversiteit van het koor; 

 moet de herkenbaarheid van het koor vergroten; 

 moet rekening houden met de weersomstandigheden waaronder soms gezongen 
wordt; 

 moet flatteus zijn voor zowel de slanke, de “volslanke”, als de dikke koorleden en/of 
koorleden met een buikje; 

 moet kunnen rekenen op de steun van een ruime meerderheid van de koorleden; 

 moet een goede prijs/kwaliteit verhouding hebben. Waarbij de kwaliteit voor de prijs 
gaat. 

VOORSTEL 

Om de besluitvorming gemakkelijker te maken is het voorstel gesplitst in twee onderdelen.  

Deel 1 betreft de vervanging van het T-shirt.  

Deel 2 betreft de inperking van de diversiteit in kledingstukken. 



Deel 1 

Het huidige T-shirt wordt vervangen door een 
marineblauwe polo met korte mouw. 

Het logo wordt aan de linkerzijde in een lichtblauwe 
kleur op borsthoogte geborduurd.  

Voor de kleding die naast de polo straks nog is 
toegestaan, is het ook verplicht om het logo door middel 
van een door het koor verstrekte badge aan de linkerzijde 
op borsthoogte aan te brengen. Deze badge kan 
permanent worden opgebracht door deze op de kleding 
te naaien, of door gebruik te maken van klittenband. 

Deel 2 

Zij stelt voor om de huidige kledingvariaties te beperken. 

Het Duitse vissershemd wordt niet meer toegestaan! 

De commissie adviseert om bij kil of koud weer een hemd of shirt onder de nieuwe polo te 
dragen. Verder is het toegestaan over de polo een marineblauwe schipperstrui met rits te 
dragen, of een echte Bretonse trui met ronde hals. Deze truien moeten dus zijn voorzien van 
het logo en de stof kan bestaan uit wol of een mix daarvan met een ander materiaal. Fleece is 
niet toegestaan. 

Verder bestaat de koorkleding uit een donkerblauwe spijkerbroek met daar onder bruine of 
zwarte leren schoenen. 

Voor de nieuwe leden 

De boven beschreven kleding is per onmiddellijke ingang voorgeschreven voor nieuwe leden.  

Huidige leden 

Als overgangsmaatregel is voor de huidige leden, voor zover zij in 2011 al afwijkende kleding 
droegen, nog toegestaan: 

 de blauwe of rode kiel; 

 de Bretonse streeptrui ( alleen de echte versies!); 

 de echte blauwe en rode schippersbroek (Cowesbroek). 

Op de bovenkleding die naast de polo straks nog is toegestaan, moet wel het logo worden 
aangebracht. 

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN 

Mag ik een willekeurig hoofddeksel op? 

Nee, tijdens optredens is een schipperspet of muts ( donkerblauw) toegestaan. Dus géén baseballpet of 
Russische kapiteinspet. Tijdens het passagieren of niet officiële optredens mag dat wel. Een gele 
zuidwester is bij slecht weer toegestaan. 

Mag ik bruine of zwarte sportschoenen aan? 

Nee, uitsluitend zwarte of bruine leren schoenen en ook geen sandalen, laarzen, berg- en 
wandelschoenen. 

Wat moet ik aan als het regent tijdens een optreden? 

Een donker blauw regenjack, al of niet met het logo op de rug. 

Wat moet ik aan als het vriest tijdens een optreden? 

Over de koorkleding kan bij voorkeur een warm donkerblauw jack worden aangetrokken. Omdat 
optredens tijdens vorst sporadisch zullen zijn, is het voorschrift hier soepel. Een donkerblauw 
regenjack over een bodywarmer kan ook. 


