
TGL       hints & tips
Schaatsen

     Slijptafel dient beide schaatsen recht (haaks) en op gelijke hoogte vast te zetten.
     Scherp is: haaks geslepen, zonder bramen en met de juiste ronding (21-23 meter). 
     Slijpstenen dienen altijd vlak en schoon te zijn.
     Rondingen 2x per seizoen (laten) controleren (aanvang en halverwege seizoen).
     Rondingen niet laten aanpassen vlak voor belangrijke wedstrijden.
     
* IJzers met een betere (hardere) staal kwaliteit zijn duurder, maar blijven langer scherp.
   -  De ijzers worden hierdoor ook stijver, moeilijker te sturen (veel druk/kracht nodig).
* Stevige schoenen ondersteunen de enkels beter (veelal i.c.m. vacumeer methode).

TGL TIP: huren bij Zwaan Schaatsenservice in Bilthoven

Schaatstas   (natuurlijk zelf inpakken, kun je niets vergeten...)

      Beide schaatsen...
       Schaatskleding
       Snijvaste enkel sokken (verplicht bij marathons; scheenbeenbeschermers en helm)
       Handschoenen en muts (TGL buff).
       Wedstrijdbandjes (4 kleuren)
       Bidon (gevuld met water tijdens de training)

* Reserve veters, afbraamsteentje, pleisters en veren met gereedschap?
      
Skeelers
 
       4 wielen 80/90 tot max 100mm.
       Stevige schoen waarbij enkel naar voren gebogen kan worden, met veters en strap.
       Wielen regelmatig wisselen, dit zorgt voor een gelijkmatige slijtage.
       Na rijden in vochtige omstandigeheden, lagers (demonteren) zeer goed laten drogen.

* Wielen en lagers zijn slijtage onderdelen, let hierop bij aanschaf (losse sets vanaf  ca. 80 euro)!

Wielrenfiets

       Zorg voor een passende maat wielrenfiets.
        Schakelen en remmen d.m.v. hendels op stuur.
        8&9 speed is verouderd, 10 speed gangbaar, 11 speed is laatste versie
        Bij aanvang en keuze, is het advies; compact of tripple crankset.
        Banden nazien op slijtage en vervangen indien nodig (onze tip: CONTI 4000 S(II)).
        Ketting schoonmaken na een rit en voorzien van olie.
        Voor een rit, ketting droogmaken (verwijderen van overtollige olie).        
        Pedalen:   SPD voor spinning&MTB    SPD-SL (en vele andere) voor racefiets                          
        *** Schoenplaatjes zijn slijtage gevoelig, tijdig vervangen ***

* Pomp, reserve binnenband en bandenlichters zelf meenemen !                                                         
* Ketting is een slijtage onderdeel, tijdig vervangen bespaart geld (m.b.v. slijtagemeter).
   - Let bij 2e hands aanschaf op: 1. valschade 2. conditie van de ketting/tandwielen/kabels etc.     
                          HULP NODIG  ?  VRAGEN STAAT VRIJ !!!


