“PERSONAL GOLD” en PERSONAL GOLD BLUE”

Maat Instructies
Om om zeker u te maken ontvangt het best hulpstuk uniform dat verkrijgbaar van toraki is, wij
vriendelijk verzoeken dat u het volgende proces vervolledigt:
Deze maten zullen ongeveer tien (10) minuten nemen te vervolledigen.
Alstublieft inclusief ga u hebt de volgen verzekeren;
1) Je Judogi (propere en droge);
2) Metend band en pen/potlood;
3) De hulp van iemand
Lichaamsmaten die
Voor alle lichaamsmaten.
Alstublieft inclusief ga verzekeren u meet aan
het grootste deel van het lichaam (ontspannen
spieren).

Belangrijk op: De heup maat: vergewist zich
ervan Alstublieft dat u het grootste deel
(inclusief billen) meet.

Lengte
• -Hauteur

- •Gewicht
Poids

- Borst
• Poitrine

- Bicep

Avant-Bras
-•Onderarm

• Taille
- Taille

- Heupen
• Hanches

• Bicep

-• Dij
Cuisses

- Kuit
• Mollets

Mesures Judogi-Spécifiques
A) Buitennaad van de Broek (PO)
B) Lengte van Mout-tot-Mouw (S2S)
C) Lengte van Pols-tot-Pols (W2W)
A) Buitennaad van de Broek (PO)
Voor het vaststellen van deze maat (PO), volgt alstublieft dit proces:
1) Leg uw broek plat op een tafel of vlakke ondergrond.
2) Meet de lengte van de heupgordel van de broek tot de been opening.
Belangrijk op:
Indien de lengte van je gehijg is niet goed (het gehijg te kort is of het gehijg is te lang). Verkort
alstublieft of verleng deze maat naar de LAATSTE lengte die u wil. Wij dank u vooraf.

B) Lengte van Mout-tot-Mouw (S2S)
Voor het vaststellen van deze maat (S2S), volgt alstublieft dit proces:
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is the SLEEVE-to-SLEEVE
Dit isThis
de Mouw-tot-Mouw
(S2S) maat

DITThis
NIET
CORRECT
is INCORRECT

(S2S) measurement

1) Deze maat moet op een jas gedaan worden. (Niet op het lichaam)
2) Leg uw judopak met uitgestrekte mouwen op een vlakke ondergrond (met de rugzijde naar u
toegekeerd).
3) Meet de afstand van één mouw opening, dwars over de rug tot de andere mouw opening.
Belangrijk op:
Indien u meer of minder mouwlengte wil hebben dan uw huidige judopak, gelieve dit bij - of af te tellen
bij de mouw tot mouw afmeting die u ons meedeelt.

C) Lengte van Pols-tot-Pols (W2W)
Voor het vaststellen van deze maat (W2W), volgt alstublieft dit proces:

is the WRIST-to-WRIST
Dit is deThis
Pols-tot-Pols
(W2W) maat
(W2W) measurement.

1) Vraag iemand om u te helpen.
2) Sta met uw armen vóór u uitgestrekt (zoals u staat bij de scheidsrechter bij het judopak onderzoek).
3) Vraag uw assistent de afstand te meten van het ene polsbeen rond het breedste deel van uw rug tot
het andere polsbeen (zie tekening).

De maat (controleer alstublieft een) :

Metric

Imperial

Naam:
Lengte:

Gewicht:

Borst ::

Taille:

Heupen:

Dij:

Kuit:

Biceps:

Onderarm:
Lengte van Pols-tot-Pols (W2W):
Lengte van Mouw-tot-Mouw (S2S):

Buitennaad van de Broek (PO):
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