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Sport FM is al vanaf de eerste editie van de Dag van
de Sportaccommodatie de mediapartner van de beurs.
Dat resulteert al enkele jaren in de officiële Sport FM
beurscatalogus. In deze editie veel nieuws en novitei-
ten op het gebied van sportaccommodaties: ontwik-
kelingen over binnen- en buitensportaccommodaties
komen aan bod. De bedrijven die zich presenteren in
deze editie van Sport FM zijn ook aanwezig tijdens de
Dag van de Sportaccommodaties op donderdag 9
maart in de Expo Houten.

Verder in deze editie artikelen over de maatschappelijke rol van de sportclub, sportsponsoring
en hoe goede pr te scoren voor jouw vereniging. 

Uiteraard reiken we ook dit jaar weer de Sport FM Innovatieprijs, supported by Neptunus
Structures, uit. De genomineerden dit jaar: Skills Garden, ClubZeker en Sportdrempelvrij.
Meer informatie over de genomineerden op pagina 8. De uitreiking van de Sport FM Inno-
vatieprijs vindt op donderdag 9 maart plaats op het middenplein. Wie wordt de opvolger
van Werkenindesport.nl, de winnaar van 2016?

Wij hopen iedereen terug te zien tijdens de Dag van de Sportaccommodaties. Sport FM
staat met een stand bij de ingang van de Expo Houten om deze beurseditie uit te delen. Wij
wensen iedereen die op 9 maart naar Houten gaat wederom een zeer geslaagde beursdag
toe!

Met sportieve groeten,

Rogier Cuypers (plaatsvervangend hoofdredacteur)

Colofon

Nummer 1 van 2017, eenentwintigste jaargang.

SPORT FM is het onafhankelijke totaalmagazine (geprint &
digitaal) voor sportorganisaties en verschijnt zes keer per
jaar. Het wordt ondersteund door www.meerdansport.nl, de
website met actualiteiten en achtergronden en de plek waar
abonnees over verschillende onderwerpen aanvullende in-
formatie kunnen downloaden.

Sport FM is een uitgave van:
Sportfacilities & Media BV
Postbus 952
3700 AZ  ZEIST
tel: 030-6977710
fax: 030-6977720
email: info@sportfacilities.com
web: www.sportfacilities.com
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redactie@sportfacilities.com
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ExpoProof, Hans Slender, Michael Waardenburg, Pieter
Wijnstra en Hans Zunderdorp.

Vaste medewerkers: Martin van Berkel, Paul Boehlé, Lutger
Brenninkmeijer, Rogier Cuypers, Tania Dimitrova, Anton
Gouverneur, Bep van Houdt, Gerrit van Keulen, Julia Kollen
en Floris Schmitz.

De redactie streeft steeds naar betrouwbaarheid van de
gepubliceerde artikelen in het magazine, de website en de
lezersservices. Zij kan echter niet aansprakelijk gesteld wor-
den voor eventuele hierin voorkomende onjuistheden.

Ongevraagd toezenden van materiaal door derden is altijd
mogelijk. De redactie behoudt zich het recht voor berichten
in te korten of aan te passen. Door inzending van berichten
verleent afzender de uitgever automatisch toestemming tot
publicatie zonder aanspraak te maken op vergoeding in
welke vorm dan ook. De redactie is niet aansprakelijk voor
het zoekraken van ingezonden berichten of materialen.

Niets van deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het
auteursrecht van alle gepubliceerde artikelen wordt na-
drukkelijk door de uitgever voorbehouden. Het verlenen van
toestemming tot publicatie houdt in dat de auteur Sportfa-
cilities, met uitsluiting van ieder ander, machtigt de bij de
auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor ko-
pieën te innen of daartoe in en buiten rechte op te treden.
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Het DNA van Quick 

In deze serie van vijf artikelen belichten we de ontwikkeling in de sport richting omniver-
enigingen, waarbij meerdere takken van sport samenwerken onder een gezamenlijke pa-
raplu (meestal de accommodatie, maar soms louter in organisatorische zin). 

13

Lezingen Dag van de Sportaccommodaties

Een overzicht van alle lezingen/presentaties tijdens de Dag van de Sportaccommodaties
(donderdag 9 maart, Expo Houten).  

41

Nieuws & Noviteiten

Nieuws & Noviteiten op het gebied van sportaccommodaties. De partijen die zich presenteren
zijn tevens aanwezig op de Dag van de Sportaccommodaties.

59
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Tekst: Frank Verlaan en Amajanti van de Beek – CMS 

BESTUUR&ORGANISATIE
Belastingen

(Dis)proportionele belastingheffing
bij transfers in het betaald voetbal(?)

Door de invoering van de zogenaamde Belastingheffing excessieve
beloningsbestanddelen, ook wel de Bos-taks genoemd, is er het een
en ander veranderd gelet op de loonbelasting. Het doel van deze
Bos-tax is om excessieve vergoedingen bij een vertrek van een
werknemer te ontmoedigen. Het excessieve karakter van de ver-
trekvergoeding komt tot uitdrukking in de verhouding tussen de
hoogte van de vertrekvergoeding en het toetsloon. 

De Bos-tax houdt kortgezegd in dat een werkgever 75% loonbelasting
moet betalen over de vertrekvergoeding, voor zover het toetsloon
van de werknemer meer dan  540.000 euro per jaar bedraagt en de
vergoeding meer bedraagt dan het toetsloon. Daarnaast is de werk-
nemer zelf 52% loonbelasting over de vertrekvergoeding verschul-
digd. Het belastingpercentage dat over het excessieve deel van
deze bonussen wordt betaald, loopt daarmee op tot 127%. Zodra de
grens van 540.000 euro wordt overschreden, treedt er dus een soort
punitieve sanctie in werking. Deze wetgeving is tot grote onvrede
van de voetbalwereld ook van toepassing op voetbaltransfers.

BVO's komen met sommige spelers een doorverkooppercentage in
de contracten overeen met als gevolg dat als spelers een transfer

maken, ze een deel van de transfersom ontvangen. De Bos-tax is
van toepassing op spelers die zelf meedelen in de winst via een
doorverkooppercentage. Dit gold bijvoorbeeld voor voormalig PSV-
speler Memphis Depay. Een ander voorbeeld ter verduidelijking: een
BVO en een speler komen een doorverkooppercentage van 10%
overeen en de speler wordt voor tien miljoen euro verkocht. De
speler ontvangt dan een bonus van één miljoen euro. De club betaalt
in dat geval 75% belasting over het excessieve deel van dit bedrag
en de speler betaalt 52% loonbelasting over de gehele som die door
de speler wordt ontvangen. 

Kritiek
‘Onrechtvaardig’, ‘onbedoeld’ en ‘een straf voor goed presteren’, zo
ervaart de voetbalwereld de zogenaamde Bos-tax. Volgens hen is
de Bos-tax bedoeld voor het bedrijfsleven en in het bijzonder voor
slecht functionerende bestuurders die een gouden handdruk mee-
krijgen bij hun vertrek. De KNVB, Ajax, Feyenoord en PSV dringen er
bij de staatssecretaris al enige tijd op aan om deze wet te wijzigen,
omdat zij menen dat het Nederlands voetbal onbedoeld hard wordt
getroffen door deze belastingheffing. Vooral deze drie clubs hebben
regelmatig te maken met hoge transfersommen. 

De winterstop en de nieuwjaarsrecepties zijn achter de rug en de laatste transfers worden afgerond.
Met betrekking tot de transfers is onlangs een discussie losgebarsten vanwege het recente
standpunt van de fiscus dat betaald voetbalclubs (BVO's) niet worden uitgezonderd van de pseudo-
eindheffing voor vertrekvergoedingen. Wat houdt deze pseudo-eindheffing in? Waarom wordt hier
vanuit de voetbalwereld zoveel kritiek op geuit? En wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?
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De KNVB en de BVO's zijn ontstemd dat de regeling ook van toepassing is op de voet-
balwereld, omdat zij van mening zijn dat de Bos-tax niet is bedoeld voor vertrekvergoe-
dingen bij voetballers. In het voetbal dient de vergoeding volgens hen te worden be-
schouwd als een bonus die een speler krijgt voor het goed presteren (waardoor een
andere club de speler wil kopen) en is de vertrekvergoeding een aandeel in hun eigen
waardeontwikkeling. 

Verder meent de KNVB dat de heffing de internationale concurrentiepositie van Nederlandse
clubs in Europa verslechtert, omdat in het buitenland geen dergelijke regels gelden. De
voetbalwereld vreest dat talentvolle spelers nog eerder naar het buitenland zullen vertrekken.
Daarnaast zouden de Nederlandse clubs moeite hebben om aan te haken bij vermogende
clubs in het buitenland. Nederlandse clubs hebben bijvoorbeeld niet de financiële middelen
om dezelfde spelerssalarissen te betalen als in sommige andere Europese landen, zoals
Engeland en Spanje. Verder zijn de bedragen die Chinese voetbalclubs recent bereid zijn te
betalen uitzonderlijk hoog. Het wordt hierdoor steeds moeilijker voor Nederlandse clubs
om talenten te behouden. Juist vanwege bovenstaande omstandigheden komen Nederlandse
clubs in sommige gevallen overeen dat een speler een percentage van de transfersom ont-
vangt bij een eventuele transfer. Dit soort afspraken kunnen worden gemaakt om een speler
langer aan een club te binden. Met de Bos-tax worden die afspraken extra zwaar belast.
De KNVB en de drie Nederlandse topclubs hebben de politiek daarom opgeroepen om de
wet te wijzigen in het Belastingplan van 2017. 

Geen uitzondering 
In de evaluatie Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen die staatssecretaris
Wiebes onlangs naar de Tweede Kamer stuurde, werd geconstateerd dat andere werkgevers
in de (Nederlandse) sportwereld weinig met de betreffende regeling worden geconfronteerd.
Daarnaast hebben bedrijven die internationaal opereren en te maken hebben met interna-
tionale concurrentie van werknemers, ook geen gelijkluidende kritiek kenbaar gemaakt. 

