
 × 307 - hockeyne 
 

 

VERPLICHT dragen van een mondbeschermer/bit in ALLE categorieën, en dit vanaf de 

start van het nieuwe seizoen 2015-2016. 

 

 

Beste KHCL leden, 

 

Om tegemoet te komen aan deze verplichting biedt de club verschillende 

mogelijkheden: 

 

Prefab bitjes zijn in de handel (onze clubwinkel) te verkrijgen in verschillende maten 

en kleuren. Lees de instructies goed en let erop om het bitje vooral bij kleinere 

kinderen achteraan wat in te korten.  

Prijzen van 5 tot 50 euro, afhankelijk van het type. 

 

Individueel op maat gemaakte bitjes bieden 

naast een betere bescherming en aangenaam 

draagcomfort ook een groot voordeel mbt 

ademhaling. Tijdens het spel blijven deze 

perfect rond de boventanden  zitten waardoor 

de speler de mond kan openen. De zuurstof 

opname kan daardoor tot 30% vergroten tgv 

de prefab bitjes die meestal ideale 

zuurstofopname belemmeren. 

 

 

Begin september bieden we op de club de mogelijkheid om een afdruk te laten nemen 

voor iedereen die graag met een op maat gemaakte bit speelt. Deze individuele afdruk 

wordt door  tandarts Lauranne Vandendael van PRAKTIJK 318 op onze club genomen. 

Er wordt dan voor jou een bit op maat vervaardigd in het labo.  

 

 

 



KEUZE UIT VOLGENDE OP MAAT GEMAAKTE HOCKEYBITS: 

 

 

PLAY SAFE DUO: 75€ 
 

Bit vervaardigd uit 2 materialen, met ingebouwde versterking voor het gevoelige 

gedeelte van de voortanden. Onder vacuum geperst op een model van je eigen 

bovenkaak. 

Kan voor elke leeftijd.  

KLEUREN: BLAUW-TRANSPARANT of ROOD-TRANSPARANT of ROZE 
 

 
 

PLAY SAFE TRIPLE: 95€ 
 

Bit  vervaardigd uit 3 materialen: zacht-hard-zacht,  om bij impact de beste 

bescherming te kunnen bieden. 

Eerder voor oudere kinderen vanaf  12 jaar en volwassenen 

(definitieve tanden) 

KLEUREN: ROZE of BLAUW  
 

 
 

PLAY SAFE BITS zijn ook geschikt voor kinderen die een orthodontische beugel dragen. 

 

Tandarts Lauranne Vandendael zal aanwezig zijn op onze club op: 

MAANDAG 31/08 van 17u30 tot 21u00 

WOENSDAG  2/09 van 14u00  tot 18u30 

 

Je kan ook een afspraak maken bij de tandarts voor de afdrukname: 

TDS Lauranne Vandendael - Praktijk 318 ism DE PAEPE DTB 

Tiensesteenweg 318 - 3000 Leuven 

016/ 888 318  


