
Atletiekvereniging SPRINT is de grootste atletiekvereniging van Nederland. Met ruim tweedui-

zend leden toont SPRINT haar ware identiteit: het is een atletiekvereniging die iedereen in de 

eerste plaats beweegt en daarnaast begeleidt en integreert.

SPRINT is dynamisch, warm, echt, trots en professioneel. Díe identiteit wil de atletiekvereniging 

eenduidig uitdragen. Om die reden is dit handboek samengesteld, bestemd voor iedereen die 

werkt met het merk SPRINT. Niet alleen voor ontwerp- en marketingbureaus die in opdracht wer-

ken, maar voor iedereen die een steentje bij wil aan de uitstraling van SPRINT. 

Om die sterke identiteit uit te dragen (zowel naar eigen leden als naar de buitenwereld) is het van 

groot belang om de ontwikkelde huisstijl op een consistente manier door te vertalen in alle com-

municatie-uitingen. De handhaving van de huisstijl versterkt het merk SPRINT en daarmee haar 

rol in de sportwereld. Daarnaast speelt het een belangrijke rol in het vergroten van de naamsbe-

kendheid en het behalen van zakelijke doelstellingen zoals samenwerking met bedrijven. 

HUISSTIJL
HANDBOEK
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Laatste update: mei 2017. Door ontwerpstudio Mara Evers.

http://www.maraevers.nl
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BASIS
ELEMENTEN
Dit handboek geeft je een goed beeld van de 

huisstijl van atletiekvereniging SPRINT, van 

lettertype tot fotografie. Het geeft je richtlijnen, 

handvatten en inspiratie. Naast dit handboek 

zijn er downloads beschikbaar waarmee je de 

huisstijl op de juiste manier kunt gaan inzetten. 

Het kan natuurlijk voorkomen dat er zich een 

situatie voordoet, waarin dit handboek geen 

gepaste oplossing biedt. In dat geval zal 

je met je vraag contact op moeten nemen 

met de afdeling Communicatie van SPRINT:  

communicatie@avsprint.nl.

4 Schrijfwijze 

5 - 6 Logo & kleuren 

7 Typografie 

mailto:communicatie@avsprint.nl
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SCHRIJFWIJZE
SPRINT
Sinds de oprichting van de vereniging zijn er nogal wat verschillende manieren gebruikt om de 

verenigingsnaam te schrijven. Maar de enige juiste manier is zoals men in 1942 is gestart:

Voluit   atletiekvereniging SPRINT

  De naam bestaat dus uit twee woorden, waarvan atletiekvereniging in  

  onderkast geschreven dient te worden en SPRINT in kapitalen. 

In het kort  SPRINT 

Voorbeelden  in een tekst 

  Atletiekvereniging SPRINT in Breda, de grootste van Nederland, bestaat 

  dit jaar 75 jaar. SPRINT viert dit met een groots feest voor alle leden.

  benaming leden

  SPRINT-ers

  benaming teams 

  het SPRINT mannenteam 

Fout   AV SPRINT | AV Sprint | A.V. Sprint | atletiekvereniging Sprint | etc.



Basiskleuren PMS

   PANTONE Black U

   PANTONE 108 U

   PANTONE 485 U
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LOGO

Het SPRINT-logo is het meest kenmerkende element in de huisstijl. Simpel, maar stoer en 

aanwezig. Echt een ‘logo met power’. Het wordt gevormd door zes vierkante vlakken met rechte 

hoeken waarbinnen de letters ´SPRINT´ staan en achteraan volgt het rode schild met drie kruisjes 

ter illustratie van Breda. Om dat krachtige beeld te behouden is het belangrijk dat de volgorde en 

grootte van de zeven vlakken niet wordt gewijzigd. 

SPRINT-logo in 3 kleuren

De kleuren van het SPRINT-logo zijn zwart, geel (van oudsher de kleuren van onze vereniging) 

en rood (de kleur van de gemeente Breda). Het logo in deze kleurcombinatie wordt het meest 

gebruikt in communicatie-uitingen van SPRINT. 

SPRINT-logo in 1 kleur

Soms komt de 3-kleuren variant niet handig uit, bijvoorbeeld bij het bedrukken van kleding, op 

een druk gekleurde foto of je hebt simpelweg alleen zwarte inkt in je printer. Gebruik dan het 

SPRINT-logo in één kleur, bij voorkeur in één van de drie basiskleuren of wit. Andere kleuren zijn 

ook toegestaan, maar maak er geen bonte regenboog variant van en hou het bij één kleur. 

Social logo 'S' 

De eerste letter van het logo van SPRINT is in te zetten als avatar op onder andere social media. 