Sommige politieke partijen sloten zich aan bij het standpunt van de voetbalclubs. Staats-
ecretaris Wiebes heeft echter besloten geen uitzondering te maken voor de voetbalwereld.
Volgens de staatssecretaris zou een dergelijke uitzondering, wegens het gelijkheidsbeginsel,
leiden tot bezwaarschriften en juridische procedures van werkgevers uit andere sectoren.
Verder zou het verbod op staatssteun een uitzondering op de Bos-tax in de weg staan. De
Europese Commissie beschouwt eredivisieclubs als gewone bedrijven, zodat een vrijstelling
een verboden vorm van staatssteun kan omvatten. Het staatssteunverbod houdt in dat de
overheid geen selectief voordeel aan een partij mag bieden, welk voordeel met staatsmid-
delen wordt bekostigd dan wel door de staat wordt verleend, welke de marktconcurrentie
(potentieel) vervalst en het handelsverkeer tussen lidstaten nadelig beïnvloedt. Bij de be-
oordeling of daar sprake van is, is niet de vorm bepalend, maar de praktische omstandigheden
of de gevolgen van een bepaalde maatregel. Een belastingvoordeel kan ook als staatssteun
worden aangemerkt, zo blijkt uit de rechtspraak. 

Toekomst
Als Nederlandse clubs op Europees niveau weer willen meedoen om de prijzen, zullen
zij talentvolle spelers zo lang mogelijk willen behouden. Clubs zullen daarvoor een af-
weging moeten maken tussen hoge vaste kosten via het salaris van spelers of hen
moeten belonen via een bonus bij een transfer waarbij het belastingpercentage kan op-
lopen tot 127%. De KNVB geeft aan dat zij zich zal blijven verzetten tegen deze Bos-tax.
Door de voetbalwereld wordt dan ook met belangstelling uitgekeken naar de komende
verkiezingen in maart 2017. 
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Genomineerden 
Sport FM Innovatieprijs

Genomineerde 1: Skills Garden
Skills Garden is een beweegvoorziening in de openbare ruimte
waar mensen samen kunnen komen en bewegen. Deze voorziening
is gemaakt voor de georganiseerde sport en de ongeorganiseerde
sport. Voor jong tot oud, van minder valide- tot valide beweger,
van amateur tot professionele sporter. 

Met Skills Garden wordt  preventief ingezet op de ontwikkeling en
versterking van de benodigde basale vaardigheden door ze  te sti-
muleren, uit te dagen en met plezier te laten bewegen op een ma-
nier waarbij alle grondvormen van bewegen (klimmen, gooien,
springen etc.) aangewend worden. Met de verschillende elementen
wordt de optimale beweegbeleving gecreëerd. 

Genomineerde 2: Sportdrempelvrij
Het Mulier Instituut en Foqus Consultancy ontwikkelden tussen
mei 2015 en december 2016 in samenwerking met appbouwer I-
pulse internet solutions de app Sportdrempelvrij. Doel is om de
(kennis over de) toegankelijkheid van sportaccommodaties voor
mensen met een beperking te vergroten, door: 

1. Meer zicht te krijgen op de belemmeringen die mensen met een
beperking en/of chronische aandoening ervaren bij het bezoeken
van een sportaccommodatie door hen een stem te geven;

2. De stand van zaken met betrekking de fysieke toegankelijkheid
van sportaccommodaties in beeld te brengen met behulp van
een app, te gebruiken door mensen met een beperking.

3. Met de opgedane kennis het bewustzijn over het belang van een
goede toegankelijkheid van sportaccommodaties voor de sport-
deelname van mensen met een beperking vergroten bij de media,
publieke opinie, exploitanten en bouwers van sportaccommoda-
ties, beleidsmakers en politiek op nationaal en lokaal niveau.

Belangrijke basis voor de ontwikkeling van de app is de Database
SportAanbod van het Mulier Insitituut, een database waarin kern-
gegevens van ruim 22.000 sportaccommodaties in Nederland zijn
verzameld. 

Genomineerde 3: Clubzeker
ClubZeker levert een stevige bijdrage aan de duurzaamheid van
Nederlandse sportverenigingen. Met onze ClubKeuring brengen
we de risico’s in kaart en met ons verzekeringspakket besparen
we veel geld voor de verenigingen. Zodoende snijdt het mes aan
twee kanten: kostenreductie en een veiligere sportaccommodatie.
In het verleden. Sportverenigingen worden gelijkgeschakeld met
horeca, omdat dat makkelijk is voor de verzekeraars. Met ongun-
stige premies en ongunstige voorwaarden tot gevolg.

Ook dit jaar had de jury weer genoeg innovaties om uit te kiezen voor de Sport FM Innovatieprijs
2017, supported by Neptunus Structures. De genomineerden voor de uitreiking tijdens de Dag van
de Sportaccommodaties zijn uiteindelijk geworden: Skills Garden (Kragten), Sportdrempelvrij
(Mulier Instituut/Foqus Consultancy) en ClubZeker. 
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www.tennisbouw.com www.sportenrekreatie.nl

www.whsports.nl
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www.kybys.nl

Partners

www.meerdansport.nl
Op deze pagina vind je al het Sport FM gerelateerde nieuws. 

Vragen? Stuur een e-mail naar service@desportuitgever.nl. 

Online tools
Sport FM ontwikkelt ook tools voor sportverenigingen en dat worden er in 2017 alleen
maar meer. Wil je graag inspiratie opdoen als het gaat om het spekken van de clubkas?
Maak dan gebruik van de tool Clubkasspekken.
Wil je kijken waar je op moet letten als het gaat om het zoeken van sponsors als je een
kleine club bent of juist een hele grote? De Sponsormodule genereert een gratis rapport
na het invullen van een aantal gegevens over de club. Binnen enkele ogenblikken heb je
een handvat om extra aan de slag te gaan met het zoeken van sponsors.

www.hanze.nl/sportstudies 

www.makeawishnederland.org

Magazine archief
We krijgen geregeld vragen over eerder verschenen artikelen in Sport FM. Ben jij al lid van
Sport FM op zoek naar een eerder verschenen artikel? Door in te loggen kun je bij ons
magazine archief. De edities vanaf 2013 staan online. Mocht je toch nog een vraag hebben
over een eerder verschenen artikel, stuur dan een e-mail naar service@desportuitgever.nl. 
Nog geen lid van Sport FM? Dat kan in verband met onze jubileumactie al voor € 20,- voor het
eerste jaar!

Sport FM digitaal
Sport FM verschijnt twee keer per jaar in een digitale editie: SportFMOnline.Meerdansport.nl.
Wil je automatisch het digitale magazine in uw mailbox hebben? Meld je dan aan voor de
Sport FM nieuwsbrief. Op die manier mis je nooit meer de meest recente digitale editie van
Sport FM.
Wil je oudere edities terugkijken? Ga dan naar ons digitale magazine en klik op ‘edities’. 

www.grasadvies.nl

www.neptunus.eu

www.bosan.nl 

Sport FM op Facebook
Het laatste nieuws van Sport FM als eerste lezen of bekijken? ‘Like’ dan onze Facebookpa-
gina. Daar zie je ook een kijkje achter de schermen, links naar achtergrondartikelen en
filmpjes die door onze redactie zijn gemaakt. Ook verloten we zo af en toe leuke prijzen
voor onze volgers! Ga naar Facebook.com/Meerdansport en ‘like’ onze pagina!
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Tekst: Sport FM

BESTUUR&ORGANISATIE
Verzekeringen

CLUBZEKER: FORSE BESPARINGEN
OP VERZEKERINGSPREMIES 

Volgens de initiatiefnemers van ClubZeker, Jelte Buikema en
Kasper Huizinga, betalen sportverenigingen  30 tot 35 procent
teveel premie. De feiten wijzen uit dat vrijwel altijd rond de 30
procent te besparen is op verzekeringspremies. 

In september 2016 kwam ClubZeker op de markt als aanbieder van verzekeringen voor
sportverenigingen. Redenen voor Buikema en Huizinga –en mede initiatiefnemer Robert
den Ouden van SportStroom- om ClubZeker te starten waren onder meer de hoge premies
die Nederlandse verzekeraars in rekening  brengen bij sportclubs. Buikema: “Bovendien
hebben Nederlandse verzekeraars zich massaal teruggetrokken van de markt van ‘kleine’
ondernemingen. Er is geen aandacht meer voor. En dat terwijl er zeker honderd miljoen
euro verzekeringspremie in de amateur sportsector omgaat.” 

De reden dat clubs over het algemeen teveel premie betalen, heeft volgens Buikema ook te
maken met een gebrek aan kennis. “Sportbestuurders weten vaak te weinig van verzeke-
ringen, hebben weinig contact met een tussenpersoon en betalen onderaan de streep ge-
woon teveel.”

Er gaat honderd
miljoen aan

verzekeringspremie
om in de sport
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Klantenkring
Inmiddels kan ClubZeker enkele tientallen sportclubs tot haar klantenkring rekenen. Dat
zijn allerlei verschillende sportclubs, variërend van een tafeltennisvereniging tot een rug-
byclub en van een tennisvereniging tot een voetbalclub. De klanten zitten in het hele land.
Volgens Huizinga is onderdeel van het succes ongetwijfeld de ClubKeuring. “De ClubKeuring
maakt een analyse van alle risico’s die de vereniging loopt. Zowel op het gebied van de
elektrische installaties, de keukenapparatuur, als de inbraak- en brandpreventie. Het rapport
van de ClubKeuring is vaak een eye-opener voor de bestuurders. ClubZeker biedt de Club-
Keuring gratis aan als verenigingen de stap naar ClubZeker maken. Het maakt ook dat be-
stuurders minder kwetsbaar zijn als het gaat om aansprakelijkheid.” 

