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Volgt de omtrek van het lichaam 
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Bescherming die wordt geboden door een bodyprotector 

Bodyprotectors bieden bescherming tegen de gevolgen van een val van een paard. Dit kan op 
zachte of harde grond zijn, of tegen objecten zoals bomen, voertuigen, palen en stangen. Ruiters 
die vallen en mensen die met paarden werken, kunnen ook worden geschopt, vertrapt of 
platgedrukt door een paard. Een val van een paard brengt een hoge mate van energiedissipatie met 
zich mee. Blessures nemen af qua ernst, maar kunnen niet helemaal worden voorkomen.  
Bodyprotectors bieden geen bescherming van de wervelkolom en voorkomen geen verwondingen 
ten gevolge van ernstige torsie, flexie en extensie of platdrukken van het lichaam. 

 
De standaardbeschermingsniveaus EN 13158: 2018 en BETA 2018: 
Deze bodyprotector is vervaardigd en getest om te voldoen aan de eisen van EN13158:2018, de Europese norm voor 
'Beschermende jassen, lichaams- en schouderbeschermers voor ruiters'. De bodyprotector heeft een CE-markering 
conform de Europese PBM-verordening (EU) 2016/425. Bovendien is deze getest volgens de BETA 2018-norm voor 
lichaams- en schouderbeschermers van ruiters. De EN 13158:2018- en de BETA 2018-norm omvatten specifieke 
tests om de prestaties van beschermende kledingstukken vast te stellen. Er zijn drie categorieën van bescherming, 
namelijk: 
 
Niveau 3: Turquoise 2018 
Protectors die een beschermingsniveau bieden dat geschikt wordt geacht voor normaal paardrijden, wedstrijden en 
werken met paarden. 
Niveau 2: Oranje 2018 
Protectors die een lager dan normaal beschermingsniveau bieden dat alleen geschikt wordt geacht voor gebruik in 
situaties met een laag risico. 
Niveau 1: Groen 2018 
Protectors die een lager beschermingsniveau bieden, worden alleen geschikt geacht voor jockeys met een licentie. 
 
Het is belangrijk om het beschermingsniveau te kiezen dat past bij jouw rijactiviteiten. 
Deze bodyprotector biedt bescherming van niveau 3. 
 
De juiste maat kiezen 
Je bodyprotector wordt geleverd in 10 maten, kies uit de maattabel het kledingstuk dat jou het beste past. Het is van 
essentieel belang dat de bodyprotector die je kiest de juiste pasvorm heeft en comfortabel is om te dragen in alle 
rijhoudingen. Hij moet goed aansluiten en over lichte kleding worden gedragen.  

 
 
 
 
 



Kledingmaat  
Neem de drie maten A, B, C die worden weergegeven in het pictogram en kies vervolgens de juiste maat in de 
maattabel. Houd rekening met de ruglengte (D) bij het kiezen van de juiste lengte van het kledingstuk. 

 
Afmeting A - borst: gemeten rondom het breedste deel van de borst 
Afmeting B – taille: gemeten rond de taille boven de heupen  
en dicht bij de onderste rib 
Afmeting C – taille tot taille over schouder: gemeten vanaf de voorkant   
taille tot taille op de rug over borst en schouder.  
Afmeting D - ruglengte van het eigenlijke kledingstuk  

 
Borst- en taillecorrectie: maak de banden aan de zijkant los en trek je bodyprotector aan voordat je de ritssluiting 
sluit. Pas de zijbanden aan voor een comfortabele pasvorm. Druk het klittenband stevig tegen elkaar. Als er een rode 
waarschuwingsmarkering te zien is, heeft het kledingstuk niet de juiste maat en moet je een grotere maat proberen. 
Rijd niet met je bodyprotector los op je lichaam.  
 
Schouderaanpassing: op de schouder moet de rode waarschuwingsmarkering worden bedekt door de achterste 
schouderriem voordat de voorste bevestigingsriem wordt vastgemaakt en naar beneden wordt gedrukt. 
 
Lichaamsbedekking 
Een goed passende bodyprotector moet de volgende delen van het lichaam bedekken: 

• De hele omtrek van de romp. 

• De voorkant moet minimaal 25 mm onder de onderste middelste rib komen. 

• De bovenkant van de achterkant van de beschermer moet net het uitstekende bot onder de nek bereiken 
(zevende halswervel) 

• De achterkant van de bodyprotector moet zo dicht mogelijk bij het staartbeen komen zonder het zadel te raken. 
 

