
CLAPAJA - SHOWKLEDIJ  VERHUUR - (16.07.2019)

KLEDIJ AANT. KLEUR & OMSCHRIJVING

Update 16.07.2019

academique 8 turquoise - jongens

academique 18 bordeaux korte pijpen m. Kraag & rits

academique 2 bordeaux lange pijpen m. Kraag & rits +1 maillot (lange mouw)

academique paars zonder mouwen – smalle pijpen

academique grijs zonder mouwen – smalle pijpen

academique 13 grijs m. Geel/groene - diepe decolleté

academique 2 grijs m. Geel/groene – voor jongens

academique 16 bordeaux - gebreid

academique 11 zwart - gebreid

academique 12 zwart / lange mouw

academique 6 zwart / lange mouw – kleine maat

academique 13 donkerblauw met masker + handen / lange mouw

academique 1 blauw met witte en gele streep

academique 4 donkergrijs + beige lange mouw

accesoires 4 toverstokjes

accesoires 16 linten (goud) op stokje

accesoires 34 glitter  sterretjes op stokje

accesoires 40 haarlinten/rokje m. Slingers – blauw + 75 polsbandjes

accesoires 17 tamboerijnen

accesoires 21 vliegenmeppers – geel

accesoires 18 paar zwarte sokken met rode en groene linten

accesoires 14 paar schoenovertrekken

accesoires 22 duivelskappen

accesoires diverse / groene glitter + topjes

accesoires 15 waaiers / papier

accesoires 16 waaiers / kant

accesoires 44 hoola kransen

accesoires 24 mickey mouse oortjes op diadeem

accesoires 12 minnie mouse oortjes op diadeem

accesoires 21 zilver handschoen – lederlook

accesoires 15 bloermenkransjes voor dotje

bandana 27 zwart  / donkerblauw / rood

beenwarmers 35 paar ecru 

bloes 18 beige velours m. Pofmouwen vr. kinderen

bloes 15 wit met pofmouwen

bloes 6 gouden (maat: dames)

bodywarmer  (kind) 8 geel

bodywarmer  (kind) 8 rood

bodywarmer  (kind) 8 groen

bretellen 24 rood

broek - voor jongens 1 lila (jazzbroek) bijhorend 2 vestjes (korte mouw)

broek - voor jongens 1 ecru (jazzbroek) bijhorend 1 vestje (korte mouw)

broek - voor jongens 3 anthraciet - lycra

broeken 28 wit - satijn

broeken 11 paars met olifantenpijpen

broeken 18 3/4 turquoise / groen / wit

broeken 32 3/4 paars velours

broeken 16 bruin - wijd

broeken 22 witte velours

broeken 25 anthracietgrijze jazzbroek

broeken 17 grijs / bordeaux met 1 lange pijp
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broeken 18 groen velours

broeken 28 blauw met zwarte paillettenboord

broeken 15 zwarte kant

broeken 18 velours – diverse kleuren

broeken 15 3/4 wijd – lichtgrijs velours

broeken 16 ¾ wijd – lichtblauw velours

broeken 16 ¾ wijd – turquoise velours

broeken 16 Indisch – roodoranjebruin

broeken 18 ecru met visnet aan zijkant

broeken 15 zwart – wikkelbroek + 2 jongens

broeken 7 zwart - lange geklede broek

broeken 3 anthraciet – jongens

broeken - jeans 4 bordeaux

broeken - kinderen 37 rood velours

broeken 57 leggings – 3/4 donkergrijs + 3 jazzbroeken vr. Jongens

broeken 10 leggings – 3/4 diverse kleuren

broekjes 23 shortjes – verschillende donkere tinten 

broekjes 30 shortjes - geruit + 1 T-shirt

broekjes 22 shortjes - velours / rood

broekjes 20 shortjes - wit

broekjes 25 shortjes – geel gestreept

broekjes - kleuters 36 velours shortje wit / blauw

broekspijpen - paar 11 rode met olifantenpijpen

broekspijpen - paar 11 witte olifantenpijpen (+ 1 pijp apart)