Een aantal sport ondersteunende organisaties heeft ClubZeker omarmd vanwege haar aan-
bod. Sportservice Noord-Brabant en Rotterdam Sportsupport bevelen ClubZeker aan hun
leden aan, vanwege de te realiseren besparingen en de rapportage van de ClubKeuring.
Buikema vertelt: “Naast samenwerking met dit soort sport ondersteunende organisaties is
ClubZeker ook partner geworden van DAS Juridische Adviesdesk voor de Sport. Dit aparte
loket van DAS Rechtsbijstand ondersteunt sportverenigingen bij hun juridische vragen. Er
zit in de ClubKeuring ook een aantal vragen vanuit de juridische hoek. Dit doen we om de
analyse zo compleet mogelijk te maken. Als er door de ClubKeuring risico’s worden gesig-
naleerd dan worden die gemeld aan het bestuur. Het bestuur kan vervolgens de resultaten
van de ClubKeuring bespreken in de bestuursvergadering.”

Huizinga rondt af: “We merken dat grote Nederlandse verzekeringsmaatschappijen hun
premies fors verhogen. Dat inspireert ons om vol gas door te gaan.”

Ontstaan van ClubZeker

LTV de Ridderweide (Tiel)
Eén van de verenigingen die gebruik maken
van het pakket van ClubZeker is tennisver-
eniging LTV de Ridderweide uit Tiel. Pen-
ningmeester Bert de Gans vertelt over het
waarom. “We zaten bij een grote landelijke
verzekeraar en betaalden een hoop premie.
We kregen een tijd terug via de KNLTB mel-
ding dat ze in zee zijn gegaan met ClubZeker.
Het pluspunt van ClubZeker is ook de gratis
ClubKeuring. We dachten het goed geregeld
te hebben, maar er kwamen best wat zaken
aan het licht die beter konden. O.a. de be-
veiliging, brandveiligheid en het frituurvet
kwamen aan bod als aandachtspunten.”

“Inmiddels zijn we overgestapt en het
scheelt 30 tot 35 procent op de premie”,
vervolgt hij. “Jaarlijks levert ons dat € 600,-
op. Ik raad clubs aan om sowieso de Club-
Keuring te doen. Deskundigen brengen za-
ken aan het licht waar je als bestuur een
beetje blind voor geworden bent. Het feit
dat de KNLTB ClubZeker aanprijst was voor
ons ook zeker een reden om over te stap-
pen. Dat doen ze niet zomaar. Ik ben ook
erg tevreden over het contact dat ik heb
met de mensen van ClubZeker. Ze antwoor-
den altijd snel en de service is goed.”

Dag van de Sportaccommodaties
Meer informatie over ClubZeker? Bezoek
het bedrijf op stand 1.807 tijdens de Dag
van de Sportaccommodaties op donderdag
9 maart in de Expo Houten. 

Het idee van ClubZeker is een jaar of drie geleden ontstaan. Na een langdurige
lobby in Nederland kwam ClubZeker uiteindelijk uit in Engeland bij de grootste sport-
verzekeraar ter wereld. “Robert den Ouden van SportStroom levert al jaren een
energiecollectief voor sportclubs. Vanuit veel verenigingen kwam de vraag of hij
datzelfde met verzekeringen kon doen”, vertelt Huizinga. “Vervolgens ben ik in
contact gekomen met Jelte en Robert. We wilden een sterk concurrerend én ver-
nieuwend aanbod neerleggen voor sportclubs. En precies dat doen we.”

Voor meer informatie: www.clubzeker .nl of 0512-745039.

Kasper Huizinga Jelte Buikema
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Het DNA van Quick is na 120 jaar
nog behoorlijk Qwiek…
In deze serie van vijf artikelen belichten we de ontwikkeling in
de sport richting omniverengingen, waarbij meerdere takken van
sport samenwerken onder een gezamenlijke paraplu (meestal de
accommodatie, maar soms louter in organisatorische zin). 

Tekst: Paul Boehlé 
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Dit gebeurt met actieve steun van sportkoepel NOC*NSF  en past in
de trend meer gebruik te maken van ‘maatschappelijk’ vastgoed als
sportparken, schoolgebouwen en zelfs leegstaande kantoren.

De vierde vereniging waarmee we spreken is Quick in Den Haag.
Voorzitter van de sponsor- commissie, Pieter Wijnstra en Hans Zun-
derdorp van hoofdsponsor Rabobank Regio Den Haag, geven een
toelichting. Quick, opgericht in 1896, is met ruim 1.400 leden één van
de grootste amateursportverenigingen in de regio. De twee hoofd-
sporten zijn voetbal in de winter en cricket in de zomer, waarmee de
club het gehele jaar open is. Het terrein 'Nieuw Hanenburg'  is gelegen
midden tussen de wijken Vogelwijk, Bohemen, de Vruchtenbuurt en
Kijkduin in Zuidwest Den Haag. Voor lezers die er niet zo bekend zijn:
dit zijn de, op het ‘zand’ gelegen, betere buurten van de Hofstad. 

Een club van vrienden
Quick is opgericht in 1896 door een stel jongens die een bal bij de
buren leenden en samen gingen voetballen. En nog steeds is Quick
voor alles een ‘vriendenclub’. In die 120 jaar van zijn bestaan is 
de club wel  vijf keer verhuisd, voordat het huidige complex betrokken
werd. Het eerste veldje was gelegen achter de hoeve Hanenburg
en daarom heet het huidige complex Nieuw Hanenburg en dragen
de spelers de geuzennaam de ‘Haantjes’. Dat is ook zichtbaar ver-
werkt in het logo van Quick. Opvallend is dat naast vele actieve
leden Quick ook een flink aantal inactieve (of beter: niet meer spor-
tende) leden heeft. Die echter zeer betrokken zijn en lid blijven!
DNA van de club is continuïteit

Het complex van Quick grenst aan de tennisvelden van Berg en Dal
en daarnaast ligt HBS, een andere bekende Haagse club. Wat on-
derscheidt Quick nu eigenlijk? “Het DNA van Quick is continuïteit”,
aldus Wijnstra, die benadrukt dat er een hele grote groep leden is
die vele tientallen jaren betrokken is en eigenlijk een gehele ‘le-
venscyclus’ betrokken blijft: als jeugdspelertje, bij een studenten-
team, als senior, als betrokken ouder langs de lijn, bestuurlijk, met
vrijwilligerswerk en zelfs maatschappelijke activiteiten. “Een goede
sportopleiding in een goed nest”, zo beamen beide heren.
Rabobank Regio Den Haag

De Rabobank is landelijk bekend als sponsor van het hockey, wiel-
rennen en de hippische sport. En hoewel men van die laatste twee
afscheid neemt, staat de bank bekend om zijn lokale aanwezigheid.
Sponsor Rabobank Regio Den Haag heeft zich in het Haagse, naast
hockey als afspiegeling van het landelijk beleid, ook gericht op voet-
bal, met name op die clubs die focussen op breedtesport, jeugd en
maatschappelijke projecten. Quick heeft een beleidsplan dat gericht
is op de jeugd. In tegen-stelling tot teams bij veel andere clubs
trainen bijvoorbeeld niet-selectieteams minstens tweemaal per week
onder leiding van een gekwalificeerde trainer. De selecties trainen
nog vaker, maar er wordt goed gelet op een evenwicht tussen de
top- en de breedtesport. Die trainers zijn meestal eigen kweek. “Je
kunt hier als speler vrij jong verantwoordelijkheid krijgen en pakken.
Zo ben ik hier zelf ook begonnen: je wordt op jonge leeftijd leider
van je elftal, leert omgaan met jeugd en volwassenen, krijgt taken
als begeleider van de kampen en rolt zo bijna vanzelf in allerlei com-
missies”, zo zegt Wijnstra. Zunderdorp , zelf ook speler, licht toe: “Er
zijn twee jeugdkampen. Voor de kinderen van 5 tot en met 9 jaar
hebben we een lang weekend hier op het terrein van Quick en met
de groep van 10 tot 15 gaan we een week ergens in het land op
kamp, soms zelfs in het buitenland. De Quick kampleiding, bestaande
uit allemaal Quickers in de leeftijd van 18 tot zeg eens 25 jaar, draagt
hier de verantwoordelijkheid voor. Uiteraard volledig gesteund door
en met als ‘achtervang’ het bestuur. Rabobank Regio Den Haag is
overigens specifiek hoofdsponsor van de voetbaltak.   

Cricket en voetbal
Voetbal en cricket gaan heel goed samen. In eerste instantie omdat
voetbal een winter en cricket een zomersport is. Het zijn dan ook
niet toevallig de voetballers die cricketen en/of andersom.  Het aantal
voetballeden groeit, mede door de opkomst van meisjesvoetbal op
Quick. Ook het cricket heeft een lichte groet laten zien. Met name
de jongste jeugd op de vrijdagmiddag en zaterdag ochtend is hier
de oorzaak van. Cricket is overigens wel een sport waarbij je snel
ook iets van de wereld kunt zien: het is erg internationaal en geeft je
al jong de kans de wereld te bereizen. Omdat het vaak dezelfde
groep spelers die beide sporten beoefend is er nauwelijks enig  cul-
tuurverschil tussen beiden.
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Buurthuis van de toekomst
Quick is sinds het betrekken het nieuwe clubgebouw  - voor 80% ge-
financierd uit eigen middelen - een echte buurtfunctie gaan vervullen.
Naast de hoofdactiviteiten voetbal en cricket faciliteert de vereniging
onder andere huiswerkbegeleiding, kinderopvang en maaltijdservice
‘de Groene Haan’. Bij die maaltijdservice kunnen buurtbewoners die
zelf niet meer kunnen koken voor € 7,50 een gezonde en lekkere
maaltijd komen genieten (of die thuis laten bezorgen). Verder organi-
seert Quick onder de naam ‘Qwiek Leven!’ met enige regelmaat mid-
dagen gericht op ouderen uit de omliggende wijken. Zo hebben bij-
voorbeeld thema’s als ‘Hoe word ik gelukkig oud’ en ‘Het
levenstestament’ centraal gestaan.  Verder is er Quick + voor gehan-
dicapten. Fysiotherapie heeft een praktijkfunctie op het terrein en
judo en boksen vindt plaats in een aparte ruimte naast de tribune.  