De 'S' is herkenbaar en kenmerkend door de letter in combinatie met de kleuren.

Basiskleuren CMYK 

   C 0 M 0 Y 0 K 100 

   C 0 M 10 Y 100 K 0

   C 90 M 100 Y 0 K 0 

Basiskleuren web

   #231f20

   #ffdd00

   ef4123

Eén kleur

De 'S'
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LOGO 
SPECIALE
GELEGENHEDEN
Staat er een speciaal evenement op de sportieve agenda van 

atletiekvereniging SPRINT? Dan kan een eigen beeldmerk wel-

licht bijdragen aan het succes van de bijzondere gelegenheid. 

Het is wel belangrijk dat de huisstijl van SPRINT hierin duidelijk 

de boventoon voert en daarom zal zo’n eigen beeldmerk op een 

zorgvuldige wijze ontworpen moeten worden zodat deze en het 

originele beeldmerk elkaar niet bijten. Overleg met de afdeling 

Communicatie van SPRINT is een must: communicatie@avsprint.nl.

2017: eigen beeldmerk voor het Feestjaar 2017: 75 jaar SPRINT

2015/2016: eigen beeldmerk voor start@SPRINT

vanaf 2013: identiteit Mastboscross 

Breda, gecombineerd met SPRINT logo

2016: eigen beeldmerk voor trailrunning@SPRINT

TRAIL@SPRINT | BEELDMERK

stoer

eigentijds

in lijn met SPRINT-stijl

speels met het woord trail & trailrunning

trail@SPRINT quote:

“Trailrunning is something 
“totally your own. And 
“absolutely worth sharing!” 

ontwerp Mara Evers | maart 2016

mailto:communicatie@avsprint.nl
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TYPOGRAFIE

Basis lettertype teksten

In alle communicatie-uitingen (print en online) wordt het lettertype Raleway gebruikt. Het is een 

schreefloos lettertype met negen varianten (van Thin tot Heavy).

'Raleway is an elegant sans-serif typeface, designed in a single thin weight. It is a display face that 

features both old style and lining numerals, standard and discretionary ligatures, a pretty complete 

set of diacritics, as well as a stylistic alternate inspired by more geometric sans-serif typefaces than 

it’s neo-grotesque inspired default character set.'

Het is geen standaard lettertype dat in de vaste bibliotheken van computers te vinden is maar 

een gratis Google font, deze is gemakkelijk te downloaden via google.com/fonts en te installeren 

op je computer. 

Tweede lettertype (uitzondering)

Voor de variatie in grotere uitingen, zoals bijvoorbeeld SPRINT Magazine, is het lettertype Playfair 

Display te gebruiken als tweede tekst lettertype. Dit is een schreef lettertype met drie varianten 

en is wederom gratis te downloaden via google.com/fonts. 

Lettertype logo

De zes letters SPRINT in het logo zijn gebaseerd op het lettertype Stencilia-A. Dit lettertype mag 

niet worden gebruikt als tekst lettertype in communicatie-uitingen omdat dit het SPRINT-logo 

ontkracht. Het is wel toegestaan om de tekens en cijfers van dit lettertype te gebruiken. 

Raleway (klik hier om te downloaden)

Thin Extra Light Light Regular Medium SemiBold Bold ExtraBold Black Heavy

Thin Extra Light Italic Regular Medium SemiBold Bold ExtraBold Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
aabcdefghijklmnopqrstuvwwxyz 
1234567890 !@#$%^&()?

Playfair (klik hier om te downloaden)

Regular Italic Bold Bold Italic Black Black Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 !@#$%^&()?

Stencilia-A 

1234567890!?&€$%

http://google.com/fonts
http://google.com/fonts
https://fonts.google.com/specimen/Raleway
https://fonts.google.com/specimen/Playfair+Display
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VOOR-
BEELDEN
Je zult na al die tekst op de vorige pagina's wel 

snakken naar voorbeelden. Die vind je op de 

volgende pagina's! Doe er inspiratie op, gebruik 

ze als richtlijnen maar ze geven je vooral inzicht 

in de huisstijl van atletiekvereniging SPRINT en 

hoe je het logo kunt gebruiken.

