BRUIKLEENOVEREENKOMST
KEEPERSUITRUSTING SEIZOEN 2010 - 2011
Ondergetekende verklaart de navolgende bruikleenovereenkomst te hebben gesloten met
H.V. de Terriërs in Heiloo.
Naam :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :

H.V. de Terriërs geeft aan gebruik(st)er in bruikleen een keepersuitrusting bestaande uit:
Artikel

Staat

Merk

Omschrijving

Helm
Keelprotector
Bodyprotector
Tock
Broek
Hoes voor broek
Leggards 2x
Klompen 2x
Handschoenen 2x
Tas

Elleboogbeschermers, een keepersstick of keepersshirt worden niet door H.V. de Terriërs
geleverd. Deze dien je zelf of met je hele team aan te schaffen.
Borgsom:
Ondergetekende moet bij het uitleveren van de keepersuitrusting een borg van 50€
betalen. Deze borg wordt terugbetaald als de keepersuitrusting na het seizoen weer in
goede staat ingeleverd wordt. De bruikleen wordt aangegaan voor de tijd van het
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hockeyseizoen 2010 - 2011, behoudens dringende en onverwachte redenen die eerder
eigen gebruik door H.V. de Terriërs noodzakelijk maken.
Zorgplicht
1. Gebruik(st)er gaat zorgvuldig om met de in ontvangst genomen materialen.
2. Gebruik(st)er zorgt voor goed onderhoud van de materialen.
3. Defecten en slijtage worden direct aan de daarvoor verantwoordelijke personen
binnen H.V. de Terriërs gemeld.
4. In geen geval wordt tape of andere lapmiddelen gebruikt om een ʻpermanenteʼ
oplossing voor een mankement of schade te bieden.
5. De keepersuitrusting wordt slechts in overeenstemming met de bestemming gebruikt.
6. De materialen worden nooit onbeheerd achtergelaten en na gebruik opgeborgen in
de bij H.V. de Terriërs toegewezen locker.
7. De keepersuitrusting wordt bij het einde van het hockeyseizoen aan H.V. de Terriërs
teruggegeven.
8. De materialen worden in persoon verstrekt en mogen niet worden geruild of
overgedragen.
Aansprakelijkheid
1.
De gebruik(st)ers zijn aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade anders dan
veroorzaakt door normale slijtage of overmacht.
2.
De gebruikers dienen bij verwijtbaar verlies, diefstal of schade direct hun
aansprakelijkheidsverzekering in te schakelen. Zij dienen direct de NAW-gegevens,
contactpersoon en polis- of referentienummers van hun
aansprakelijkheidsverzekering door te geven aan de daartoe verantwoordelijke
persoon binnen H.V. de Terriërs.
3.
Indien de materialen in bruikleen zijn gegeven aan twee of meer personen tezamen,
zijn zij hoofdelijk verbonden tot teruggave en eventuele schadevergoeding.
Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te .......................... op datum ......................... .
Voor akkoord met de bruikleen o.b.v.
bovenstaand reglement en
ontvangst van de keepersuitrusting*

Namens H.V. de Terriërs voor uitgifte
materialen en ontvangst van de borg:

Handtekening:

Handtekening:

Naam:

Naam:

