
 

 

 

 

 

 

Gebruiksadvies en maattabel Reichel turnleertjes  
 

Gebruik  

Brug- en ringleertjes draag je op het eerste vingerkootje (vanaf de vingertop). Rekleertjes op het 

tweede vingerkootje.  

 

Gestanste gaatjes  

De stukjes leer, die de fabriek in de openingen heeft laten zitten, mogen niet verwijderd worden. Ze 

zijn juist bedoeld om uitscheuren te voorkomen.  

 

De gaatjes zijn met opzet klein gehouden, zodat ook smalle vingers passen. Mocht je de gaatjes 

groter willen maken, doe dit dan met de grootste zorgvuldigheid. Door schuurpapier te gebruiken in 

plaats van een schaar of mes, verklein je de kans op uitscheuren. Wanneer je de gaatjes te groot 

maakt, worden de leertjes onbruikbaar. In het gebruik rekken de leertjes en de gaatjes altijd nog op.  

 

Onderhoud  

De leertjes mogen niet gewassen worden. Let er op dat het klittenband altijd goed is opgerold. Zo 

gaat het klittenband het langste mee en je voorkomt schade aan andere producten in je tas. Het is 

raadzaam om de leertjes in een, speciaal daarvoor bestemd tasje te doen.  

 

Nieuwe leertjes moeten altijd ‘ingeturnd’ worden. Ze moeten naar jouw hand gaan staan. Bij nieuwe 

leertjes zie je geen onderscheid tussen links of rechts. Die keuze maak jij zelf. Wij adviseren om er 

voor te zorgen dat het metaal van je klittenband altijd aan de kant van je duim zit. Het is handig om 

een reserve paar ingeturnde leertjes bij je te hebben bij wedstrijden. Vooral als je oude leertjes al 

wat versleten raken.  

 

Leertjes moet je tijdig vervangen. Door het voortdurend uitrekken wordt het leer steeds dunner. 

Wanneer het leer heel dun is geworden, bestaat de kans op doorscheuren. Als dit gebeurt tijdens 

een oefening kán dit gevaarlijk zijn en ernstige blessures veroorzaken.  

 

Handige tips  

Om te voorkomen dat jouw leertjes verwisseld worden met die van een ander, raden we je aan om je 

naam of initialen aan de binnenkant van het leertje op het gestikte kruis te zetten.  

 

Leertjes nemen de vorm van jouw handen aan en zijn daarom uniek en persoonlijk. Leen leertjes 

daarom ook nooit uit, want dan kan de pasvorm veranderen.  

 

Even wennen  

Voor iemand die zijn eerste leertjes koopt zal het zeker even wennen zijn. Het ‘gevoel’ aan het 

toestel is echt anders. De dingen die je altijd al goed kon zul je opnieuw aan moeten leren. Zet wel 

even door, want als je eenmaal het ‘gevoel’ er is gaat het leren van nieuwe dingen ook steeds 

makkelijker. 



Leertjes aanmeten.  

 

Voor het aanmeten van standaard leertjes meet je de handpalm vanaf de pols tot het begin van de 

middelvinger en ringvinger (foto 1). 

Voor het aanmeten van ringleertjes en brug ongelijk leertjes meet je de handpalm vanaf de pols tot 

bovenaan het tweede vingerkootje van je middelvinger (foto 2).  

Voor het aanmeten van rekleertjes meet je de handpalm vanaf de pols tot de bovenkant van je 

eerste vingerkootje van je middelvinger (foto3). 

 

Foto 1     Foto 2    Foto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

standaard    ring en brug ongelijk  rek 

 

Maat 0 1 2 3 4 5 

Type leertje       

Rek leertje 9,5 cm 10,5 cm 11,5 cm 12,5 cm 13,5 cm 14,5 cm 

Ring leertje 10,5 cm 11,5 cm 13 cm 14 cm 15 m 16 cm 

Brug ongelijk leertje 11,3 cm 12,3 cm 13,3 cm 14 cm 15 cm 16 cm 

Standaard 6 cm 7,5 cm 9 cm 10,5 cm 12 cm  
 

Wanneer je in de gelegenheid bent om langs te komen, is dit aan te bevelen. We kunnen dan ter 

plekken het juiste leertje bij jou aanmeten. Alle artikelen die op de site op voorraad staan zijn ook 

daadwerkelijk in de winkel!! 
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