Hoe koopt u een handschoen en hoe onderhoud u het?
De bedoeling van deze aankoopwijzer voor een honkbalhandschoen is om te helpen bij de aanschaf
van een honkbalhandschoen voor uw kind of uzelf, het inwerken van een handschoen en het
onderhoud ervan, zodat het u jaren van plezier bezorgt.
Voordat u de eigenlijke aankoop doet, zijn er een aantal dingen die u kunt doen om er zeker van te
zijn dat u de meest passende handschoen koopt die beschikbaar is volgens uw individuele wensen en
de eisen die uw kind stelt.
Net als handen zijn er handschoenen in diverse uitvoering en maten. Er is een handschoen voor elke
leeftijd, positie en spelvorm (honkbal of softbal).
Honkbalhandschoen maattabel volgens leeftijd
Leeftijd
Positie
Handschoenmaat
5-6
Algemeen
9 - 10 inch (jeugdmodel)
7-8
Algemeen
10 – 11 inch (jeugdmodel)
9-12
Algemeen
11 - 11.5 inch (jeugdmodel)

Hoe meet men een
handschoen?

Een honkbalhandschoen wordt gemeten vanaf de bovenkant van de
wijsvinger van de handschoen, langs de binnenkant van de pocket en
dan naar de hiel van de handschoen. Gebruik een flexibel meetlint die
men in de handschoen kan leggen tijdens het meten. Alle maten
handschoenen worden aangegeven in inches. Honkbalhandschoenen
zijn er van 9 inches (beginnende jeugdmaat) tot 13 inches (volwassene
buitenveld). De maat van een handschoen voor een eerste honkman
en een catcherhandschoen worden daarnaast ook gemeten door
middel van de omtrek.

Handschoen kwaliteit

Honkbalhandschoenen zijn verkrijgbaar in diverse leersoorten en
daardoor ook in verschillende prijsklassen. Varkensleer, Koeieleer ,
etc. Betere kwaliteitshandschoenen kenmerken zich door het gebruik
van een hoge kwaliteit leer, betere opbouw en goed ontwerp. Dit maakt
dat een handschoen duurzaam is. De hoge kwaliteitshandschoenen
zijn doorgaans gemaakt van een zwaardere leersoort die iets meer tijd
vergt om soepel te maken, maar ook voorzien in een behaaglijke
pasvorm. Deze handschoenen hebben vaak geen ‘palm pads’ of
‘Velcro’ verstelbare polsbanden, wat overigens een uitstekend
kenmerk is om te hebben wanneer men een jeugdhandschoen of
recreatiemodel koopt.
Voor uw kind is het aan te raden een handschoen te kopen die reeds
ingeölied of behandeld is om hem sneller soepel te maken. Dit zijn vaak
uitstekende handschoenen die goedkoop en goed zijn voor jonge
spelers, tot 10 jaar, die na een paar seizoenen uit hun handschoen zijn
gegroeid.
Honkbalhandschoenen zijn ook verkrijgbaar in verscheidene
synthetische materialen. Deze handschoenen zijn minder duurzaam en
zijn niet bestand tegen het gebruik zoals leer dat wel kan. Deze
handschoenen worden ook niet aangeraden als men echt aan de sport
wil deelnemen.

Jeugdhandschoenen

Misschien het belangrijkste van alles is dat men dient te vermijden om
een handschoen te kopen die te groot is voor de persoon die hem gaat
gebruiken met het idee dat hij/zij er wel ingroeit. Wat er kan gebeuren is
dat de handschoen van zijn hand afvalt of hij/zij vangt de ballen niet
goed, omdat de handschoen te zwaar is. Koop meteen de goede maat
en voorkom onnodige ellende.
Jeugdhandschoenen zijn kleiner, zodat kinderen controle hebben over
de handschoen en zijn ontworpen om snel soepel te raken.

Jeugdhandschoenen hebben ook vaak smallere vinger- en
polsopeningen zodat ze beter aan de hand blijven zitten. Vaak hebben
ze ook een synthetische polsaanpassingsmogelijkheid, een goede
accessoire bij jeugdhandschoenen. Het zorgt voor een goede pasvorm
over een lange periode en meer dan één persoon kan deze
handschoen dan gebruiken. Jeugdhandschoenen kunnen een extra
grote pocket hebben om jonge spelers te helpen met het leren vangen.
Open t.o.v. gesloten web

Open Web: Wordt het meest gewaardeerd door de middelste
binnenvelders, eerste honkmannen en sommige buitenvelders. Bij een
open web krijg je de bal sneller uit de handschoen.
Gesloten Web: Veel gebruikt door pitchers, derde honkmannen en de
meeste buitenvelders. Pitchers waarderen het gesloten web, zodat ze
de bal kunnen verbergen voor de slagman. En derde honkmannen en
buitenvelders waarderen de extra ondersteuning die een gesloten web
biedt.