* = Bij gebruik(st)ers jonger dan 18 jaar dient een wettelijk vertegenwoordiger te tekenen.
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BIJLAGE : informatieblad gebruik en onderhoud keepersuitrusting
In dit informatieblad staan een aantal tips over hoe we bij H.V. de Terriërs omgaan met de
keepersmaterialen, hoe ze gedragen en hoe ze verzorgd worden.
De helm en keelbeschermer: In een jeugdteam wordt er vaak van keeper gewisseld. De
helm past de ene keeper wel, de andere niet. De helm kan gelukkig in grootte worden
aangepast. Controleer de helm met regelmaat of er bandjes of schroefjes los zitten, dit
verlengt de levensduur. Blijkt de helm in de kleinste stand nog te groot te zijn dan kan er
d.m.v. een bandana of een zakdoek op de kruin van het hoofd de helm passend gemaakt
worden. De helm past als hij niet voor de ogen kan zakken. De helm “klemt” dan op de
kruin én de kin.
Bodyprotector: Deze is simpel instelbaar d.m.v. de banden op de rug. Mocht de
bodyprotector nog niet passen dan mag er tijdelijk een knoop in de band gelegd worden.
Haal deze na de wedstrijd er wel gelijk weer uit om de levensduur van deze banden te
verlengen. Zorg er voor dat de bodyprotector tegen de hals aansluit, zoals een t-shirt
normaal gesproken ook sluit. De bodyprotector moet over of boven de rand van de broek
komen. In verband met de veiligheid dient je altijd een shirt of jas over de bodyprotector te
dragen.
Handschoenen: Deze lijken voor zich te spreken, de linkerhandschoen is de
stophandschoen, de rechterhandschoen is de stickhandschoen. Zeker bij de kleinsten
worden de handschoenen nogal eens terzijde gelegd, omdat je met de linkerhandschoen
de stick niet kan vasthouden. Dat klopt! De stick wordt alleen in de rechterhand
vastgehouden! Met de linkerhandschoen kan men dus hoge(re) ballen keren. Men mag de
bal alleen tegenhouden, niét wegslaan. Dit kan een strafbal kosten. Ook als de keeper op
de grond ligt, mag deze niet naar de bal ʻvegenʼ met de linkerhand, wel mét de stick.
Legguards: Met van riempjes of banden met klittenband worden de legguards achter op
de kuit vastgemaakt. Zorg er voor dat ze niet te strak zitten, maar wel dusdanig vast dat ze
niet gaan draaien. Leggards hebben een rechter- en linkeruitvoering. Merk met een stift
welk deel L of R is. Om te voorkomen dat de ballen tegen de binnenkant van het been
geslagen worden zit daar een “bescherm-flap” naar binnen gebogen. De leggards zitten
dus goed als de “bescherm-flap” aan de binnenkant van de benen zitten.
Kickers (klompen): Één van de meest aan slijtage onderhevige delen zijn de klompen. Is
het niet dat de riempjes snel slijten danwel de onderzijde van de klomp. Bij het aantrekken
van de klomp dienen de riempjes voorop ʻslippendʼ los te zitten, nadat de voet erin zit en
de achterste hielriem vastzit kan deze weer aangetrokken en vastgezet worden. Let op dat
de klomp niet te ʻhoogʼ boven de grond komt te zitten, zodat de bal eronder kan schieten
en de voet alsnog geblesseerd raakt. Ook hier dienen de riempjes dusdanig aangetrokken
te worden dat de klomp niet van de voet afschiet maar ook de voet niet afklemt of in het
foam snijdt.
Laat de materiaalcommissie op tijd weten als de riempjes door slijtage hun einde naderen.
Zij kunnen dan tijdig een nieuw setje riempjes verzorgen. Bewaar de klomp in gesloten
toestand (riempjes aangetrokken) in de tas, om te voorkomen dat de riempjes kwijtraken
en te zorgen dat de klomp in vorm blijft. Let op dat het riempje niet gedraaid onder de zool
zit, dan slijt het nog sneller.
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De broek: Vanaf de D-jeugd zit er een broek in de tas. Check regelmatig of de
beschermende platen op hun plaats zitten. Met de riem en de vetersluiting dient de broek
op zijn plaats te blijven zitten. De broek is vaak de grootste oorzaak van die beruchte
keeperslucht die in de tas overheerst. In de broek blijft door het aanwezige, dempende
schuimrubber een groot gedeelte van het zweet hangen. Laat de broek dus goed
uitdampen. Gebruik van liters luchtverfrisser of deodorant helpt slechts tijdelijk, ca. 1/4
wedstrijd. Bij het eventueel reinigen van de broek moeten de wasvoorschriften op het
waslabel gevolgd worden.
De Tas: Haal natte keepers spullen uit de tas om te drogen. Laat de tas nooit onbeheerd
achter! Neem de tas mee naar huis of berg haar op in een afgesloten locker. Ga nooit op
de tas zitten. De keepers spullen in de tas kunnen dan beschadigen of uit vorm raken. Aan
het eind van het seizoen dienen de tassen met schone keepersspullen te worden
ingeleverd ter controle, zie data op de site.
Het onderhoud: Check de spullen regelmatig op slijtage! Een manco (slijtage) of schade
dient direct te worden gemeld aan de materiaalcommissie. Laat spullen niet nat in een tas
liggen tot de volgende wedstrijd. Daar gaat de kwaliteit heel snel mee achteruit en de geur
wordt er ook niet beter van! Was de keepersmaterialen regelmatig met water en een
lekker geurende zeep (shampoo). Controleer je helmschroefjes en draai ze aan. Leg je
spullen niet op een hete kachel om ze droog te koken. Gebruik geen tape of andere
lapmiddelen om een permanente oplossing voor een mankement of schade te bieden.
Verzorg de spullen alsof ze van je zelf zijn.
Voor het melden van mancoʼs of schade, vragen en opmerkingen over de
keepersuitrusting kan je terecht bij de materiaalcommissie:
Naam:

Marijke Krijnen

Yvonne de Jager

Email:

fam.krijnen@telfort.nl

yvonne@jager-de.nl

Mobiel:

06-15656419

06-29354992

Succes en veel keepplezier!
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