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 Reinigen/Onderhoud Keepersmaterialen 

 
De materiaalcommissie krijgt regelmatig vragen over het schoonmaken van de keepersmaterialen.  
Hieronder instructies voor het schoonmaken/onderhoud van de keepersoutfit en materialen. Bij juist 
onderhoud, kunnen we materiaal langer gebruiken en kost het ons als vereniging minder geld (dat is 
ook jouw geld!). 
 

Algemene regels 
• Wees zuinig op het materiaal van de vereniging. Je hebt het materiaal in bruikleen en 

keepersmateriaal is heel kostbaar; 

• Heb je een tas met wieltjes, trek deze nooit naar boven of naar beneden over traptreden, 
hierdoor breken de wielen af en beschadig je ander materiaal. Draag je keeperstas altijd, indien 
nodig samen met iemand, de trap(pen) op of af; 

• Gooi niet je helm onnodig op de grond, dit voorkomt schade aan de beschermingsmiddelen. Bij 
schade beschermt de helm minder goed; 

• Constateer je dat er materiaal stuk gaat, scheur in legguards/klompen, of ontbrekende delen in 
en aan je helm? Laat dit dan zo spoedig mogelijk weten door een bericht te sturen naar: 
materiaalcommissie@mhczoetermeer.nl 

• Bewaar geen ‘afval’ in je tas; 

• Maak je keeperstas niet te zwaar met ballentassen, dit voorkomt onnodige schade aan je 
keeperstas; 

• Zorg dat je tas gelabeld blijft, zo raken spullen minder snel zoek. 
 

 
Reinigen 
Verwijder van klompen en legguards het zand met een zachte borstel, zo voorkom je schade aan het 
foam materiaal. Klompen en legguards reinig je met een doek met warm water, indien nodig met 
allesreiniger, je kunt ze reinigen in een bad of met een sproeier. 
 
De helm/strafcorner maskers kun je reinigen/desinfecteren met alcohol 70% of babydoekjes, deze 
kun je verkrijgen bij een goede drogisterij of apotheek. Je zult zien, dat er zeker aan de binnenkant 
heel veel vuil vanaf komt. Reinig ook je vizier en je eventuele kin beschermer. 
 
Handschoenen kun je net als je legguards/klompen reinigen met een doek met warm water, indien 
nodig met allesreiniger. Vergeet de binnenkant niet! 
Binnenhandschoenen (als je deze gebruikt ) kunnen gewassen worden in de wasmachine met 
vloeibaar wasmiddel op 40 graden. 
 
Je bodyprotector, elleboogbescherming, broek binnen/buiten, tok, zweetbandje uit de helm, deze 
kun je in een grote waszak/sloop doen en in de wasmachine op 40 graden wassen met vloeibaar 
wasmiddel. Niet te hoog toerental, max 800 toeren i.v.m. voorkomen schade aan het materiaal. 
Daarom moet je ook echt niet vergeten het materiaal in een waszak/sloop te doen die je dicht kan 
ritsen. Geen wasverzachter gebruiken! 
 
Zet alle klittenband onderdelen op de juiste plek vast voordat je het materiaal gaat wassen. 
Maak ook regelmatig het klittenband stofvrij met de stofzuiger, zo blijft het klittenband op orde. 
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Schimmelvorming voorkomen 
Voorkom schimmelvorming in de keepersmaterialen. Schimmelvorming ontstaat door vocht. Als je je 
spullen niet laat drogen/luchten en in een afgesloten tas bewaart, ontstaat er schimmel. Het is niet 
fris, zelfs ongezond als je beschimmelde kleding/helm moet aantrekken. Dus regelmatig lekker even 
buiten hangen en aan de lucht laten drogen. 
 
Ernstig vervuilde plekken in kleding die niet schoon wordt na het wassen, kun je insmeren/inspuiten 
met biotex, ossegal of groene zeep en dit laten intrekken. Daarna weer in de wasmachine of 
schoonspoelen in een bad. 
 
Hetzelfde geldt voor je helm/strafcorner maskers, is deze niet schoon te krijgen met 70% alcohol of 
babydoekjes, bijvoorbeeld bij schimmelvorming, dan kun je deze ook inspuiten met biotex, ossegal of 
groene zeep, laten inweken voor een paar uur in een emmer met lauw/warm water en afspuiten. 
 
Je zult merken dat wanneer je je keepersspullen laat drogen na het gebruik en regelmatig wast, 
het schoon/fris blijft. Dus, laat je tas na je training of wedstrijd openstaan wanneer je deze 
bijvoorbeeld in de locker opbergt of thuis neerzet. 
 

Alle materialen na gebruik wassen of aan de lucht laten drogen. 
Keepersmaterialen mogen NIET in een droger. 
 
En bij defecten aan de materialen, neemt contact op met de materiaalcommissie, zo voorkom je 
verdere schade. 
 
Materiaalcommissie MHC Zoetermeer 
materiaalcommissie@mhczoetermeer.nl 
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