De gemeente Den Haag heeft heel nadrukkelijk gestuurd op het
buurthuis van de toekomst en Quick is bij uitstek een voorbeeld van
hoe dat positief uitwerkt. Want naast voor buurtwerk worden gebouw
en velden gebruikt door de stad zelf, diverse scholen en zelfs de
brandweer. Quick vervult in die zin een voorbeeldfunctie en de ge-
meente is naar de club zeer coöperatief geweest.

Platte organisatie
De club kent opmerkelijk genoeg met al die activiteiten een zeer
platte organisatie: er is een dagelijks bestuur van vier personen en
het gehele bestuur (van negen personen) bestaat verder uit de voor-
zitters van de diverse commissies, die elk autonoom functioneren
en volledig zijn opgebouwd uit vrijwilligers de club samen ‘draaiende’
houden. Waarbij eenieder vanuit dat eerder genoemde DNA focus
legt op die jeugdactiviteiten en –opleiding (landelijk zelfs kwalitatief
in de top 10!). Beleid van Quick is zoveel mogelijk spelers uit de
eigen opleiding in de hogere teams op te nemen. “Sterker nog”, zo
zegt Wijnstra, “wij werken met het ASM systeem, het Athletic Skills
Model,  dat jonge spelers individueel beoordeelt en door de jaren
heen kan helpen de juiste training te kiezen.”  

Sponsoring

Van Links naar rechts: Hans Zunderdorp van Rabobank, voorzitter
Dick Vierling van Quick, directievoorzitter Rabobank Regio Den
Haag Jaap Wielaart en Pieter Wijnstra van de sponsorcommissie.

De club heeft een gemiddeld, maar uiterst degelijk sponsorpalet op-
gebouwd: vier hoofdsponsors, vijf of zes sponsors, subsponsors en
donoren. En Rabobank Regio Den Haag is de grootste. “Wij kijken
best naar vormen van activatie, maar het tonen van onze maatschap-
pelijke betrokkenheid staat voorop”, aldus Zunderdorp. Voor naam-
bekendheid hoeft de bank het niet te doen (dik boven de 90%), maar
de aanwezigheid rondom een club als Quick die in dit deel van Den
Haag een soort maatschappelijk ‘ankerpunt’ vormt is zakelijk gezien
best interessant. “Veel bedrijven en individuen sponsoren vanuit emo-
tionele overweging”, zo zegt Wijnstra.  “Als je echter echt het gesprek
aan gaat met sponsoren kom je er redelijk snel achter dat een ieder
toch graag iets terug ziet. Business, zichtbaarheid of louter wat er-
kenning. Hier dien je als commissie invulling aan te geven.” 

Er zijn overigens ook sponsors die hun bijdrage oormerken. Meestal
maar voor een klein deel, maar die mogelijkheid biedt Quick wel. De
sponsors worden regelmatig uitgenodigd en betrokken bij de activi-
teiten van de club: men gaat soms samen naar een eredivisiewed-
strijd, houdt diners en heeft straks ook een aparte (maar wel infor-
mele) ruimte voor de sponsors. De leden van de sponsor- commissie
proberen bedrijven die sponsor zijn aan elkaar te koppelen op een
zeer informele manier. “Quick zet in op lange termijn relaties”, zo
concludeert Wijnstra, “maar ik vind dat het leggen van die koppeling
bijvoorbeeld bij zo’n diner wel degelijk een rol van de sponsorcom-
missie. Maar het moet vooral stinkend gezellig zijn!. De ene sponsor
wil een bijeenkomst die zakelijk is ingestoken en ander wil liever
naar een wedstrijd van ADO. Dan organiseren we dat dus”, aldus
Wijnstra, die zelf ook ondernemer is (hij is partner bij Nox People,
een  werving en selectiebureau voor financiële mensen). 
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Clubcard
Quick kent ook een clubcard waarmee je op de vereniging met korting consumpties kunt
betalen en bij verschillende sponsors korting kunt krijgen. De vereniging moet dat natuurlijk
wel activeren door middel van vignetsponsoring (een sticker waarmee de sponsor kan
laten zien dat het bedrijf deelneemt aan de korting actie voor Quick leden). “Het grappige is
dat het zondags toch niet over dit soort zaken gaat, maar over het spelletje”, zegt Wijnstra.
Na enig doorvragen blijkt toch dat het leggen van die onderlinge contacten belangrijk is,
maar meer op een vanzelfsprekende (natuurlijke) manier dan ‘georkestreerd’ door de spon-
sorcommissie. Quick heeft ook een paar sponsors gehad die juist wel puur vanwege de
‘business’ partner zijn geworden en er toch te weinig uithalen. “Die haken dan inderdaad
af”, zo suggereert Zunderdorp. De Rabobank Regio Den Haag blijft komende jaren in elk
geval aan boord, zoveel is wel duidelijk. “Wij gaan voor lange termijn afspraken met relaties
die zich maatschappelijk inzetten”, aldus Zunderdorp.

Vrijwilligers
“De club draait vrijwel geheel op vrijwilligers en als je je daar niet bij thuis voelt, vertrek je
vanzelf”, zo zegt Zunderdorp. Wijnstra geeft een fraai voorbeeld: “aan het begin van het
seizoen zie je de ouders van de jongste jeugd een beetje onwennig langs het veld staan,
dan denkt er één goh zullen we die doeltjes niet even op het veld zetten, de week erna
komen wat ouders eerder om de doelen klaar te zetten en hesjes uit te delen en zo groeit
dat organisch. In de eerste weken vinden ze het vervelend als ze op de koffie moeten wach-
ten, later springen ze zelf bij als het druk is achter de bar”. Zunderdorp  voegt er nog een
zakelijke wijsheid aan toe: “ga met de grootste mopperaars in gesprek, dat worden vaak je
beste medestanders!” 

‘Why-vraag’ voorkomt verenigingsblindheid
Het bestuur heeft zich ook de vraag gesteld waarom Quick is zoals ze is. “Zo voorkom je
verenigingsblindheid”, zo vindt Wijnstra. “Ik kom hier al mijn hele leven, mijn familie komt
hier, mijn vakanties breng ik door met Quickers dus je moet op enig moment afstand nemen
en kijken welke rol wij als club hier vervullen.” Dan blijkt die nadruk te liggen op het ontwik-
kelen van jeugd, de maatschappelijke verantwoordelijkheid en het lidmaatschap dat je bijna
voor je hele leven aangaat met de club. Je bent deel van die continuïteit aan maatschappelijke
en sportieve betrokkenheid. “Dat zit ongemerkt in je DNA”, zo vat Zunderdorp samen.

NOC*NSF stimuleert Open sportclubs
Als mensen ergens gaan sporten waar ze gezellig met anderen kunnen sporten, waar
een leuke trainer voor de groep staat die ze ook nog iets bijbrengt, waar ze op hun eigen
niveau kunnen presteren en waar het prettig vertoeven is, dan blijven ze daar heel lang
actief sporten. Daarom organiseert NOC*NSF – in samenwerking met diverse sportbonden
en lokale/regionale sportorganisaties – zogenoemde open club-sessies . Hoewel sport-
koepel NOC*NSF daarbij meer nadruk legt op het verbreden van de doelgroep van clubs
(niet zozeer competitiespelers als wel op eigen niveau sporten) is juist de sociale sa-
menhang de verbindende factor. Over de Open sportclubs meer in het volgende en
laatste artikel in deze serie.

Dit artikel is geschreven op persoonlijk titel
door Paul Boehlé, met meer dan twintig jaar
ervaring als manager sponsoring in de ener-
giebranche en de  verzekeringswereld.
Naast betrokkenheid bij Eredivisievoetbal
in ons land (FC Groningen en FC Twente)
en het internationale schaatsen (Essent ISU
World Cup), is hij ook vele jaren voorzitter
geweest van een kleine volleybalvereniging
in Utrecht. Voor sponsoradvies is hij bereik-
baar op paul.boehle@sponsormediair.nl

Ga met de grootste 
mopperaars in gesprek
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Tekst: Julia Kollen
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Sponsoring: waar
moet je aan denken?
Iedere sportvereniging heeft geld nodig om te kunnen blijven
bestaan. De vereniging genereert inkomsten uit contributie,
entreegelden, opbrengsten van de kantine, subsidies en eventuele
giften. Dit bij elkaar is vaak niet genoeg om alle plannen van een
club te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een
nieuw kantinegebouw. Er moet in dat geval worden gezocht naar
extra financiële middelen. Een veel gekozen optie is sponsoring.
Dit vraagt echter om een goede aanpak van de clubbestuurder.

Sponsoring is een overeenkomst tussen twee partijen. In deze situatie geeft een bedrijf
geld (in cash of natura) aan een sportclub. De sportclub biedt de gewenste tegenprestatie.
Feitelijk is sponsoring een instrument dat tussen marketing en communicatie in zit. 

Twee vormen
• Emotionele sponsoring

Denk aan de ouder die het team van zijn kind sponsort door ze in nieuwe kleding te
steken. De ouder doet dit voornamelijk op basis van emotie. Mocht het kind van de ouder
zijn/haar lidmaatschap bij de club beëindigen, dan stopt de ouder in de meeste gevallen
ook met het sponsoren van het team. Denk daarnaast ook aan goodwill, wat vaak de be-
langrijkste drijfveer is voor lokale sponsors. In veel gevallen zijn ze zelf betrokken geweest
bij de club als lid of oud-speler. Door zich nu als ondernemer met een club te associëren,
geeft de sponsor het signaal af dat hij iets terug doet voor de maatschappij.