bustiers 22 rood - glitter  + 2 jongenstop

bustiers 35 goud / zwart

capes 2 zwart

capes 16 zilver  - vleermuizen

capes 13 pels – beige / bruin / grijs + 10 mutsen konijn

ceintuur 56 roze/zwart gestreept met gouden gesp

ceintuur 29 tailleband zwart 

ceintuur 18 tailleband bordeaux

ceintuur 14 tailleband wit

ceintuur 18 zwart - breed

ceintuur 14 kiwi -groen + roestbruin

ceintuur 26 wit satijn

ceintuur 10 wit katoen

chauffe-coeur 46 rood

collants 6 bordeaux

collants 14 huidskleur

collants 9 rood

collants 37 kobaltblauw 

collants 36 witte collants

corsage 29 bruin met witte veters

corsage 31 rood / groen / blauw / geel

Donald Duck 28 blauwe vest (13 z. kraag) (15 m. kraag) 

+ petten + strikken (kinderen)

drapage 28 grieks blauw/wit

drapage 16 schots wit satijn

ensemb. 26 zwart / goud - vestjes + pofbroek

ensemb. 17 maillot + rokje – blauw velours + 1 jongenspak

ensemb. 17 maillot + rokje – groen velours + 1 jongenspak

ensemb. 19 maillot + rokje – grijs velours + 1 jongenspak

ensemb. 21 wit/zwart - plastic topjes & shortjes

ensemb. 20 topjes + jazzbroeken / appelblauwzeegroen

ensemb. 18 topjes + broeken  /  goud / met splitten
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ensemb. 20 broeken en topjes / donkergroen en donkerblauw

(19 meisjes – 2 jongens)

ensemb. 26 gestreept ecru - vestjes + broeken

ensembl. 26 turquoise - (pareo, bike-pant, schouder-top (1 blote schouder)

ensemb. - Aladin 23 turquoise salopetjes +24 hoedjes

ensemb. - Aladin 2 roze/groen/zwart

ensemb. - Chaplin 16 zwart / grijs 

ensemb. - indiaan 9 ecru (broek + vest +  10 pluimen)

ensemb. pas-de-deux zalmbruin  (1 meisje + 1 jongen)

ensemb. Tarzan (jon.) 1 bestaat uit : broekje, rokje en gilet

ensemb. (kinderen) 1 roze glitter vestje + broekje

gilet 6 rood velours – zonder mouwen

gilet 13 zilver - overbloezend

gilet 18 oker - gehaakt (lang model)

gilet 25 zwart met div. glitterkleuren

haarbanden 9 roestbruin

haarbanden 9 Kiwi -groen

haarlinten 30 geel gestreept

haarlinten 54 geel/groen/rood/blauw

haarlinten 48 gele haarlinten

haarrekkertjes 95 wit / zwart

handschoenen – paar 44 rood

handschoenen – paar 34 wit

handschoenen – paar 7 zwart / visnet

handschoenen – paar 7 verschillende kleuren

handschoenen - paar 18 groen velours (lang)

hemdjes voor kleuters 30 groen/wit gestreept en blauw/wit gestreept

hemd - voor jongens 2 rose lichtrose - met bijhorende ceintuur

hemden 13 Hawai - tekening  (met korte en lange mouwen)

hemden 24 blauw geruit

hemden 23 geel geruit

hemden 30 grijs met lange mouwen

hemden 10 wit – lange en korte mouw

hemden 7 lichtblauw – lange en korte mouw

hoeden 30 goud 

hoeden 2 zilver   

hoeden 22 zwart glitter 

hoeden 32 toverhoedje

hoeden 9 heksen - zwart

hoeden 9 baretten rood velours

hoeden 20 zwart "Borsalino"

hoeden 4 zwart - clochard

hoeden 8 rose - strooien "Folies"

hoeden 20 TITS-hoeden (stro)

hoeden 22 Mexicaanse sombrero

hoedjes 19 schelphoedjes "Can-Can"

