
 
 
 
 
                
 
 

 
Betreft: Gebruikersadvies wielerkleding. 
 
Beste clublid, 
 
Hierbij ontvang je een gebruikersadvies van onze wielerkleding zodat verlies van 
kwaliteit en kleurvervaging voorkomen kunnen worden. 
 

- Let op met het gebruik van zadeltasjes, rugzakken etc. De kleding is niet bestand 
tegen het “schuren” van de diverse accessoires!!! 

 
- Was de kleding zo snel mogelijk na gebruik, dit om beschadiging door 

transpiratievocht te voorkomen. 
 
- Indien je de fietskleding voor de eerste keer wast, kun je het beste gebruik 

maken van de handwas in koud water met een vloeibaar fijnwasmiddel. Daarna 
kun je de fietskleding wassen in de wasmachine, indien dit op het waslabel staat 
vermeld. 

 
- Wassen in wasmachine op 30 graden. 
 
- Maak bij het wassen van de fietskleding nooit gebruik van wasverzachter, dit 

zorgt voor beschadiging van de stof en breekt de waterafstotende eigenschappen 
af. 

 
- Maak voor het drogen van de fietskleding geen gebruik van een wasdroger, maar 

hang de fietskleding op in de schaduw, om verkleuring door de zon tegen te 
gaan. 

 
- Je hoeft je fietskleding niet te strijken, de kleding komt reeds zonder kreukels uit 

de wasmachine. 
 
- Door de zeem in de fietsbroek is het erg belangrijk om deze direct na gebruik te 

wassen. De zeem wordt bij niet wassen namelijk een brandhaard van bacteriën, 
wat weer kan leiden tot irritatie aan de huid. Ook achtergebleven wasmiddel 
resten kunnen tot huidirritatie leiden, dus goed uitspoelen die broek. Ook hier 
geldt dat je geen wasverzachter moet gebruiken en dat drogen in de wasdroger 
de kwaliteit van de broek niet ten goede komt. 

 
-  Indien je je fietshandschoenen wilt mee wassen dan kun je hier het beste een 

waszak voor gebruiken. Zorg dat de ritsen van de kleding dicht zitten en dat 
klittenband sluitingen op elkaar zitten, omdat dit anders pellen op de kleding kan 
veroorzaken. 
Voor alle verschillende fietskledingstukken geldt in ieder geval dat handwas met 
weinig wasmiddel altijd beter is voor de kwaliteit van je kleding op de langere 
termijn in vergelijking met wassen in een wasmachine. 
 


