
 
Dit zijn enkele richtlijnen voor het vervangen van een pomerans die er dan weer zoals 

hierboven getoond, uitziet. 

Het zijn basisrichtlijnen en ideeën die je helpen bij het uitvoeren van deze klus en te 

voorkomen dat je de pomerans verliest terwijl je aan het spelen bent. 

Hoewel het vervangen van de pomerans geen dure klus is als je dit door een specialist laat 

doen, schept het zelf doen veel vertrouwen in het materiaal. 

• Types pomeransen: Er zijn vele soorten en kwaliteiten pomeransen. Hier volgen enkele van 
de bekendste: 

• Elk Master – Een zacht geloogd, gekleurd lederen pomerans. Goed voor café keu’s. 
• Le Professionel – “Le Pro” pomeransen zijn de fijnste eiken-gekleurde lederen pomeransen 

die beschikbaar zijn. 
Medium-hard. Heel populair. 

• Moori – Een in 11 lagen gelamineerde varkenslederen pomerans.TOPPER! 
Geweldige pomerans, gebruikt door de profs, maar duur! 

• Triangle – Gemaakt van eerste klas geloogd-gekleurde lederhuiden die speciaal behandeld 
zijn. 
Heeft een heel lichte gevoelvolle afstoot en zijn harde pomeransen. Geeft het effect zeer 
goed door. 

• Triumph – Hebben rode-fiber onderkant. Heel stevige pomerans – medium hard. Gemaakt 
van eiken gekleurd leder. 

• Tiger – Is er in zacht, medium en hard; afhankelijk van de kleur. 
Zachte Tiger pomeransen zijn gemaakt van wit leer en zijn een van de weinige zachte 
pomeransen die niet vervormen. 
Zowel het medium als de harde Tiger pomeransen zijn donker bruin van kleur en gemaakt 
van 2 verschillende typen geïmpregneerd varkensleer. Gelamineerd in 11 lagen. 

• Chandivert – Heeft 3 verschillende typen – Crown-medium, Champ – Red Fibre -backed 
Medium en Rocky-Hard. 

Benodigd materiaal: 

Dit zijn basismaterialen die noodzakelijk zijn om handmatig een pomerans te vernieuwen. 

(Er zijn vele optionele gereedschappen beschikbaar die “professioneel” gebruikt worden.)  

Pomerans. 

• Scherp mes. 
• Schuurpapier korrel 80, 400, 500, 600 en 800. 
• Lijm – bijvoorbeeld Duro Super-glue Gel (een pasteuze cyanoarcylaat lijm), of Cerocite Cuetip 

Cement. 
• Pomerans klem (breed elastiek kan hiervoor ook worden gebruikt). 
• Snijbord (elk oud stuk board voldoet). 
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1. Verwijder de oude pomerans: 

– Gebruik een scherp mes om de oude pomerans te verwijderen. 

– Druk het mes naar beneden door de pomerans in de buurt van het 

beentje en draai het topeind heen en weer.  

  

2. Maak het beentje schoon: 

De rest van deze pomerans moet nu worden verwijderd. 

De pomerans is volledig verwijderd. 

Nu is het beentje bijna klaar voor de nieuwe pomerans. 

   

  

3. Maak het beentje ruw. 

Gebruik voor het ruw maken van het beentje schuurpapier korrel 80. 

Dit mag wellicht veel te grof lijken, maar geloof me dit maakt dat de 

pomerans er niet afvalt tijdens het spelen. 

Het resultaat is een ruw oppervlak waarop de lijm bijzonder goed 

hecht! 

  

4. Schuur de bodem van de pomerans. 

De meeste nieuwe pomeransen zijn voorzien van een lak coating die 

moet zorgvuldig worden verwijderd 

van de pomerans bodem, voordat kan worden gelijmd. 

Wederom gebruiken we schuurpapier korrel 80. 

  

Er zijn verschillende maten pomeransen beschikbaar 10, 11, 12 en 13mm. 

Koop de maat die het dichtst overeenkomt met de diameter van uw beentje – dit bespaart je 

een hoop werk. 

Koop echter beslist geen te kleine maat! 

Schuur net zo lang tot al de lak is verdwenen van de pomerans bodem die moet hechten op het 

beentje. 

 5. Breng de lijm aan. 

Mijn favoriet – werkt meteen!! 

Een druppeltje op het beentje en een druppeltje op de pomerans 

bodem. 

Nu de pomerans draaiend op het beentje aanbrengen vóórdat u beide 

samendrukt. 

Wees zorgvuldig en centreer de pomerans meteen, gebruik uitsluitend 

Duro Superglue GEL! 



Het drogen duurt langer (laat de lijm een nacht drogen). 

Het voordeel is wel dat u rustig de tip nauwkeurig kunt centreren. 

Vergeet niet de pomerans met een draaiende beweging op het beentje 

te plaatsen en aan te drukken. 

Breng lijm aan op de pomerans en druk hem dan met een draaiende 

beweging op het beentje om de lijm in alle kleine nerfjes te duwen die 

je met het schuurpapier heeft gemaakt. 

6. Klem de pomerans. 

Gebruik hiervoor een pomerans klem. 

Je kunt echter ook een breed elastiek gebruiken door het ene eind over 

de pomerans en het andere eind om 

het topeind te wikkelen en het eind een aantal malen door te halen. 

Laat de lijm nu een nacht drogen. 

 7. Trim de pomerans. 

Als er een te veel aan pomerans over de rand van het beentje hangt, 

kunt je een scherp mes gebruiken om het teveel beetje bij beetje af te 

snijden, waarna je de rest glad kunt schuren. 

    

8. Maak de pomerans glad langs de zijkant. 

Gebruik eerst schuurpapier korrel 400. 

Daarna korrel 500, 600 en 800 voor een mooie spekgladde afwerking 

van de pomerans zijkant. 

Schuur alleen de pomerans en níét het beentje!! 

  

9. Vorm de pomerans. 

Gebruik schuurpapier korrel 100 om de bolling van je pomerans te 

vormen totdat je de ronding verkrijgt die je wenst. 

Vorm de pomerans altijd van de top naar beneden. 

Je kunt hiervoor ook een van de vele verkrijgbare pomeransvormen 

gebruiken die op de markt verkrijgbaar zijn. 

 

door Harm Caspers 
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