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Wasvoorschrift keepersspullen
een frisse outfit is voor iedereen fijn
Beste coaches, managers, vaste keepers en iedereen die het keepersmateriaal gebruikt,
WIJ zijn Saxenburg, en wij zijn ook zuinig op onze keepersuitrusting. Ieder team heeft een locker
waar de keepersuitrusting in kan worden bewaard zodat niet steeds met de tas gesleept hoeft te
worden. Maar er zijn wel wat regels die we hanteren voor het behoud van het materiaal. Met name
de materialen als helm, bodyprotector en keepersbroek hebben een lange levensduur en gaan dus
van lijf tot lijf.
1. Als het heeft geregend nemen de vaste keepers de tas mee naar huis om de spullen te laten
drogen alvorens het in de locker te doen. Bij de teams met wisselkeepers is het de taak van
de (team)ouder/manager, aanvoerder of coach om de uitrusting te laten drogen. Een natte
uitrusting in de locker geeft echt veel problemen.
2. Bij teams met wisselkeepers, zeker met Corona in ons midden, moet het keeperspak iedere
week ontsmet worden, dit in verband met het zweet en vuil dat blijft zitten. Het blijkt dat
Dettol naast de desinfecterende werking ook de transpiratielucht laat verdwijnen, wel zo
prettig!
3. Iedere wedstrijdperiode (dus minimaal 4x per jaar) moet de uitrusting goed worden
gereinigd. Dat is meestal een mooie klus voor de schoolvakanties.
Reiniging aanwijzingen
• Helm: een lauw warm sopje van Biotex, 2 uur laten weken en met een oude tandenborstel
het foam, randen en de rest van de helm ‘schrobben’. Geldt ook voor het kinstuk. Goed
afspoelen met water en rustig laten drogen.
• Stoffen bodyprotector: Op het wolwas programma in de wasmachine* met een kleurveilig
vloeibaar wasmiddel. Aan de lucht laten drogen, niet in een droger.
• Keepersbroek: Op het wolwas programma in de wasmachine* met een kleurveilig vloeibaar
wasmiddel. Aan de lucht laten drogen, niet in een droger.
• Foam bodyprotector: Afnemen met een lauwwarm sopje van Biotex en daarna goed
afspoelen met water en laten drogen.
• Legguards en klompen: Afnemen met een lauwwarm sopje van Biotex en daarna afspoelen
met water en laten drogen.
• Foam keepershandschoenen: Laten weken in een lauwwarm sopje van Biotex. Goed
afspoelen met water en aan laten drogen.
* Doe de stoffen bodyprotector en keepersbroek in een dekbedovertrek. Dit helpt tegen eventueel lawaaioverlast

Filmpje met leuke informatie over onderhoud van keepersmateriaal:
https://www.youtube.com/watch?v=QcujTEV4MQQ
Veel keepplezier bij Saxenburg en een vrolijke keepersgroet van de Materialencommissie, alvast
heel veel dank voor de samenwerking.
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