
WAS en GEBRUIKSADVIES
Je hebt net een nieuw turnpakje gekocht en daar wil je natuurlijk zo lang mogelijk 
van genieten. Dat begrijpen wij maar al te goed. Een turnpakje mooi houden lijkt 
een kunst opzich. Wij zien helaas genoeg turnpakjes waarbij dat niet gelukt is. 
Soms krijgen wij het verwijt dat we een ondeugdelijk product geleverd hebben. 
Het pakje is dan volledig verkleurt, de glans is er vanaf enzo. Vaak blijkt na onder- 
zoek dat het vooral ligt aan hoe je met het turnpakje omgaat. Hoe, en vooral wan-
neer en hoevaak was je het turnpakje, dat zijn de essentiele vragen die betrekking 
hebben op het behoud van het turnpakje. Hieronder wordt dit kort en bondig uit-
gelegd. Als je je aan deze spelregeltjes houdt, zal je merken dat je turnpakje lang-
er mooi blijft.

- WAS JE PAKJE NA ELKE TRAINING

- GEBRUIK DE WASMACHINE

De meeste turn(st)ers hebben de rare gewoonte om hun turnkleding in hun 
turntas te laten zitten. Hierdoor krijgt de transpiratie (de zuren) langer de tijd 
om hun negatieve werking te hebben op de stoffen. (soms wordt zelfs een pakje 
een aantal keer gedragen voordat het gewassen wordt, dit is niet zo hygiënisch)
Ons advies: Haal de gebruikte turnkleding direct uit je tas en was deze direct.

We leven in de jaren 20.... en we hebben tegenwoordig echt heel goede was-
machines. Laten we deze vooral gebruiken. Immers gemak dient de mens. 
Ons advies: Was het turnpakje even apart en binnenstebuiten op spoelstand.

- GEBRUIK VLOEIBAAR WASMIDDEL
Je turnpakje wassen met babyshampoo, of andere middeltjes uit grootmoeders
tijd zijn allang achterhaald. Ze werken echt niet, sterker nog ze zorgen ervoor 
dat folie stoffen sneller vervagen. Daarnaast blijkt dat de wasmiddelen van nu 
extra geconcentreerd zijn. je hebt dus maar heel weinig wasmiddel nodig.  
Ons advies: Gebruik 1 druppeltje vloeibaar wasmiddel in een wasbolletje.

- GEBRUIK GEEN WASVERZACHTER
Wasverzachter is ontwikkeld om stoffen zachter aan te laten voelen. Erg prettig 
maar ze hebben ook een negatief effect. Het breekt stoffen en lijm af. Het zal je 
dan ook niet verbazen dat foliestoffen oplossen in wasverzachter.  
Ons advies: Gebruik nooit wasverzachter voor je turnkleding!

- DROOG JE TURNPAKJE HANGEND
Omdat we de spoelstand wassen, zal het programma na het spoelen centrifu-
geren. Dat is heel fijn! Nu is het pakje al bijna droog. Keer het turnpakje weer 
goed en hang deze op een plastic kleerhanger nog even te drogen (tip bij een 
in werking zijnde wasdroger droogt het turnpakje sneller.  
Ons advies: Hang het pakje op een plastic kleerhanger te drogen.


