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Wapen je met de juiste handschoenen (vervolg)

In de vorige S-mail hebben we er al de aandacht op gevestigd: handschoenen zijn een absolute noodzaak als je havenarbeid verricht. De Cepa Kledijbedeling 
biedt je de keuze uit meerdere types voor elk soort activiteit. In deze S-mail vind je een overzicht van de handschoentypes die je het best kan gebruiken bij 
‘algemene werkzaamheden’, zoals het aan- en afslaan, het vastgrijpen van aanslagmateriaal, het afdalen in het ruim, goederenbehandeling met de handen, enz… 

Let wel! Deze handschoenen bieden geen bescherming tegen de inwerking van chemische producten. Hiervoor moet je speciale handschoenen gebruiken 
die je ter plaatse door je werkgever worden bezorgd. 

Behalve lederen handschoenen zijn er ook meerdere soorten synthetische handschoenen verkrijgbaar.  Leder voelt misschien wel aangenamer aan, maar 
in natte omstandigheden nemen ze water op, worden ze zwaar en bieden ze minder grip op datgene wat  je vastneemt. Synthetische handschoenen zijn in 
dit geval de beste oplossing. Ze behouden hun eigenschappen en je kan ze na drogen weer gewoon gebruiken. Lederen handschoenen worden na drogen 
hard en zijn veelal niet meer te gebruiken.

Lederen handschoenen type 1 
Runds Splitlederen handschoenen voor algemeen 
werk. Beperkte levensduur. Ongeschikt in natte 
omstandigheden. 
Goede weerstand tegen schuren en prikken. Geringe 
snijweerstand. Met knokkelbescherming. 

Verkrijgbaar in maten 9-10-11.
Aantal punten: 55

Lederen handschoenen type 2  
Werkhandschoenen met glad rundsnerflederen hand-
palm en vingers. Extra stevig. Langere levensduur door 
stiksels in sterk Kevlargaren. 
Zeer goede schuurweerstand. Goede bescherming 
tegen prikken. Geringe snijweerstand. Met knokkel-
bescherming.

Maten M t.e.m. XL
Aantal punten: 99

Lederen handschoenen licht werk   
Vingergevoelige geitenlederen handschoenen met 
katoenen rug voor licht werk, met minimale risico’s op 
handletsels. Niet geschikt in natte omstandigheden. 
Goede schuurweerstand, maar slechts geringe be-
scherming tegen snijden en prikken. Geen knokkel-
bescherming. Ongeschikt voor gebruik bij aan- en 
afslaan.

Verkrijgbaar in maten 8 (small), 9 (medium), 10 (large), 
11 (extra-large) en 12 (extra extra-large).
Aantal punten: 61

Magazijnhandschoenen    
Synthetische werkhandschoenen in breiwerk met 
ademende nitril-antislip in handpalm en vinger- 
toppen. Vooral aangewezen bij kleine risico’s in 
droge werkomstandigheden. Goede schuurweerstand. 
Geringe snij- en prikweerstand. Geen knokkel-
bescherming.

Maten 8, 9 en 10
Aantal punten: 142

Synthetische handschoenen 
Werkhandschoenen met synthetische handpalm 
en vingers. Katoenen rug voor betere ventilatie.  
Hoge schuurweerstand. Geringe weerstand tegen 
prikken en snijden. Met knokkelbescherming. 

Maten 9 en 10.
Aantal punten: 121

Handschoenen met kunststof coating
Aansluitende handschoenen met kunststof coating. 
Rug in breiwerk voor betere ventilatie. 
Zeer geschikt in natte omstandigheden. Goede grip. 
Goede schuur-, snij- en prikweerstand. Geen knokkel-
bescherming.

Maten: 7 t.e.m. 11
Aantal punten: 64

Lederen handschoenen: Synthetische handschoenen: 
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Goede voorbeelden inspireren
Op 13 november 2013 organiseerde de dienst 
een opleidingsessie met betrekking tot de 
inspectie van magazijnrekken. Eén van de deel-
nemers heeft dit opgepikt en uitgewerkt voor 
zijn bedrijf. Inmiddels heeft hij de opdracht 
gekregen om hetzelfde te doen voor alle maga-
zijnen van de groep.

De harde wind tijdens de voorbije weken leert 
ons nog maar eens hoe belangrijk het is om 
de deuren van een container te beveiligen 
tegen dichtwaaien. Kortgeleden geraakte een 
havenarbeider met de voet vastgeklemd toen 
een containerdeur dichtklapte na een felle 
windstoot. Gelukkig waren de gevolgen niet al 
te ernstig. 

Dus: altijd beveiligen, die containerdeuren! 
Dat kan met een eenvoudig hulpmiddeltje: een 
koordje of kabeltje volstaan. 

Beveilig containerdeuren tegen dichtslaan 

Beveiliging met kabel Beveiliging met koordje