hoedjes 22 cowboy - kinderen

hoedjes 23 Tirolerhoed – groen

hoedjes 27 rood "Coca Cola" merk

jurken 23 grijs - lang met split met 3/4 mouw

jurken 15 rode glitter + handschoen

jurken 5 zwart glitter + handschoen

kleed 1 paars/zwart gestreept (grote maat)

kleedje 1 paars met bloemenrok in voile

kleedje 1 zwart lycra - zonder mouw

kleedje 1 oranje / bruin - voile

 3, 



CLAPAJA - SHOWKLEDIJ  VERHUUR - (16.07.2019)

kleedje 1 oranje met pailletten  / lange mouw

kleedje 1 zwart met grijze kraag en ceintuur

kleedje 1 donker rood – korte mouw velours

kleedjes 12 blauw/rood/geel/groen/paars-lange mouw-lange rok met zwarte panden

kleedjes 12 Wiske in wit + rode haarstrikken

kleedjes 16 bordeaux – lang voile + 2 jongenstop

kleedjes 16 paars - lang voile

kleedjes 4 bruin in satijn - kort

kleedjes 4 ecru in satijn - kort

kleedjes 8 oranje in satijn - kort

kleedjes 5 rood   in satijn - kort

kleedjes 7 visonkleur balletkleedjes - voile

kleedjes 3 rood velours + 5 ceintuurs

kleedjes 13 gele balletkleedjes - voile

kleedjes 13 roze balletkleedjes - voile

kleedjes 22 donkerblauw balletkleedjes - lang

kleedjes 14 fuchsia en mouwen in zwarte kant - lang

kleedjes 26 Lurex - zilver

kleedjes 22 tijgermotief + 40 ceintuurs + 2 jongensvestjes

kleedjes 20 Tiroler - groen / rood + schortje

kleedjes 10 zwart-bruin  /kraag /rug met banden /lange mouw

kleedjes 10 zwart  -  charlestonmodel met franjes

kleedjes 15 rood   -  charlestonmodel met franjes

kleedjes 7 zalm met schuin rokje

kleedjes 19 zalmrose - korte zomerkleedjes + 1 jongensvestje

kleedjes 11 rose / geel fluokleuren - op pinnen + pluimen

kleedjes 15 blauwe pailletten  met spaghettibandjes

kleedjes 25 groen m. Gouden streep – kort + 1 jongenspak

kleedjes 53 zwart m. Rode glittercol

kleedjes 50 oranje m. Grijze ceintuur – glitter + 3 jongenstop

kleedjes 12 blauwglitter m. Drappage + 1 jongenstop

kleedjes 12 roodglitter m. Drappage + 1 jongenstop

kleedjes 20 wit / glitter / kort + 1 jongenstop

kleedjes 8 groen / kort

kleedjes 8 ecru / kort

kleedjes 12 zalm / kort

kleedjes 9 paars / kort

kleedjes 19 kobalt blauw met boothals – korte mouw

kleedjes 11 bordeaux met boothals – korte mouw

kleedjes 22 velours / rood + 2 jongenspakken

kleedjes 16 kort groen + 1 jongenspak

kleedjes 11 turqoise // lichtblauw // lila balletkleedjes

kleedjes 12 groene voile met hoge taille / lang

kleedjes 11 bruine voile met hoge taille / lang

kleedjes 11 zwart velours met witte ceintuur / lang

kleedjes 11 wit velours met zwarte ceintuur

kleedjes 16 wit / zilverrokje + 2 jongens top

kleedjes 15 zwart met wijd rokje

kleedjes 14 wit met wijd rokje

kleedjes 17 zwart lederlook met spijkers en baret

kleedjes 22 gouden paillettenkleedjes

kleedjes (kinderen) 24 cowboy - rood / bruin en 1 jongensvestje

kleedjes (kinderen) 7 spoken met kap

kleedjes (kinderen) 11 geel - satijn

kleedjes (kinderen) 5 wit - satijn

kleedjes (kinderen) 11 paars - satijn
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kleedjes (kinderen) 13 oranje - satijn

