
Gebitsbeschermers hapdagen

BHV Push stelt u, samen met SPTL en tandarts Maarten Jansen, weer in de gelegenheid om 
een professionele gebitsbeschermer aan te laten meten op vrijdag 18 juni, 18.00-21.00 uur 
en vrijdag 16 juli, 18.00-21.00 uur in het clubhuis. De KNHB heeft in 2015 het dragen van 
een gebitsbeschermer in het veld verplicht gesteld.

Voordelen professioneel aangemeten gebitsbeschermer en een standaard 
gebitsbeschermer, verkrijgbaar uit de winkel
Een professionele gebitsbeschermer wordt door middel van een afdruk van uw boventanden
op maat gemaakt. Dat betekent dat het gebitsbeschermer perfect gevormd om de tanden 
zit, zelfs iets vacuüm gezogen. Daardoor voelt u het nauwelijks zitten en kan u er normaal 
mee praten en ademen.
Als u tijdens een wedstrijd op het veld kijkt, dan ziet u vaak dat de gebitsbeschermer (uit de 
winkel) uit de mond genomen wordt. Kinderen kauwen erop als ze niet aangespeeld worden.
Allemaal tekenen dat die gebitsbeschermer niet passend is en de drager zich bewust is van 
de aanwezigheid van de gebitsbeschermer. Een gebitsbeschermer uit de winkel moet om elk
gebit passen (mits al de maat juist gekozen is), dus kan nooit pasvorm zitten.

SPTL hanteert speciale prijzen voor de club:
Junior gebitsbeschermer:  € 35 (jongste jeugd, wisselgebit)
Senior gebitsbeschermer:  € 40 (oudste jeugd en senioren)
Een junior gebitsbeschermer is 2 laags (3+3 mm) en voorzien van naam en telefoonnummer
Een senior gebitsbeschermer is 2 laags (3+4 mm) en voorzien van naam en telefoonnummer 

Beugels; happen tijdens de hapdagen is niet mogelijk. Informeer bij uw tandarts / 
orthodontist voor het maken van een afdruk. Voor meer informatie zie https://sptl.nl/meest-
gestelde-vragen/

Voor het nemen van de afdruk ontvangt u een factuur. Deze is voorzien van de code M61. 
Indien u aanvullend verzekerd bent en uw verzekering vergoedt deze code, dan kunt u deze 
bij uw zorgverzekering declareren en ontvangt u € 27,13 terug van de aanschaf!

U sponsort hier ook nog eens BHV Push mee, want voor elke verkochte gebitsbeschermer 
ontvangt BHV een bedrag voor de club!

Elke gebitsbeschermer is verkrijgbaar in 18 basiskleuren zonder meerprijs:
Transparant, wit, zwart, rood, bordeaux rood, groen, geel, oranje, lichtblauw, donkerblauw, 
turquoise, paars, roze, zilver of goud.
Fluorescerend: neon groen, neon geel of neon rood.
Tegen meerprijs kunnen er nog effecten aan toegevoegd worden (zoals glitters, meerkleurig, 
tekeningetjes, emoji’s).



Procedure:
Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, is aanmelden verplicht op www.sptl.nl  Klik op 
oranje button ‘Aanmelden hapdag’ , kies hapdag Push 18 juni of 16 juli en kies een tijdvak. 
U ontvangt automatisch een bevestiging.
Let op: uiterlijk aanmelden t/m woensdag 16 juni voor de hapdag van 18 juni 
Let op: uiterlijk aanmelden t/m 14 juli voor de hapdag van 16 juli.
Tijdens de hapdag kunt u zowel contant als met pin betalen. U ontvangt dan meteen de 
factuur (met daarop M61).
Na ca 3 weken ontvangt u de gebitsbeschermer in uw brievenbus.

http://www.sptl.nl/