• Zakelijke sponsoring
Zakelijke sponsoring is, zoals de naam al doet vermoeden, veel zakelijker van opzet.
Het gaat dan om een overeenkomst waarin de rechten en plichten duidelijk zijn om-
schreven. Zowel de sponsor als de gesponsorde weet waar hij aan toe is en waarop
hij wordt afgerekend.
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De businessclub van USV Hercules uit Utrecht, archieffoto

Sponsoring als ‘extraatje’  
Als je als sportclub aan sponsoring begint en de opbrengsten gaat
gebruiken om de begroting rond te krijgen, dan moet je wel zorgen
voor een constante geldstroom. Het is echter niet verstandig al te
zeer afhankelijk te zijn van sponsoring. De sportvereniging zou moe-
ten kunnen draaien op de normale inkomsten. Sponsoring is in deze
opvatting dus een ‘extraatje’. 

Als het bedrag dat via sponsoring binnenkomt het grootst is, dan
vormt dat een risico. Wanneer de sponsor ermee ophoudt, om wat
voor reden dan ook, dan verkeert de sportclub al gauw in financieel
gevaar. Er zijn clubs die voor de dagelijkse gang van zaken bijna he-
lemaal afhankelijk zijn van sponsorgeld. Als een sponsor afhaakt,
dan staat deelname aan de competitie op het spel. Weet dus goed
wat je doet en voer een weloverwogen beleid. Beslis of de club een
begroting wil hanteren waarbij het zichzelf kan bedruipen of dat het
een beleid voorstaat waarbij de financiering van alle plannen om
extra middelen vraagt.

Waarom sponsoring?
De doelstellingen van de sportclub, daar begin je mee. Die doelstel-
lingen kunnen wel of niet aanzetten tot het zoeken naar sponsors.
Wanneer het besluit is gemaakt om sponsoring in te zetten, weet
dan dat je niet alleen rekening dient te houden met de eigen doel-
stellingen. Vergeet vooral het bedrijf niet. De sponsor wil een te-
genprestatie zien. Daar maak je harde afspraken over. Aan de ene
kant over het beschikbaar te stellen geld en aan de andere kant
over de tegenprestatie die geleverd gaat worden. Belangrijk is dat
beide partijen aan hun trekken komen. Het moet niet één kant op
rollen. Dat geeft onvrede en belemmert de verdere samenwerking.

Motieven sponsor
• Merk

De mate waarin de sponsoring het merk versterkt. Denk aan merk-
bekendheid, merksympathie en merkvoorkeur.

• Bereik
De mate waarin de sponsoring relevante doelgroepen bereikt.

• Activatie
De mate waarin de mogelijkheden om te activeren benut en ingezet
worden voor sales en marketing. Oftewel: ‘sales-activatie’. Bij spon-
soring wordt dit uitgelegd als ‘geld verdienen met behulp van spon-
soring’. Een sponsor kijkt niet alleen naar de mogelijkheden om
meer bekendheid te creëren voor zijn merk, maar ook zeker naar
de saleskansen. Bij sales-activatie wil de sponsor ‘harde cash’ zien.

• Imago
In hoeverre heeft de gesponsorde een goed imago? Is er ook al
ervaring met sponsoring en hoe richten ze de samenwerking in?
Zijn ze proactief of reageren ze slechts op ideeën van de sponsor?

• Relatieopbouw
De wijze waarop bedrijven contacten kunnen leggen die weer
nieuwe kansen bieden. Denk aan de sponsorruimtes en gereser-
veerde tribunes bij wedstrijden. Daarnaast is de grootte van de
fanbase van de gesponsorde en de mogelijkheden om met die
fans in contact te komen van belang. Een businessclub is een
veelgemaakte keuze.

• Promotie
Wat is de communicatiekracht van de gesponsorde en welke me-
dia trekt de gesponsorde aan?

Risico
Bij sponsoring wordt een
sportclub afhankelijk van
externe geldgevers. Bepaal
en bewaak zelf de mate van
deze afhankelijkheid. Zo-
lang het contract loopt, mag je er best vanuit gaan dat de sponsor
zijn verplichtingen nakomt. Het risico zit hem vooral in wanneer
het contract afloopt en de sponsor kenbaar maakt het contract
niet te willen verlengen. Tijdens een overeenkomst hebben clubs
vaak ambitieuze plannen ontwikkeld en in uitvoering genomen.
Zoiets gaat goed zolang de sponsor mee blijft doen. Wanneer de
sponsor ermee stopt, worden dergelijke plannen in de ijskast
gezet. Het gevolg is dat de ambities onhaalbaar worden. Sporters
die op de club waren afgekomen vanwege die ambities, haken
mogelijk weer af, wat een leegloop kan veroorzaken. Dit kan flinke
gevolgen hebben voor een sportvereniging. Het betreft een worst-
case-scenario, maar laat wel duidelijk zien wat voor effecten het
kan hebben en waar je als sportbestuurder op moet letten.
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Sponsorwaarde
Natuurlijk wil je ook een goed beeld hebben van de marktconforme prijzen voor het spon-
sorpakket. Om dit inzichtelijk te maken, kun je verschillende dingen doen:
1. Omliggende verenigingen

Om erachter te komen wat de gangbare tarieven zijn, is het makkelijk te kijken bij omlig-
gende verenigingen. Welke tarieven hanteren zij? Vaak hebben zij dezelfde potentiele
sponsors, dus het belangrijk te weten welke tarieven er al worden gevraagd.

2. Gelijksoortige verenigingen
Hetzelfde geldt voor soortgelijke verenigingen. Bijvoorbeeld bij verenigingen die in dezelfde
sporttak actief zijn. Wat ook kan is kijken naar verenigingen met hetzelfde aantal leden of
die op hetzelfde niveau acteren.

3. Mediatarieven
Kijk ook eens naar de lokale media. Daar staan vaak bedrijven die ook potentiële sponsors
zijn. Bekijk de advertentiekosten van verscheidene lokale media en je krijgt meteen een
beeld van de prijzen die bedrijven bereid zijn te betalen. Meestal wordt er ook nog aan-
gegeven wat de grootte van de doelgroep is die er bereikt wordt. Dit kan vervolgens ver-
geleken worden met het bereik dat sponsors bij de vereniging hebben.

Afspraken
Naast de overwegingen die een bedrijf heeft, speelt een ander punt ook een belangrijke rol.
Het bedrijf wil weten wat de club te bieden heeft, wat de sponsor terug krijgt voor zijn geld
en wat de visie is van de club. Daarbij komen zaken aan de orde als: moet de sponsor
overal zelf voor zorgen, hoe is het draagvlak binnen de club met betrekking tot sponsoring,
is er sprake van branche-exclusiviteit en hoe vindt terugrapportage plaats naar de sponsor.

Al te vaak wordt vergeten dat bij het zoeken naar een sponsor goed moet worden gekeken
of een sponsor en een club wel bij elkaar passen. Als ten slotte een sponsorcontract is ge-
sloten, dan trekken beide partijen samen op. Het goede van de één straalt af op de ander en
andersom. Datzelfde geldt ook voor eventuele negatieve publiciteit. Dit is ook de reden dat
veel bedrijven huiverig zijn zich als sponsor te binden aan een bepaalde club.

Wat de sponsor de gesponsorde zoal kan bieden:
• Een ter beschikbaar gesteld bedrag voor de club;
• Sponsoring in natura (gebruik maken van allerlei zaken van het bedrijf door de vereni-

ging);
• Advisering en andere personele ondersteuning;
• Verzorging communicatie.

E-book ‘sponsoring’
Meer weten over sponsoring? Dat kan bin-
nenkort met behulp van het E-book ‘spon-
soring’. Daarin geven we je een stappen-
plan die je moet doorlopen om sponsors te
werven, handige tips voor hoe je ze moet
behouden en welke regels je in acht moet
nemen bij sponsoring. Houd onze Face-
bookpagina (Facebook.com/Meerdansport)
in de gaten! 
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Tekst: Martin van Berkel

COMMUNICATIE
PR

ZÓ SCOOR JE PR
VOOR DE CLUB! 

Voor sportverenigingen is het bereiken van de pers doorgaans
geen hogere wiskunde. De prestaties van het eerste team of in
het oog springende resultaten van andere teams en individuele
leden kunnen bij vele lokale media rekenen op aandacht. Maar
hoe spring je, zonder dat je Feyenoord of Ajax hoeft te zijn, er
écht bovenuit en speel je je in de spotlights van een omvangrijk
publiek? Elf aansprekende successen uit de Nederlandse sport
bieden inspiratie.
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1. Veilig kunstgras?

Zijn de rubberen kunstgraskorrels wel of niet schadelijk voor de ge-
zondheid? In de periode dat dit hét vraagstuk was op de Nederlandse
voetbalvelden, bedacht het Sittardse OVCS een risicomijdende op-
lossing. Eén originele, humoristische foto op Facebook werd al snel
opgepikt door allerlei media en ging flink viraal. 

2. Seks scoort
Bloot lijkt een garantie voor aandacht. Dat gold in ieder geval voor
het A1-jongensteam van de Rotterdamse hockeyclub OMHC. On-
danks de promotie naar de eerste klasse ontbrak nog een sponsor
voor het team. In de zoektocht trokken de mannen de kleding uit en
gingen in hun ondergoed op de foto in de hoop een sponsor enthou-
siast te maken voor het team. De foto werd verspreid op social
media en al snel opgepikt door diverse andere media. Of de actie
ook een sponsor opleverde is dan weer niet bekend.

3. Op glad ijs
Wanneer het noorden van het land al twee dagen in de greep is van
ijzel, pakt atletiekvereniging AV Heerenveen uit met een unieke tien-
kamp. De clubmascotte Spikey bond de ijzers onder en werkte al

schaatsend op de Heerenveens atletiekbaan een tienkamp af. De
club verspreidde de ludieke beelden in korte video’s op onder meer
Facebook en Twitter en plaatste de complete ijstienkamp op YouTube.
Schaatsen en Heerenveen blijkt ook nu een uitstekende combinatie:
veel views, likes en aandacht waren het gevolg.

4. Friese haka
De haka, de indrukwekkende dans van het nationale rugbyteam van
Nieuw-Zeeland, spreekt zeker tijdens de grote rugbytoernooien veel
mensen tot de verbeelding. De profvoetballers én Foppe de Haan
van SC Heerenveen lieten zich inspireren en brachten de haka naar
de Nederlandse velden. Via de social media-kanalen en de website
van de club bereikte de Friese haka onder meer vele media. 