kleedjes (kinderen) 18 roze balletkleedjes

kleedjes (kinderen) 19 bruin en gele bloemen  / met volant

kleedjes (kinderen) 7 zalmrose - met open rug

kleedjes (kinderen) 17 groen / fuchsia speelkleedjes 

kleedjes (kinderen) 16 Kobaltblauw – lange mouw

konijnen - accesoires 32 staarten / strikken / oren (op diadeem)

konijnenpakken 3 ecru / grijs

leeuwenpak 1 lichtbruin  

maillots 22 groen (verschillende modellen) + 1 jongen

maillots 21 wit met spaghettibandjes

maillots 19 zwart m. Spaghettibandjes

maillots 15 zwart m. Transparente stukken

maillots 14 paars zonder mouwen – met druppelrug

maillots 10 rood met lange mouwen

maillots 19 goud met lange mouwen

maillots 12 licht turquoise met lange mouwen

maillots 5 donker turquoise met lange mouwen

maillots 33 Kobaltblauw – lange mouw

maillots 5 kobaltblauw  voor jongens

maillots 10 zwart (grote damesmaat)

maillots 32 wit (verschillende modellen)

maillots (jongens) 5 zwart

maillots (kinderen) 53 wit (verschillende modellen)

maillots (kinderen) 6 roze met gefronste mouw

maillots (kinderen) 7 grijs met 1 mouw

mantels 25 gospel groen / turquoise / beige

mantels 15 zwart tule – tovermanteltje voor kinderen

mantels 3 zwart kant – tovermanteltje voor kinderen

materiaal 17 duivelshorens op diadeem

materiaal doos zwarte nepspinnen

mouwen - paar 2 bruine voile 

oversteekjes 47 kaartspel

parasol 5 wit

petten 12 wit/blauw gestreept (kinderen)

petten 8 wit/rood gestreept (kinderen)

petten 6 wit

petten 2 donkerblauw 

petten 21 glitter goud

petten 26 glitter zilver

piraten 28 kleuters – broek/hemd/vest/ooglap/bandana

pluimen 9 op glitter haarband

plumeau 20 wit

pompon 1 wit

poncho 27 fuchsia // paars // groen

pruiken 13 zilver - glitter

rok 18 rood met panden in voile

rokken 5 lichtroze met panden in voile

rok 1 zwart met panden / voile

rok - flamenco 1 zwart / rood

rokje 1 rood op pinnen uitlopend - lang

rokjes 20 onderrokje wit

rokjes 43 turquoise zwart glitter + 4 jongens ceintuurs

rokjes 18 wit (kort) met roze pels afgebiesd + 19 halsbandjes

rokjes 17 wit / roze gestreept

rokjes 22 rood - glitter  - smal
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rokjes 30 rood (kort) op pinnen uitlopend

rokjes 19 lichtblauw in voile wikkelrok

rokjes 23 klokrokjes / goud/roze pailletten + 1 broek

rokjes 5 fuchsia - voile vooraan kort - achteraan lang

rokjes 26 zwart voile - dubbele laag in wit afgebiesd + 54 manchetten

rokjes 14 groen voile met glitter

rokjes 17 paars voile met glitter

rokjes 18 rose (donker) - kort

rokjes 30 tijgerrokjes

rokjes 15 donkerbruin tijgerrokje

rokjes 11 lichtbruin tijgerrokje

rokjes 31 zilver  - stervorm

rokjes 20 paars - klokmodel (kinderen en volwassenen)