De beschermingspanelen moeten te allen tijde samenkomen en overlappen bij de schouder en zijkant. Om dit 
duidelijk te maken, zijn er rode waarschuwingsmarkeringen in contrastkleur op de taille en 
schouderlusbevestiging die niet zichtbaar mogen zijn wanneer het kledingstuk correct is aangetrokken. Zorg er 
altijd voor dat het klittenband over de hele lengte tegen elkaar is bevestigd.  

 
Aanvullende veiligheidsproducten 
Je dient altijd een helm te dragen die aan een toepasselijke norm voldoet.  
 

 
Onderhoud van je bodyprotector   
De hoes van je bodyprotector mag alleen met de hand worden gewassen met warm water en een mild 
reinigingsmiddel. Plat laten drogen, uit de buurt van warmtebronnen.  

 
Uitleg van de symbolen voor het wassen van de hoes. 

 

                                                                                       
 

  

Handwas Niet bleken Niet strijken Niet stomen Niet in de droger 

 
Ritssluiting  
Om de levensduur van de ritssluiting te maximaliseren, moet je ervoor zorgen dat de zijstukken los zijn gemaakt 
voordat je de ritssluiting dichtdoet. Als je dit niet doet, kan het van de stof scheuren of kan het uiteinde van de 
ritssluiting beschadigd raken. 
 
Opbergen 
Leg plat op een schone, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en extreme temperaturen.  Leg de bodyprotector 
niet onder zware of scherpe voorwerpen. 
 
Temperatuur 
De schokabsorberende materialen die in dit kledingstuk worden gebruikt, zijn temperatuurgevoelig en presteren het 
best tussen 5ºC en 25ºC.  Als de bodyprotector wordt blootgesteld aan lage temperaturen, kan het foam broos worden 
en breken. Laat bodyprotector voor gebruik op kamertemperatuur komen zodat het foam zijn flexibiliteit terugkrijgt. 
Boven de 25ºC wordt het foam te zacht en kunnen de prestaties aanzienlijk verminderen. 
 
 
 
 



Inspectie 
We raden je aan om je bodyprotector regelmatig te controleren op SLIJTAGE.  
Schade aan de schokabsorberende materialen kan zichtbaar zijn door verminderde dikte of omdat de bodyprotector 
anders aanvoelt.  Vervang bij twijfel je kledingstuk.  In het geval van een val, waarbij het kledingstuk een ernstige klap 
heeft gehad, moet het worden vervangen. 
 
 

Waarschuwingen 
 
 

 

Blessures nemen af qua ernst, maar kunnen niet helemaal worden voorkomen. Bodyprotectors bieden 
geen bescherming van de wervelkolom en voorkomen geen verwondingen ten gevolge van ernstige 
torsie, flexie en extensie of platdrukken van het lichaam. 

 

Zorg ervoor dat deze bodyprotector de juiste maat heeft en nauw aansluit op de romp. Slecht passende 
kleding vermindert de bescherming en kan zelfs een nadelig effect hebben. 

 

Aanpassingen van of verkeerd gebruik van de bodyprotector brengen de bescherming die deze biedt 
ernstig in gevaar. 

 

Het foam in deze bodyprotector is gevoelig voor extreme temperaturen; het kan broos worden bij lage 
temperaturen.  De beschermende waarde kan afnemen als het wordt blootgesteld aan hoge 
temperaturen. 

 

Deze bodyprotector heeft niet de juiste maat of is verkeerd afgesteld als er contrastkleurige 
markeringen zichtbaar zijn wanneer de schouders en taille zijn aangepast aan je pasvorm. 

 

Dit product bestaat uit foampanelen en een stoffen bekleding die samen moeten worden gebruikt. 
 

 
Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. 
  
COMFG Ltd             LL14 4BJ 
Gefabriceerd ……. (fabricagedatum op het hier bijgevoegde etiket zoals te vinden op het inhoudsetiket) 
 
voor Demeter / Demeter Air - 
De conformiteitsverklaring van je bodyprotector vind je op www. https://www.hooks.se/pub_docs 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maat Borst 

(A) 

Taille 

(B) 

Over schouder 

(C) 
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CM 62 - 69 62 - 70 66 - 74 

CL 67 - 74 65 - 73 70 - 78 

CXL 72 - 80 67 - 76 73 - 81 

AXS 79 - 87 72 - 81 76 - 84 

AS 85 - 94 76 - 87 77 - 85 

AM 92 - 103 85 - 95 79 - 87 

AL 101- 112 92 -102 84 - 92 

AXL 110- 122 100-112 86 - 95 

http://www.airowear.co.uk/doc
https://www.hooks.se/pub_docs

