Onderhoud en wasvoorschriften keepersmaterialen
Onderhoud van de keepersmaterialen
Controleer de spullen regelmatig op slijtage. Zie je dat er iets kapot begint te gaan, meld dit
dan direct bij de materiaalcommissie en wacht niet tot het echt kapot is.
Wij kunnen dan niets meer repareren en heb je, als we niets op voorraad hebben, een
probleem. Ga niet zelf repareren of aanpassingen maken, maar ga hiervoor naar de
materiaalcommissie. Wij zijn bereikbaar op materialencommissie.rhc@gmail.com . Wij
hebben genoeg tips en trucs om hierbij te helpen. Dus ook niet zelf tapen!
Na elke wedstrijd laat je eerst je keepermaterialen even luchten, dus niet gelijk in de locker
terugzetten.
Als je keepersmaterialen nat zijn, dan zorg je dat je zo goed als het kan afdroogt (zorg dus
dat je altijd een handdoek van huis meeneemt).
Met het opbergen van de keepersmaterialen in de locker moet je de volgende stappen doen:
• Als eerste leg je je legguards en klompen in de locker
• Daarbovenop je handschoenen en helm
• Dan je keepersbroek / bodyprotector / elleboogbeschermers / tok
• Als laatste de keeperstas, dus niet alles in de tas laten zitten!
Je keepershirt neem je ALTIJD mee naar huis.
Als je je keepersmaterialen op deze manier met respect behandeld, dan heb je niet altijd
'frisse en schone' keepersmaterialen, maar dan gaan ze ook langer mee.
Laat spullen dus niet nat in een tas liggen tot de volgende wedstrijd. Daar gaat de kwaliteit
heel snel van achteruit en de geur wordt er ook niet beter van!
Wasvoorschriften van de keepersmaterialen
Voor het behoud van je keepersmaterialen is het van belang dat je je materialen regelmatig
wast. De volgende keepersmaterialen kun je wassen in de wasmachine (koud wassen) of in
een bad leggen
• Body-protector
• Elleboogbeschermers
• Tok
• Keepersbroek
Haal voor het wassen wel eerst de harde bescherming uit de keepersbroek. (als dit mogelijk
is).
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De onderstaande materialen kun je het beste schoonmaken door ze een nacht in een bad te
leggen met bijvoorbeeld een oxy action product.
• Legguards
• Handschoenen
• klompen
Hardnekkige vlekken en/of strepen verwijder je het beste met een sponsje. Schuur niet te
hard.
Spoel de keepersmaterialen daarna met schoon en veel water af en hang ze te drogen.
De helm maak je schoon door hem, zowel aan de binnen- als buitenkant af te nemen met
een doek en een desinfecterend middel.
Drogen van de keepersmaterialen
Laat alle materialen drogen in een warme, droge ruimte. De handschoenen zet je rechtop
zodat al het water eruit kan lopen.
Hang de broek / bodyprotectie / tok op zodat al het water er gemakkelijk uit kan lopen.
Het gebruik van Fébrèze of deodorant helpt slechts tijdelijk en wordt daarom afgeraden.
Mochten er nog vragen zijn, mail deze dan naar materialencommissie.rhc@gmail.com
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