rokjes 10 lichtroze - klokmodel

rokjes 9 lichtblauw - klokmodel

rokjes 17 blauw/glitter - klokmodel

rokjes 16 groen/glitter - klokmodel + 1 kuitbroek

rokjes 29 lila/paars - voile + 1 jongensbloes

rokjes 20 fuchsia / velours op pinnen

rokjes 14 cobaltblauw - klokmodel

rokjes 33 wikkelrokjes - velours blauw

rokjes 14 zwart met zilveren bolletjes

rokjes 37 zwarte klokrokjes

rokjes 18 rood pailletten – overslag

rokjes 22 mini - fuchsia / geel / groen

rokjes 12 zwarte - kort smal met split

rokjes met shortje 20 geel  

rokjes met shortje 21 oranje  

rokjes met shortje 21 bordeaux  

rokjes - voor kinderen 6 geel - tule

rokjes - voor kinderen 12 turquoise - tule

rokjes - voor kinderen 12 groen – tule

rokjes - voor kinderen 21 paars - tule 

rokjes - voor kinderen 13 blauw

rokjes - voor kinderen 16 rood

rokjes - voor kinderen 21 rood / wit / blauw gestreept

rokjes - voor kinderen 23 zilver 

rokjes - voor kinderen 27 oranje met pailletten

rokjes R.A.D. 10 zwart / lang

rokken 16 zwart  / lang

rokken 20 Lurex - goud - kort vooraan/lang achteraan

rokken 18 bloemenrokken - kort vooraan/lang achteraan

rokken 29 paars - velours

rokken 29 bruin - velours

rokken 20 wit  - gospelrokken

rokken 18 wit - met blauwe bollen

rokken 16 zilvergrijs met paillettenboord

rokken 3 zwart lurex  -  halflang

rokken 2 wit / roze gestreept lang

rokken 19 wit - knielengte

rokken 22 lichtblauw - knielengte

rokken 19 zwart met broderie  / lang

rokken 18 groen fishnet

rokken 26 bruin/oranje - met panden

rokken 6 bruin suéde - wikkel model

rokken 6 oker suéde - wikkel model

 6, 



CLAPAJA - SHOWKLEDIJ  VERHUUR - (16.07.2019)

rokken 6 geel suéde - wikkel model

rokken 8 lichtrose - halflang met splitten

rokken 8 zalmrose - halflang met splitten

rokken 8 rood - halflang met splitten

rokken 32 turquoise lange rok

rokken 21 pettycoat / groen // geel // paars // oranje

rokken 21 wit met aangezette boord

rokken 6 Indische rokken

rokken 12 zwart met sleep  / lang

rokken 10 wit / grijs / Vichy

rokken 7 geel / Vichy

rokken 7 blauw / Vichy

rokken 7 groen / Vichy

rokken 18 zwart - hoge split + 1 jongensvestje

rokken 24 bruin/groene voile

rugzakje 19 glitter

rugzakje 1 rood

salopettes 34 oranje - kinderen

salopettes 39 multi-kleur

salopettes 16 oranje / geel met lange mouw

schaatspakjes 5 rode

schortjes 21 wit – kamermeisjes + 13 haarstukjes

schorten 19 rood – volwassenen

shortjes 20 wit sportshort met blauwe streep

shortjes 15 blauwe sportshort met witte streep

showpakken 6 ecru  met gouden streep

slipjassen 6 wit - voor kinderen

slipjassen 5 kobaltblauw - voor kinderen

slipjassen 53 zwarte-groene-blauwe + fuchsia kraag & linten

slipjassen 14 zwart met zilveren pailletten afgebiesd

slipjes 48 zwart

strikken 8 fuchsia  

strikken 24 gele - kinderstrikjes

strikken 19 zwart

strikken 28 rood – groot

topjes 23 ecru - visnet

topjes 20 fuchsia - pailletten

topjes 32 tijgertopjes

topjes 12 lichtbruin - tijgertopjes

topjes 12 donkerbruin - tijgertopjes

topjes 30 zwart - lang

topjes 14 fuchsia voor kinderen

topjes 15 paarse voor kinderen

topjes 25 oranje - velours

topjes 18 rood glitter

topjes 43 pailletten // zwart / rood / zilver / goud

topjes 16 zilver "Lurex"

topjes 18 paars / korte mouw

topjes 17 oranje / korte mouw

topjes 28 rood / zwart met bloem (op schouder)

topjes 18 paars met wijde mouwen

topjes 17 lichtblauw zonder mouwen

topjes 17 zwarte kant met lange mouw

topjes 30 geel gestreept 

topjes 18 jeans - geknoopt vooraan

topjes 15 oranje - geknoopt vooraan
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topjes 15 groen - geknoopt vooraan