5. Wereldrecord pingpongen
Met 102 man tafeltennissen. Dat lukte de Rotterdamse tafeltennis-
vereniging Alexandria ’66 enkele jaren geleden. De club veroverde
daarmee een plaats in het Guiness Book of Records, veel aandacht
én 2.400 euro. De recordpoging was bedoeld om geld op te halen
voor een goed doel: de bouw van huizen in Tanzania.
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6. Trainen met zijn 1042’en
Ook Hockeyclub Rotterdam zette zichzelf stevig in de spotlights met
een succesvolle recordpoging voor het Guiness Book of Records.
De hockeyvereniging bracht 1042 deelnemers op de been om deel
te nemen aan een training. De club gebruikte het evenement als af-
trap van het 90-jarig jubileum én liet meteen zien hoe groot en suc-
cesvol de jeugdafdeling is. 

7. KLM op je shirt
Een speler van het elfde team van SC Woezik uit Wijchen daagde
enkele jaren geleden KLM uit met een ludiek Facebook-bericht om
zijn team te sponsoren. De originele video, waarin onder meer alle
voordelen van het sponsoren van de Wijchense amateurclub aan
bod kwamen, bereikte de luchtvaartmaatschappij én vele media en
een groot publiek. KLM antwoordde met een even creatief filmpje.
Tot een sponsordeal kwam het niet, wel volgde een ‘luchtig duel’ op
Amstelveens gras.

8. Feestelijke mijlpaal 
In 1991 startte korfbalvereniging WION als eerste club G-korfbal in
Nederland. 25 jaar later organiseerde de Rotterdamse club een
grootschalige feestdag om de fraaie mijlpaal te vieren. G-korfballers
uit het hele land werden uitgenodigd voor een officieus NK G-korfbal.
Ook side-events, een barbecue en een feestavond behoorden tot
het programma. De uitgebreide feestdag leidde tot veel positieve
publiciteit in de Rijnmond-regio en korfballand.

9. Qatarese overname HVC
Zo’n drie jaar geleden maakte handbalvereniging HVC via onder
meer haar website en Facebook bekend dat de club werd overge-
nomen voor Qatarese oliesjeik Abdullah Al-Sabah. Het zou de eerste
keer zijn dat het Nederlandse handbal in aanraking kwam met een
ambitieuze miljardair, die ‘geschiedenis wilde schrijven’ met de club
uit Barger-Compascuum. Het bericht - met passende foto - was een
ludieke 1 aprilgrap en werd opgepikt door diverse regionale media.

10. Hype mee!
De Ice Bucket Challenge, de Water Bottle Challenge, de Mannequin
Challenge: drie voorbeelden van - uit Amerika overgewaaide - social
media-hypes die in enkele dagen enorm populair werden en velen
prikkelden ook met de eigen organisatie mee te doen. De Mannequin
Challenge werd in Nederland onder meer omarmd door Almere City
en het Rotterdamse V.O.C. Vele uitvoeringen gingen viraal, de eerste
Nederlandse challenges konden ook rekenen op flinke media-aandacht. 



Standnummer:

2.124
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11. Inhaken maar
Na de overwinning van Real Madrid in Camp Nou publiceerde de Madrileense club via
onder meer Instagram een kleedkamerfoto met Cristiano Ronaldo in een opvallende en
weinig verhullende pose. Het inspireerde Almere City enkele dagen later tot het maken van
een eigen ‘Cristianootje’. De Almeerse variant kon rekenen op ruim 500.000 views, meer
dan 1.800 retweets en werd opgepikt door vele nationale én internationale media. Ook
diverse andere Nederlandse clubs maakten hun eigen ‘Cristianootjes’, vaak met veel hilariteit
en aandacht als gevolg.

Conclusies
Het is iets te makkelijk om te zeggen dat iedereen zomaar een bericht kan maken dat viraal
gaat of veel media-aandacht scoort. Maar de bovengenoemde voorbeelden laten zien welke
mogelijkheden er zijn. Daarbij is het in feite niet van belang of profvoetballers of een lokale
handbalclub de initiatiefnemer is. Wel van belang zijn de volgende sleutels tot succes:

• Wees actueel: haak in op een spraakmakende gebeurtenis of sluit snel aan bij een nieuwe
hype. Hoe actueler, hoe groter de kans op succes

• Maak het origineel
• Gebruik humor
• Lef: durf anders te zijn en op te vallen
• Benut social media.
• Werk met foto of video. Vrijwel alle genoemde voorbeelden spraken nooit zo aan zonder

beeld

Online meer
Dit artikel vind je tevens online mét daarin alle berichten, foto’s en video’s die in dit artikel
aan bod komen. Ga naar: www.clubbereik.nl. 

Martin van Berkel is als communicatiead-
viseur bij Rotterdam Sportsupport en eigen-
aar van communicatieadviesbureau Meer
Bereik dagelijks actief met het communi-
catievak en de amateursport. Martin ont-
wikkelde onder meer Clubbereik, een ad-
viesdienst voor het ondersteunen van
sportverenigingen op het gebied van ex-
terne communicatie. Ook is hij de auteur
van de handboeken Communicatie voor
sportverenigingen en Social media voor
sportverenigingen. 
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Tekst: Julia Kollen

SOCIAAL KLIMAAT
Maatschappelijke rol

Maatschappelijke
taak sportclub

Overheden verwachten al enkele jaren een meer
maatschappelijke rol van sportverenigingen.
Bestuurders hebben te maken met lastige
vraagstukken en wordt gevraagd bij te dragen aan
de oplossing van problemen. Daarmee lijkt de
oorspronkelijke rol van de club, het faciliteren van
sport, te vervagen. Moet je hier als sportclub wel
aan beginnen? En kan je je steentje bijdragen
zonder dat het de hoofdactiviteiten overschaduwt?

Sportverenigingen worden met regelmaat ingezet door lokale over-
heden voor het helpen invoeren van hun beleid. Maikel Waarden-
burg, universitair docent bij het departement Bestuurs- en Organi-
satiewetenschap van de Universiteit Utrecht, deed er een onderzoek
naar. Met zijn proefschrift ‘Dubbelspel’ promoveerde hij in september.
Daarin spreekt hij van ‘instrumentalisering’: het inzetten van sport-
verenigingen voor doelen die verder af liggen van de vereniging
dan de oorspronkelijke doelstellingen. Het proefschrift beschrijft de
ontwikkeling van de maatschappelijke rol van de sportvereniging
en hoe ze met deze druk omgaan.

Vier rollen
Het onderzoek werd onder andere uitgevoerd bij twee Utrechtse
sportverenigingen. Ook zijn sportnota’s van de twintig grootste ge-
meenten in Nederland geanalyseerd. Daarbij werd gekeken naar de
manier waarop zij schrijven over de instrumentele rol van verenigin-
gen. Begrippen als sociale integratie en bestrijden van overgewicht

Maikel Waardenburg

Hoe bewaak je als sportvereniging je identiteit?

“Sportverenigingen mogen zich scherper uitspreken over hun ambities”
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werden bijvoorbeeld veelvuldig genoemd. Waardenburg onderscheidt
op basis van het onderzoek vier rollen:

1. Sportvereniging als accommodatiebeheer
Gemeenten zien graag dat de sport wordt afgestemd op de lokale
wensen. Het openstellen van accommodaties voor individuele
sporters of de buitenschoolse opvang bijvoorbeeld. De vereniging
heeft daarbij een wijkfunctie en fungeert als ontmoetingsplek.

2. Sportvereniging als opleidingsinstituut
Hierbij gaat het vooral om de talentontwikkeling, waarbij een
relatie wordt gelegd tussen topsport en breedtesport. De gedachte
is dat een brede basis leidt tot prestaties aan de top, wat weer
leidt tot meer deelname aan de basis. Ook maatschappelijke stages
worden genoemd.

3. Sportvereniging als sportaanbieder
De rol van sportaanbieder is echter wel het belangrijkst. Sportac-
tiviteiten worden beschouwd als diensten die van waarde zijn
voor de samenleving. Zo wordt de leefbaarheid bevorderd. Ge-
meenten spreken de verenigingen erop aan meer aanbod te ont-
wikkelen dat afgestemd is op de wensen en behoeften van speci-
fieke doelgroepen.

4. Sportvereniging als projectuitvoerder
Juist omdat sportverenigingen beschikken over een sportaccom-
modatie en een sportaanbod verzorgen, zien gemeenten de ver-
enigingen als geschikte uitvoerders van publieke projecten. Denk
bijvoorbeeld aan projecten die kinderen moeten helpen op een
gezond gewicht te komen.

Wie slechts de rol van sportaanbieder op zich wil nemen, is volgens
Maikel Waardenburg van voldoende waarde voor zowel nu als in de
toekomst. “Mijns inziens is er alle ruimte voor clubs die zich uitsluitend
toeleggen op de rol van sportaanbieder. Veel sporters zijn ook enkel
op zoek naar een sportaanbieder die niet meer is dan dat.” Een dui-
delijk voorbeeld dat genoemd wordt door Waardenburg is ‘Footy’: de
grootste doordeweekse voetbalcompetitie in Amsterdam, Utrecht,
Tilburg en Breda. De voetbalvorm organiseert bedrijfsvoetbal, stu-
dentenvoetbal, dames- en jeugdvoetbal en bestaat uit drie disciplines:
vijf tegen vijf, zes tegen zes en zeven tegen zeven. “Footy laat zien
dat louter de rol van sportaanbieder succesvol kan zijn.”

“Maar ook de voor, door en met elkaar georganiseerde amateur-
sportvereniging heeft bestaansrecht én blijft maatschappelijke
waarde houden”, stelt de universitair docent. “Sporters zijn er in
vele soorten en sportaanbieders gelukkig ook.”

