
Beste leden en ouders/voogd van leden,

Zoals jullie allemaal weten is het dragen van een mondbeschermer, ook wel bitje genaamd, verplicht. Dit geldt voor alle 
leden van de hockeyclub die actief hockey beoefenen (junioren/senioren/veteranen). Als club hebben we sportiviteit en 
de veiligheid van onze leden hoog in het vaandel staan. Daarom is het voor alle leden verplicht om tijdens de trainingen 
een mondbeschermer te dragen. 

We hebben een mooie actie opgezet voor een goed sluitende mondbeschermer om je tanden de maximale bescherming 
te bieden bij een onverhoopt ongeval. Deze mondbeschermers zijn uniek te maken door de keuze in kleur, glitters, 
effecten, etc.

We zijn dan ook blij en verheugd om te melden dat we Dental Clinics Montfoort, als trouwe sponsor van de club, bereid 
hebben gevonden om een hapdag te organiseren op de club. Zo kun je vanuit de stoel direct het veld opspringen! 

Kosten:
Een deel van de kosten krijg je mogelijk vergoed vanuit je zorgverzekering! Wij adviseren je dan ook je factuur daar in 
te dienen voor eventuele vergoeding.
€ 28,50   MINI hockeybitje geschikt voor kabouters, benjamins en F jeugd.
€ 38,50 JUNIOR hockeybitje geschikt voor E jeugd t/m A jeugd
€ 48,50 SENIOR hockeybitje + 12 jaar geschikt voor A jeugd tot veteranen en trimmers

Betalen: Pin

Levering: Aan huis, via de post!

Details: Het ‘bitje’ wordt voorzien van je naam en telefoonnummer en wordt geleverd in een kunststof opbergdoosje. 
Super handig dus voor het geval je de mondbeschermer onverhoopt kwijtraakt. 

Wanneer kan je komen happen?
- Zaterdag 31-10-2020 tussen 09.00 – 11.00 uur. Locatie: Hockeyclub Montfoort
- Woensdag 04-11-2020 tussen 16.00 – 19.00 uur. Locatie: Hockeyclub Montfoort.
Zorg dat je er op tijd bij bent; deze unieke kans kan en wil je niet missen!

Hoe gaat het een en ander in zijn werk?
Bij voorkeur aanmelden via www.sptl.nl of de onderstaande QR-code.

Je komt op de hapdag naar de club toe onder begeleiding van maximaal 1 begeleider in de leeftijd 18+. De sponsor-
commissie zal Dental Clinics ondersteunen bij het geordend laten verlopen van de hapdag, rekening houdend met alle 
Covid-maatregelen. 
Je kiest tijdens de hapdag op de club – aan de hand van een kleurenposter – de kleur van de beschermer. 
Betaling geschiedt per pin.
Daarna wordt er een afdruk van je gebit genomen.
Ongeveer 2 - 3 weken later liggen de bitjes klaar om te gebruiken.

Bij vragen kan contact worden opgenomen met Elice Prior via sponsorcommissie@hockeyclubmontfoort.nl.
De bitjes gaan minimaal 2 jaar mee, afhankelijk van hoe ermee wordt omgegaan.

We zien je graag op de hapdag!

Met sportieve groet,

Hockeyclub Montfoort



Hoe werkt een gebitsbeschermer?

Wanneer er GEEN gebitsbeschermer wordt gedragen, stuurt een klap tegen de onderkant van het gezicht schokgolven 
door de schedel. Een voltreffer kan de voortanden breken. Andere klappen, vooral tegen de onderkaak, kunnen echter 
andere schade aanrichten. Een klap tegen de onderkaak kan de kaken doen samenslaan. De plotselinge klap van de 
tamelijk scherpe ondertanden tegen de achterkant van de boventanden werkt als een beitel, met als gevolg dat de 
boventanden breken en naar voren worden geduwd.

In sommige gevallen kan de overgebrachte kracht tot een gebroken kaak leiden of kan deze door de onderkaak en het 
kaakgewricht naar de onderkant van de schedel heen lopen, wat een hersenschudding tot gevolg heeft. 

Een gebitsbeschermer werkt als een schokdemper, die de kracht van een onverhoopte klap over een groter gebied 
verspreidt. Daardoor duurt het langer voordat de piek van de kracht wordt bereikt. Het verspreiden van de energie van 
de klap over een groter gebied en de daarmee gepaard gaande (langere) tijd, vermindert het effect. Zo kan eventueel 
letsel worden voorkomen of in ieder geval aanzienlijk worden verminderd.
Bron: Stichting Preventie Tandletsel