topjes 23 wit met fuchsia spaghettibandjes

topjes 13 donkerrood - lang

topjes 16 oker - lang

topjes 18 ecru met spaghettibandjes

topjes 8 oranje met veters

topjes 20 groen velours met elastieken

topjes 16 bruin - kapmouwen

topjes 1 bruin - lang

topjes 1 turquoise jongens

topjes 34 fleece / lichtrose

topjes 17 grijs / bordeaux met 1 lange mouw

topjes 5 bordeaux met 1 lange mouw

topjes 3 oranje glitter voor jongens

topjes 23 geel Marcelleke

topjes 22 wit Marcelleke

topjes 3 zwart /wit / grijs Marcelleke - jongens

topjes 67 gestreept m. Spaghettibandjes rood / oranje

topjes 11 zwart lycra – getailleerd

topjes 8 wit lycra – getailleerd

topjes 11 zwart katoen ¾ mouw – decolleté met baleinen

topjes - kinderen 21 rood / wit / blauw gestreept

topjes - kinderen 29 kobaltblauw 

topjes - kinderen 35 wit-zwart gevlekt

T-shirt 5 wit / roze gestreept

T-shirt 17 streepjes / oranje / paars / groen

T-shirt 26 rood: kinderen + volwassenen

T-shirt 2 oranje: jongens

T-shirt 3 geel: jongens

T-shirt 26 geel - smal model

T-shirt 14 fuchsia - wit afgebiesd

T-shirt 25 met spookjes

T-shirt 2 kobaltblauw - velours  met korte mouw

T-shirt 55 khaki  met lange mouw

T-shirt 4 kobaltblauw - Superman

tuniek 17 glitter  - diverse kleuren + 1 jongen

tuniek 26 rood/roze/zalm/lichtgroen

tuniek 18 goud met zwarte vlekken

tuniek (kinderen) 30 wit met zwarte strepen

tuniek (volwassenen) 1 geel - voile

tuniek (volwassenen) 22 zalmrose 

tutu 24 wit / lila halflang

tutu 6 zalmkleur - lang

tutu 15 geel

tutu 15 wit

tutu 28 rose

vest - Grieks 1 wit met linten op de schouder

vesten - leder 26 bordeaux - zwart - paars

vesten - voor jongens 3 matrozen + bijhorende mutsen

vestje (heren) 1 paars/zwart gestreept met bijhorend strikje

vestje (kinderen) 2 beige / groen - satijn

vestjes 22 wit - "Pierrot"

vestjes 10 rood met rugstrikje

vestjes 12 wit met rugstrikje

vestjes 10 paars met rugstrikje

vestjes 18 blauw / turquoise / fuchsia - nylon
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vestjes 7 rood / met pofmouwen

vestjes 5 groen / met pofmouwen

vestjes 4 geel / met pofmouwen

vestjes - bolero 11 fuchsia / met lange mouw

vestjes - bolero 20 zwart / glitter l/m  + 9 z/m

vestjes - bolero 25 rood / zwart gestreept

vestjes - bolero 21 goud met lange mouw

vestjes - bolero 11 wit - met lange mouw

vestjes - bolero 8 lichtgrijs - met lange mouw

vestjes - bolero 2 donkergrijs - met lange mouw

vestjes - chinees 9 rood - zwart

vestjes - fanfare 26 rood met gouden pailletten

vestjes - fanfare 2 blauw met gouden pailletten

vestjes - voor heren 4 groene pailletten zonder mouw

vestjes - voor jongens 2 Lurex - zilver

vestjes - voor jongens 2 bruin  - kort met lange mouw

vestjes - voor jongens 2 wit - rood

vestjes - voor jongens 2 met pailletten (klassiek)

vestjes (kinderen) 22 geel met maskertjes(opdruk)

vestjes (kleuters) 6 schapen + 6 staarten

vestjes (kleuters) 6 koeien + 6 staarten

vestjes (kleuters) 6 varkens + 28 staarten

vestjes (kleuters) 37 turquoise - slangenvel

visserspakken (volw) 2 geel  (vest+broek)

wolvenpak (volw) 1 grijs / wit

zeemeermin 1 turquoise glitter

Zorro 8 zwarte manteltjes
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