Identiteit
Het bewaken van de identiteit van een sportclub is iets wat lastig
kan zijn wanneer maatschappelijke taken meer en meer een grote

rol gaan spelen. Er liggen kansen voor clubs met een maatschappe-
lijke ambitie, maar Maikel Waardenburg is van mening dat het moet
aansluiten bij de identiteit. “Dit kan vooral worden vormgegeven
door binnen de club dwars door alle afdelingen, niveaus en com-
missies met elkaar in gesprek te blijven. Stel als club vragen als
waar komen we vandaan, waar staan we voor, wat brengt jou en
mij hier, wat past bij ons en hoe willen wij dat anderen ons zien?
Deze vragen bieden ruimte aan reflectie en creëren vastigheid.”

Besturen en verenigingsondersteuners kunnen dat gesprek facili-
teren. “Echter is het de diversiteit aan leden die de uitkomsten van
dat gesprek en daarmee de verenigingsidentiteit tijdelijk vormgeven.
Tijdelijk, omdat de ledensamenstelling en daardoor de identiteit altijd
aan verandering onderhevig is. Uit de interne gesprekken kan focus
voortkomen, die de eigen positionering in de relatie met externe
stakeholders versterkt. Dit voorkomt dat een club te opportunistisch
op kansen in de omgeving inspeelt. Een club moet geen zaken on-
dernemen die onvoldoende aansluiten bij de eigen identiteit.”

Er is alle ruimte voor clubs 
die zich uitsluitend toeleggen op

de rol van sportaanbieder
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Voordelen
Een maatschappelijke taak aanpakken kan overigens wel voordelen met zich meebrengen.
Zo creëer je een goede relatie met de gemeente. Wanneer zich ontwikkelingen of subsidie-
mogelijkheden voordoen, dan zal de gemeente eerder kiezen voor een vereniging die al
actief is op een bepaald gebied. Bovendien wordt de vereniging als serieuze partner gezien
voor projecten van anderen in de wijk of in de stad. Dit werkt tweezijdig: de vereniging kan
ook rekenen op medewerking van partners voor de eigen activiteiten.

Tot slot heeft dit een positief effect op de uitstraling van de club. Dit kan bijdragen aan het
aantrekken van nieuwe leden en zorgt zo voor een toekomstbestendigheid van de sportclub.
“Wat zichtbaar is, is dat sportverenigingen bereid zijn een maatschappelijk rol op te pakken
wanneer zij daarmee ook hun eigen ambities kunnen realiseren. Gemeenten doen er goed
aan om meer rekening te houden met de motieven van een sportvereniging, wanneer ze
een complexe maatschappelijke vraag bij de vereniging neerleggen.”

Rol van de gemeente
Hans Slender, werkzaam als docent/onderzoeker aan de Hanzehogeschool Groningen is
betrokken bij het onderzoek naar de vitaliteit van sportverenigingen en de rol van gemeenten.
Veel gemeenten zien graag dat clubs een substantiële bijdrage leveren aan maatschappelijke
problemen. Enerzijds logisch volgens Slender, want sommige sportclubs zijn zo krachtig
dat ze er ook een bijdrage in kunnen leveren. “Anderzijds moet het niet zo zijn dat de club
probleemeigenaar wordt. Gemeenten lijken soms te vergeten dat sportclubs an sich al
enorm waardevol zijn voor de maatschappij. Als de club in een klein dorp gevestigd is waar
niet veel gebeurt, dan is die sportaccommodatie juist een plek waar men samenkomt.
Samen sporten, een drankje doen en elkaar ontmoeten, ontzettend waardevolle aspecten
waarbij de sportclub nog steeds de rol van het oude buurthuis vertolkt. Wanneer clubs
geen zin hebben in bijvoorbeeld (re)integratieprojecten voor bijvoorbeeld werkzoekenden
of asielzoekers, dan maakt dat de club niet direct minder waardevol.”

Tips
Om van het onderzoek naar de dagelijkse praktijk te gaan, geeft Waar-
denburg enkele tips:
1. Erken het verschil in focus en ambitie tussen publieke instanties en

sportaanbieder.
2. Vertaal een publiek doel naar de eigen ambities.
3. Zorg ervoor dat de rol en functie van de sportclub helder is bij zowel de club als bij de

gemeente.
4. Samenwerken is in dit geval erg belangrijk. De sportclub kan de nieuwe rol enkel rea-

liseren met ondersteuning van de gemeente.
5. Niet alleen grote en maatschappelijk actieve clubs (Open Clubs, Vitaal+) zijn geschikt

voor een bijdrage. Juist kleine clubs kunnen er vele voordelen uit halen. Bijvoorbeeld
vanwege de geografische ligging. Het bereiken van een nieuwe doelgroep helpt het
ledenbestand te vergroten.

“Sportverenigingen mogen zich scherper uitspreken over hun ambities in plaats van in
het diepe springen. Bepaal zelf welk beleidsprogramma voldoende aansluit bij de eigen
doelstellingen.”

Sport FM

 

T IP S

 

Onderzoek Hanzehogeschool
Groningen

De Hanzehogeschool Groningen doet jaar-
lijks onderzoek naar de tevredenheid over
sportclubs. Middels vragenlijsten, die wor-
den afgenomen door studenten die stage
lopen bij deze clubs, worden ruim vijfdui-
zend leden van ruim honderd verenigingen
gevraagd naar hun mening. Dit betreft vra-
genlijsten die uitgezet worden onder de le-
den van de clubs en een vragenlijst die door
het bestuur wordt ingevuld. Opvallend is
dat uit het onderzoek is gebleken dat veel
leden vinden dat hun sportvereniging een
maatschappelijke rol heeft. Sportstimule-
ring, sportiviteit en respect zijn veelge-
noemde aspecten waar een club zich op
zou moeten richten. Veel minder leden zien
een rol voor de vereniging als het gaat om
gezondheidsbevordering, (re)integratie) en
duurzaamheid.[/

Een club moet geen zaken ondernemen die 
onvoldoende aansluiten bij de eigen identiteit
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SPORTACCOMMODATIE
Zaalhockey

W&H Sports: het Airdome concept 

Met name de toenemende populariteit van
zaalhockey en de daarbij horende oplopende
kosten voor de zaalhuur is voor steeds meer
verenigingen een reden om te kijken naar
andere oplossingen.  

Ideaal is het om zaalsporten uit te oefenen op
de eigen club. Een mening die door onder an-
dere de KNHB wordt gedeeld. Op die manier
houden leden binding met elkaar, kinderen
kunnen blijven fietsen naar de club, de bar
kan vier maanden extra open blijven en er
kunnen meer trainingsuren worden gemaakt. 

Om die reden heeft W&H Sports samen met
partners European Turf Group (ETG) en DUOL
het Airdome concept ontwikkeld. Bedrijven
die hockey al jarenlang aan het hart gaat.
Mensen die weten wat het is om invulling te
geven aan de hockeysport en die ruim vol-
doende kennis hebben van de mogelijke on-
dergronden (nieuwbouw of het realiseren
op bestaand kunstgras). DUOL heeft al ruim
1.300 Airdomes geplaatst over de hele we-
reld, de ETG heeft de grootste sportaanne-
mingsprojecten op haar naam staan met pro-
jecten in binnen- en buitenland en W&H

Sports is al jaren actief met het inrichten van
sportaccommodaties. 

Het concept
Deze bestaat uit het leveren van een Airdome
en het volledig inrichten hiervan voor zaal-
hockey en/of andere sporten. Hierbij kunnen
zij de opdrachtgever volledig ontzorgen door
het Turnkey te verzorgen. Zij zorgen voor de
gehele voorbereiding en productie en ople-
vering van de zaalhockeyfaciliteit. Zij advi-
seren de opdrachtgever over de financiering,
exploitatiekosten en – mogelijkheden. 

Airdome
De Duol Airdome is top of the bill. Er zijn in-
middels ruim 1.300 Airdomes geplaatst over
de hele wereld, onder de zwaarste klimato-
logische omstandigheden. Het dubbelmem-
braamsysteem wordt toegepast, waarbij een
binnen- en buitenwand en een tussenlig-
gende isolerende luchtlaag wordt gebruikt.
De Airdome zorgt voor een condensvrije
sportvloer, operationeel lagere energielas-
ten, minder vandalisme gevoelig, is makkelijk
op te bouwen en af te breken en is minder
schade/sneeuwgevoelig. 

Inrichting airdome
W&H Sports heeft de afgelopen jaren al veel
hockeyaccommodaties in Nederland mogen
inrichten. Naast materialen voor veldhockey,
leveren zij ook materialen voor zaalhockey.
Naast indoor hockeydoelen, zaalhockeybalken
en mobiele tribunes hebben zij modulaire vloe-
ren in het assortiment die uitermate geschikt
zijn als sportvloer voor zaalhockey. De modu-
laire tegels hebben een groot aantal voordelen
ten opzichte van traditionele sportvloeren. Het
revolutionaire ‘inter-locking’ systeem zorgt
voor een goede onderlinge verbinding en de
juiste sporttechnische eigenschappen. Kleine
openingen aan de oppervlakte van de tegels
zorgen voor ideale ventilatie. 

Zaalhockey in Nederland groeit hard in populariteit. Bij veel verenigingen krijgt zaalhockey steeds
meer aandacht vanwege het plezier, maar ook door het leereffect dat zaalhockey heeft op veldhockey.
Het is op dit moment een hot item binnen de hockeywereld en dan met name voor de verenigingen. 

Meer informatie over W&H Sports? Ga naar
www.whsports.nl of bezoek het bedrijf op
stand 1.714 tijdens de Dag van de Sportac-
commodaties op donderdag 9 maart in de
Expo Houten.
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Wie zijn we?
GRAS Advies verzorgt maatwerk bij realisa-
tie-, renovatie- of ombouwtraject van o.a.
een sportveld of sportaccommodatie. De
kennis en ervaringen aan zowel de zijde van
de opdrachtgever als van de opdrachtnemer
worden projecten in een breed perspectief
benaderd, waarbij de wensen van de op-
drachtgever centraal staan.

