
Wasinstructies voor teams Sc Meddo 

 
 Shirts binnenstebuiten keren. 

 
 Sokken uit elkaar halen en recht trekken anders worden ze niet schoon/droog (niet 

binnenstebuiten). 
 

 De was gescheiden in de drie netten doen (shirts bij elkaar, broeken bij elkaar en 
sokken bij elkaar).  

 
 De drie netten bundelen met de veiligheidsspeld. De speld door de lussen halen die 

aan de netten zitten. De netten zijn door ons al gebundeld in de tas gedaan. 
 

 De wasnetten helemaal dichtritsen, bij een kleine opening gaat tijdens het wassen 
het hele net open en dus raakt de was door elkaar. 

 
 Controleer de inhoud van de tas. Iedereen laat zijn vuile teamkleding op de club in de 

tas, niemand neemt dit mee naar huis. Dit om verwarring te voorkomen. 
 

 Ook de ‘schone’ kleding in de wasnetten doen, alles wordt gewassen. 
 

 Geen eigen kleding in de wasnetten doen en geen andere spullen in de tassen laten. 
Dus geen petjes, bidons, whitebordjes ect. 

 
 De bundel netten stop je in de wedstrijdtas en je legt de tas in de daarvoor bestemde 

kar achter in de hal bij kleedkamer 4 en 5. 
 

 De wastassen worden op maandag naar Trias gebracht en dinsdag weer schoon 
opgehaald en weer terug in de waskar gelegd. Graag zelf de tas weer in je eigen vak 
in de kledingruimte zetten.  

 
 Bij wedstrijden door de week moet er helaas zelf gewassen worden als er het 

weekend weer wordt gespeeld. 
 

 Het volgen van deze instructie is van belang, zodat wij ons werk zo 
goed mogelijk uit kunnen voeren. Wordt voorgaande instructie niet gevolgd 
dan zullen wij hier melding van maken. 

 
 Heb je vragen of opmerkingen over de was neem dan contact op met Judith Hoog 

Antink 0612354523 
 
We hopen op een prettige samenwerking en dat we er samen maar een groot succes van 
mogen maken. 
Met vriendelijke groet,  
het wasteam Estinea 