9 Voorbeelden gebruik basislogo

10 Voorbeelden gebruik 'S' avatar
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Van open graphs op social media tot club-

tenue, SPRINT ziet graag het logo overal 

op terug. Maar bewaak de richtlijnen uit dit 

handboek, zodat de kenmerkende SPRINT-

stijl niet verloren gaat. Laat je inspireren 

door deze voorbeelden!

avsprint.nl

VOORBEELDEN
GEBRUIK BASISLOGO
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Bij de stoere 'S' uit het SPRINT-logo zal niet 

iedereen meteen aan de atletiekvereniging den-

ken, maar herkenbaar is hij wel! Het is belangrijk 

dat naast de 'S' altijd de volledige naam te zien 

is zoals bijvoorbeeld het geval is op social me-

dia. Hier wordt de 'S' gebruikt als profielfoto of 

in fotoverzamelingen. Als stijlelement inzetten is 

ook een mogelijkheid, zoals in de kledinglijn van 

SPRINT. Voorbeelden: 

VOORBEELDEN
GEBRUIK 'S'JE
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DO'S&
DON'TS
Dit handboek staat vol richtlijnen, geen 

verplichtingen. Maar een aantal belangrijke 

huisstijl zaken zijn van groot belang om het 

beeldmerk van SPRINT zo sterk mogelijk te 

houden. De allerbelangrijkste hiervan vind je op 

de volgende pagina, met goed en fout gebruik. 

12 Overzicht met goed en fout gebruik van de SPRINT huisstijl



Het logo in één kleur op kleding.

Draai de kleuren van het originele 

logo niet om

12LOGO  
De belangrijkste spelregels:  

1. verander de verhoudingen van het SPRINT-logo niet. Met andere woorden: prop het niet elkaar of rek het niet uit. 

2. gebruik zoveel mogelijk het originele SPRINT-logo in originele kleuren. 

3. wanneer het originele SPRINT-logo misstaat, gebruik dan één kleur en maak er geen bonte kermis van. 

SCHRIJF 
WIJZE
De verenigingsnaam bestaat dus uit 

twee woorden, waarvan atletiekvereni-

ging in onderkast geschreven wordt en 

SPRINT in kapitalen. 

GOED    

 

· atletiekvereniging SPRINT

· SPRINT    

 

FOUT

AV SPRINT 

(AV dient uitgeschreven te worden)

AV Sprint 

(AV dient uitgeschreven te worden en 

Sprint in kapitalen)

A.V. Sprint 

(A.V. dient uitgeschreven te worden en 

Sprint in kapitalen)

 

Het originele SPRINT-logo in de 

goede kleuren

Het SPRINT-logo in één van de 

originele kleuren (zwart, geel, 

rood, wit)

Geen verschillende kleuren in het 

logo gebruiken

Geen vervorming van het 

SPRINT-logo

Geen vervorming van het 

SPRINT-logo

Geen lijnen maken van de gevulde 

vlakken

Gebruik geen kleurverlopen in de 

vulling van de vlakken

Het SPRINT-logo in één kleur (ook 

al is het niet één van de originele 

kleuren)

Gebruik van alleen de 'S'  

(bijv. profielfoto op social media) Plaats het logo niet op een zelfde 

achtergrondkleur als de vlakken.
Gebruik van het logo op een ach-

tergrondkleur, contrasterend met 

de kleuren van de vlakken

Gebruik van het logo op een foto, 

mits de kleur goed matcht

Het logo zonder vlakken.
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RICHTLIJNEN 
FOTOGRAFIE
Het gebruik van fotografie in uitingen online en in print 

voor SPRINT kent geen regels, maar richtlijnen:

· Lang leve kleur! SPRINT is een kleurrijke, warme en  

  diverse vereniging. Om de fotografie ten behoeve van  

  de huisstijl en in uitingen daarop te laten aansluiten is  

  kleur geen overbodige luxe. 'Ga los!' 

· De atletiekbaan van SPRINT is zeer kenmerkend en 

  uniek in Nederland, er ligt immers geen één zelfde 

  baan op een andere plaats. De baan en de kleuren 

  mogen daarom nadrukkelijk terugkomen in fotografie/

  video.

· De kracht van het beeldmerk van SPRINT zit hem 

  niet alleen in kleur maar ook in vorm: de vierkante 

  blokken. Voor extra power in de huisstijluitingen wordt  

  aangeraden te kiezen voor vierkant beeld. 
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VRAGEN&
CONTACT
Atletiekvereniging SPRINT is continu in ontwikkeling. 

'Elke dag worden we een beetje beter'. Het merk ook. 

Dat geldt ook voor dit handboek. Het is alles behalve 

statisch en kan in de loop van de tijd aangepast worden. 

Het zal ook niet altijd een oplossing bieden voor je 

(ontwerp)vraag, in dat geval zal je contact op moeten 

nemen met de afdeling Communicatie van SPRINT: 

communicatie@avsprint.nl.

Alle voorbeelden in dit handboek zijn in de jaren 

2012-2017 door ontwerpstudio Mara Evers ontworpen, 

evenals de opzet van dit handboek. 

mailto:communicatie@avsprint.nl
http://www.maraevers.nl