Conventionele of
Open Rug t.o.v. gesloten
rug

Conventionele , ook wel open rug genaamd, t.o.v. gesloten rug is
hoofdzakelijk een keuze van stijl en persoonlijk voorkeur.
Conventionele rug handschoenen hebben een open ruimte ter hoogte
van de knokkels en zijn ietwat lichter. Sommige handschoenen met
gesloten rug hebben een pols aanpassingsysteem, waarmee je de
handschoen wat losser of wat strakker kunt zetten.
Conventioneel of Open rug: Geprefereerd door binnenvelders en
catchers, vanwege de flexibiliteit.
Gesloten rug: Meest gewaardeerd door buitenvelders en eerste
honkmannen. Veel handschoenen met gesloten rug hebben een
vingergat die extra support biedt.

Inwerken & onderhoud

Er zijn veel theorieën over hoe je een handschoen soepel moet maken.
De meeste theorieën zijn vaak anekdotes en raken kant nog wal en
hebben daarom niets te maken met de juiste behandeling van leer,
waarvan een honkbalhandschoen overduidelijk gemaakt is. Het eerste
waar men rekening mee moet houden is dat we van leder spreken en
ongeacht wat u gehoord of gelezen heeft, zijn er dingen die u wel en
absoluut niet mag doen als het gaat over het onderhoud van een nieuw
aangeschafte honkbalhandschoen. Laten we beginnen met het
inwerkproces.
Break-In:
Afhankelijk van het type leer, waarvan de handschoen gemaakt is, kan
de inwerktijd variëren van een paar dagen tot een paar weken. Het is
algemeen bekend dat hoe meer je met een handschoen speelt des te
sneller al het soepel zijn. Er zijn mensen die hun nieuwe handschoen
meenemen naar de slagkooi, een paar emmers met ballen nemen in
een slagmachine doen en in plaats van te slaan de ballen vangen. Ze
herhalen dit een aantal dagen achter elkaar om het inwerkproces te
versnellen. Begrijp goed dat er geen oplossing is om het soepel maken
binnen één dag te realiseren, dagelijks gebruik is de sleutel. Sommige
mensen menen dat ze voor het eerste gebruik van de handschoen wat
olie moeten, dit is goed. Gebruik echter niet te veel. Gebruik een olie
en/of onderhoudsmiddel dat geschikt is voor honkbalhandschoenen.
Wanneer u handschoenenolie aanbrengt, begin dan met de palm van
de handschoen en werk van daaruit totdat men de hele handschoen
heeft behandeld. Niet te veel olie gebruiken, maar bedek het licht met
olie. Laat de olie of conditioner goed drogen voordast je de handschoen
gaat gebruiken. Onthoud dat: hoe vaker u met de handschoen vangt,
des te sneller is hij soepel. De meeste doen een bal in de handschoen
na gebruik en wikkelen ere en elastiek omheen om de handschoen
vorm te geven. Het is goed om dit te doen. U kunt een softbal of een

honkbal gebruiken afhankelijk van de grootte van de handschoen.
Afhankelijk van de omstandigheden, wanneer de handschoen is
ingewerkt dient men aan het begin en het eind van het seizoen de
handschoen te conditioneren voordat het weggelegd wordt. Als u
beslist om een voorbehandelde handschoen of een handschoen die
wedstrijdklaar is te kopen, bedenk dan wel dat deze handschoenen
minder lang mee gaan dan de duurzame handschoenen.
Wel en Niet

Belangrijke dingen die men NIET met de handschoen moet doen:
• Gooi en schop niet met de handschoen
• Stop hem niet in de magnetron of oven en gebruik geen
haardroger of een andere warmtebron om te drogen
• Houd hem niet in het water om hem soepel te maken
• Sla er niet op met een hamer of knuppel om hem soepel te
maken
• Bewaar hem niet in de kofferbak van de auto, wanneer je hem
voor langere tijd niet gebruikt
• Gebruik geen leermiddelen met siliconen
• Dompel de handschoen niet onder de olie
Belangrijke dingen die men wel met de handschoen moet doen:
• Gooi iedere dag over met iemand om hem in te werken
• Kijk de veters veelvuldig na en trek ze indien nodig strakker
• Leg hem op een geventileerde plek neer
• Laat hem op natuurlijke wijze drogen als hij nat is
• Gebruik minimale hoeveelheid olie

“Winterstalling”

Het honkbalseizoen is voorbij. Wat moet men doen totdat de
wintertraining weer begint. Eén ding dat u kunt doen met de trouwe
partner, die u door dik en dun gesteund heeft, is hem goed behandelen.
Ten eerste kijk hem goed na of hij gerepareerd moet worden of dat hij
nieuwe veters nodig heeft. Als dat zo is, is het nu de tijd om dit te doen.
Vervolgens gebruikt u een klein beetje handschoenolie en behandelt
hem. Begin bij de palm en werk zo naar buiten toe, totdat de gehele
handschoen gedaan is. Wanneer u dit gedaan hebt legt men een bal in
de handschoen en stop dit in een stoffen zak en leg de handschoen op
een veilig plekje weg.

