Wel zo slim:
bitje in.
1 Nieuwe regel
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Vanaf 1 augustus 2015 spelen
alle hockeyers met een bitje.
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3 Comfort

4 Kant-en-klaar

Een mondbeschermer dient

Er zijn verschillende

zo comfortabel mogelijk

te zitten. Individuele
mondbeschermers die door
een tandarts zijn vervaardigd,
worden in het algemeen
als het meest comfortabel

ervaren.

6 Bitje op maat

De individu
eel
vervaardigde

5 Thermoplastische
beschermer

De thermoplastische
semi-individuele
mondbeschermer
is vervaardigd van
materiaal dat bij
verwarming vervormt
en bij afkoeling weer
een stugge vorm
aanneemt. Hierdoor kan de
beschermer na verwarming

individueel aangepast worden.
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7 Wisselen en beugels
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9 Hapdagen
Op veel verenigingen worden al hapdagen

georganiseerd. Dit gebeurt met
medewerking van de plaatselijke tanda
rts
of via de I nterpolis Hapdagen, die met
een tandtechnisch laboratorium w
 orden

georganiseerd. Meer informatie via Interp
olis.
nl/hockey.

Bitje uit

10 Tip voor de hockeyer

Haal bij een bewusteloze
hockeyer altijd de
gebitsbeschermer uit de

Draag je nog geen bitje, wen er
aan door er nu al een in te doen.

mond. Die kan namelijk de
ademhaling belemmeren.

Wees voorbereid op de nieuwe
regel en laat je informeren door

11 Tips voor vereniging

en

Stimuleer uw led
en nu al een bi
tje
te dragen, wees
voorbereid op
de
komst van de ni
euwe regel en
zorg
dat er bitjes be
schikbaar zijn
op
de
vereniging.

Meer informatie op www.knhb.nl

je tandarts.

