Veiligheid bij honk-en softbal Starlights vanaf pupillen teams.
Voor Beeball leden ( spelvorm bij honk-en softbal voor jonge kinderen) is onderstaande tekst nog
niet van toepassing.

1) Geslachtsbeschermer ;protector ook wel Toque genoemd.
Verplicht bij jeugdhonkbal is een zogenaamde geslachtsbeschermer; Er is een
speciaal model geschikt voor honkbal. Ze zijn in enkele maten te koop en bestaan uit
een broekje met daarbij een losse cup. Soms zitten ze in een speciale slidingsbroek.
2)

Maskers ( bij Starlights dragen we alle materialen in de kleur rood)

Er zijn in onze sport een drietal maskers beschikbaar
1) Voor catchers ; de catcher of achtervanger draagt een catchermasker dat ook
de oren beschermd. Deze maskers behoren bij de teammaterialen en worden
bekostigd door Starlights. We streven ernaar 3 maskers per team beschikbaar
te hebben.
2) Een gezichtsmasker of gezicht beschermend masker (face-guard)
voor in een verdedigende veldbeurt. in Voor jeugd softball geldt
dat een masker in het binnenveld verplicht is. Ook als pupillen
of adspiranten meisjes deelnemen aan jeugd honkbal is een
masker bij Starlights verplicht. Sommige senioren dragen ook
een gezichtsbeschermer. Deze maskers zijn persoonlijk bezit en
worden zelf gekocht. Er zijn er in verschillende maten en er zijn er van
kunststof en aluminium.
3) Een helm ; Bij zowel honk-als softball zijn helmen verplicht.
Starlights bekostigd deze helmen en elk team heeft er voldoende.
We zien ook steeds meer helmen met extra veiligheid aan de voorzijde.
Bij (Jeugd) Softball zien we maskers met een draadstalen frame voor het gezicht. Dit is
bedoeld om een van de knuppel afkomende bal tegen te houden voordat die het
gezicht beschadigt. Deze maskers worden met twee schroeven vast bevestigd aan de
helm. De helmen van Starlights worden meer en meer voorzien van deze stalen frames.
De helmen worden door Starlights aangeboden en behoren bij het teammateriaal. Wel
zien we steeds meer leden die zelf zo’n masker aankopen. Zowel een persoonlijk veld-en
slaghelmmasker behoren dan bij het persoonlijk materiaal.

Bij (Jeugd) Honkbal zien we steeds meer maskers met
aangehechte kaakbeschermer(extended Jaw Guard).
Veel Starlightsleden hebben zo’n helm als persoonlijk bezit.
Let op; er zijn er die zowel links als rechts te plaatsen zijn en er zijn er
die enkel links danwel rechts geplaats kunnen worden

Verder kennen we nog de zogenaamde coachhelm; Bij onze sport dragen
coaches die in de coachvakken coachen zo’n helm; Starlights zorgt daarvoor.
Per team zijn er 2 van deze helmen beschikbaar

3) Verder kennen we nog een aantal materialen die vooralsnog niet nodig zijn :
Elleboog beschermers ,Pols beschermers, Enkel-Scheenbeschermers en slaghandschoentjes.
Allemaal extra ( ook duur) materiaal dat als persoonlijke keuze kan worden aangeschaft.

