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ABOUT
THE INDIAN MAHARADJA
The Indian Maharadja is een Nederlands lifestyle hockeymerk, opgericht in Amsterdam in 2009. De merkbeleving is
gebaseerd op ‘East meets West’; geïnspireerd door oosterse mystiek en westerse eigentijdse designs.
The Indian Maharadja ondersteunt sporters bij het bereiken van hun persoonlijke doelen door als sportmerk te staan voor
hoge kwaliteit, innovatie, beleving en kenmerkende designs.
In korte tijd is The Indian Maharadja uitgegroeid tot een van de populairste hockeymerken.
Met kleurrijke jeugdsticks en strakke professionele sticks is de collectie van The Indian Maharadja geschikt voor elke
sporter. Naast hockeysticks is er een ruim assortiment accessoires, protectie, tassen en sportkleding.
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HOME / PARTNER IN TEAM WEAR AND CLUB GEAR

PARTNER IN
TEAM WEAR AND CLUB GEAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

CONTENTTITEL
Met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen
overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd

!

Voorbeeld van een opsomming

!

Hier nogmaals een voorbeeld van een opsomming maar dan eventueel met
een tweede

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in
deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar
husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel
onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren '60 populair geworden met de introductie
van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus
PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten.

WAAR KOMT HET VANDAAN?
In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt is Lorem Ipsum niet zomaar willekeurige tekst. het heeft zijn
wortels in een stuk klassieke latijnse literatuur uit 45 v.Chr. en is dus meer dan 2000 jaar oud. Richard McClintock,
een professor latijn aan de Hampden-Sydney College in Virginia, heeft één van de meer obscure latijnse woorden,
consectetur, uit een Lorem Ipsum passage opgezocht, en heeft tijdens het zoeken naar het woord in de klassieke
literatuur de onverdachte bron ontdekt. Lorem Ipsum komt uit de secties 1.10.32 en 1.10.33 van "de Finibus Bonorum
et Malorum" (De uitersten van goed en kwaad) door Cicero, geschreven in 45 v.Chr. Dit boek is een verhandeling over
de theorie der ethiek, erg populair tijdens de renaissance. De eerste regel van Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit
amet..", komt uit een zin in sectie 1.10.32.
Het standaard stuk van Lorum Ipsum wat sinds de 16e eeuw wordt gebruikt is hieronder, voor wie er interesse in
heeft, weergegeven. Secties 1.10.32 en 1.10.33 van "de Finibus Bonorum et Malorum" door Cicero zijn ook
weergegeven in hun exacte originele vorm, vergezeld van engelse versies van de 1914 vertaling door H. Rackham.
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Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in
deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar
husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel
onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren '60 populair geworden met de introductie
van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus
PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten.
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HOME / CLUBS & OUR PLAYERS

CLUBS &
‘OUR PLAYERS’
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
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