Hoe gaan wij te werk?
GRAS Advies staat vanaf het begin tot aan
het eind ‘op het sportveld’. Vanaf de initia-
tieffase met een inventarisatie en nulmeting.
Vervolgens wordt er in overleg met de klant
een programma opgesteld. Daarna volgt een
programma van eisen. Aansluitend wordt
gezamenlijk een voorlopig ontwerp gemaakt
en besproken met de klant. In overleg wor-
den wijzigingen en aanpassingen besproken,
waarna de technische uitwerking wordt ge-
start (technische tekeningen met details en
bestek/werkomschrijving). Tijdens de reali-
satiefase begeleidt GRAS Advies de uitvoe-
ring middels het voeren van directie en het
houden van toezicht. Tussentijds controleert
GRAS Advies de overdrachtsmomenten,
evenals de definitieve overdracht/oplevering
inclusief eindafrekening met aannemer.

Expertises
GRAS Advies is een adviesbureau dat zich
richt op het ontwerpen, adviseren, begelei-
den en beheren van sportvelden en buiten-

sportaccommodaties. GRAS Advies heeft
alle kennis in huis om het gehele proces/pro-
ject te begeleiden. GRAS Advies koppelt hier-
voor een gestructureerd proces aan techni-
sche kennis en creativiteit, maar ook aan
ervaring die voortkomt uit succesvol gerea-
liseerde projecten. GRAS Advies heeft zowel
met natuur- als kunstgras ervaring opgedaan
en ontwikkelt zich mee met de nieuwste
technieken, op het gebied beheer en ont-
werp. Bij bijvoorbeeld de keuze van een
kunstgrasveld is de kennis van alle elemen-
ten van belang. Bepalende factoren hierbij
zijn; het voorziene gebruik, de fundatie, de
vezeltechniek, het infillmateriaal en sport-
technische eigenschappen van het kunst-
gras. Door de ontwikkelingen bij de kunst-
grasleveranciers te volgen en bestaande
velden te monitoren blijven we constant op
de hoogte voor het juiste advies. 

Bij een natuurgrasveld is een gesloten, vlakke
grasmat het ideaal beeld. Daarbij is goede
stabiliteit, water afvoerend vermogen en het
bodemleven van belang. Daarnaast heeft de
wijze van onderhoud en beheer invloed op
de status van het veld. GRAS Advies zorgt
voor een optimale bespeelbare grasmat door
goede betrokken begeleiding en advies.

DAGNL
GRAS Advies behoort tot de DAGnl groep;
‘De Adviesgroep Nederland’. Dit is een sa-
menwerkingsverband tussen verschillende

ingenieurs- adviesbureaus met elk een eigen
verhaal en identiteit. Elk bedrijf specialiseert
zich in zijn eigen vakgebied, binnen DAGnl
vullen de afzonderlijke bedrijven elkaar aan.

DAGnl zorgt ervoor dat langs een zo een-
voudig mogelijke weg door optimaal gebruik
en profijt van de kennis en kunde uit de
markt, eigen slimme oplossingen worden ge-
boden die functioneel, ruimtelijk technisch
en financieel beter zijn dan de opdrachtgever
zelf had kunnen bedenken.

DAGnl is onder andere gevestigd in Culem-
borg, Huissen, Olst, Steenwijk en Almelo.

SPORTACCOMMODATIE
GRAS Advies

GRAS Advies:  
onafhankelijk ingenieurs-  adviesbureau
in de groene buitenruimte
Een goede, groene openbare ruimte is onlosmakelijk verbonden aan het welzijn van de mens en
de uitstraling van een stad. Een hoogwaardige inpassing van sport, spel en groen vraagt om kennis
en inventiviteit. GRAS Advies wil door gepast advies bijdragen aan een gezonde leefomgeving.
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Tekst: Sport FM

SPORTACCOMMODATIE
Innovaties

Antea Group Sport: innovaties op de beurs

“Met StoreFloor ontzorgen 
we de woonwijken”
Tijdens de Dag van de Sportaccommodaties komt Antea Group Sport met twee innovaties: StoreFloor
en Carbon Fix. Daarmee denkt het bedrijf niet alleen aan de sportclubs, maar ook aan de woonwijk
(StoreFloor) en aan de CO2-uitstoot die vrijkomt tijdens de aanleg van een sportveld (Carbon Fix).

Het weerbeeld is de laatste jaren veranderd en zal dat blijven doen.
Meer extremer weer: hogere temperaturen, meer neerslag. En dat
laatste kan bij hevige buien problemen opleveren voor de woonwij-
ken. Ook omdat het water van sportaccommodaties direct naar het
rioleringssysteem van de wijk gaat. Dat kan anders, is de mening
van Antea Group Sport. Het bedrijf ontwikkelde het systeem Store-
Floor. Dit zorgt ervoor dat het water niet snel en direct naar het rio-
leringssysteem gaat, maar eerst wordt opgevangen. Het water kan,
wanneer het droger wordt, alsnog afgevoerd worden naar open wa-
ter (sloten) of het rioleringssysteem. Op die manier verleggen sport-
accommodaties het probleem niet direct naar de woonwijk.  

“We merken dat de regenintensiteit toeneemt”, vertelt Gosewin Bos
van Antea Group Sport. “Sportvelden liggen vaak in of dicht tegen
woonwijken aan en vormen een ideale opvang voor water. Als het
water daar blijft totdat het droog is, kan het later afgevoerd worden.
Dat zorgt letterlijk voor droge voeten in de wijk. Als je namelijk een
compleet sportpark ook ontwatert op het afwateringsstelsel van de

wijk, dan geeft dat een behoorlijke belasting. Het systeem kan het
water bufferen onder de velden en ten tijde van hevige neerslag op-
gevangen worden. Vervolgens wordt het water op een later moment
langzaam afgegeven aan het systeem of open water.”

Snelle afvoer
Waar Antea Group Sport wil dat het water vanaf sportparken
eerst wordt opgevangen en als het droog is langzaam wordt af-
gevoerd naar open water of rioleringsstelsel, daar gebeurt nu het
tegenovergestelde. De hedendaagse velden worden gemaakt zo-
dat het water juist extra snel afgevoerd wordt en dus een probleem
voor woonwijken kan geven. “De hedendaagse drainages zorgen
ervoor dat het water als een raket richting het rioleringsstelsel
gaat. Velden worden zo gebouwd dat het versneld wordt uitge-
voerd. Nieuwe sportvelden zijn verschraald, zandig en hebben in-
tensieve drainagesystemen. Dat gaat allemaal pijlsnel richting het
openbare ontwateringsysteem en dat verlegt dus het probleem
naar de woonwijk.”
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Bos geeft een voorbeeld hoe StoreFloor in de praktijk een wijk kan ontzorgen. “Stel je hebt
een sportpark met vier velden, inclusief parkeerplaats, terreinverharding en bebouwing.
Dan praat je over een oppervlakte van ongeveer vijf hectare. Als je daar een waterbuffer
hebt, dan kan je een probleem oplossen van een wijk van ongeveer tien hectare.”

Tijdens de Dag van de Sportaccommodaties lanceert Antea Group Sport dit nieuwe idee.
Toch heeft het bedrijf zo links en rechts al eens rondgevraagd wat men van de nieuwe ont-
wikkeling vindt. “We hebben ons idee wel geventileerd en die mensen reageren enorm en-
thousiast. Door die stevige buien staat steeds meer blank en als we zorgen dat het water
van de sportvelden vertraagd op het systeem terecht komt en we koppelen alles op en
delen rondom het sportpark op die waterbuffer, dan ontzorg je de woonwijk. Het vraagt na-
tuurlijk wel een investering van gemeenten. Het systeem moet onder de velden gemaakt
worden. Dat is het beste wanneer je een veld renoveert en dan het systeem inbouwt. Als je
dat stapsgewijs installeert per veld dat je renoveert, dan bouw je op die manier een goede
waterbuffer op.”

Carbon Fix
Een tweede innovatie die tijdens de beurs wordt gepresenteerd is Carbon Fix. Op die manier
wil het bedrijf de CO2-uitstoot die het zelf produceert tijdens de aanleg van een veld
nivelleren. Bos: “We willen als bedrijf op een volwassen manier nadenken over de toekomst
van onze kinderen. Uiteindelijk kwamen we erop uit dat we de CO2-uitstoot die we als
bedrijf zelf produceren bij de aanleg van een kunstgrasveld willen compenseren. Carbon
Fix is een ingebouwde laag onder het kunstgrasveld dat CO2 absorbeert. Dat gebeurt op
een dusdanige manier dat we onze eigen CO2-uitstoot nivelleren. Mijn inschatting is dat de
nivellering van een veld tussen de vijf en tien jaar is gerealiseerd.”

Omdat de ontwikkeling in de kinderschoenen staat, is het ook aan de opdrachtgever om zijn
of haar steentje daar aan bij te dragen. “Het liefst passen we dit in elk systeem toe, maar
het is wel iets duurder om in te bouwen. Dus vragen we ook een bijdrage van de opdracht-
gever. De vraag hoe belangrijk de opdrachtgever het neutraliseren van CO2 vindt, mag
hij/zij dan beantwoorden. Vindt de opdrachtgever het belangrijk, dan zetten we er samen
onze schouders onder.”

Eigen CO2-uitstoot
nivelleren

Meer informatie over Antea Group Sport?
Bezoek het bedrijf op stand 2.124 tijdens de
Dag van de Sportaccommodaties op don-
derdag 9 maart in de Expo Houten. 



w w w. m e e rd a n s p o r t . n l38

SPORTACCOMMODATIE
Beursplattegrond

BEURSPLATTEGROND 
DAG VAN DE SPORTACCOMMODATIES 2017
Alvast weten welke bedrijven aanwezig zijn tijdens de Dag van de Sportaccommodaties? 

Hierbij vind je de voorlopige lijst met standhouders, ingedeeld op bedrijfsnaam en standnummer.
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A. Hak                                                               1,917
AAA-LUX                                                          1,806
Aannemersbedrijf Van Wijlen                      2,086
Aannemingsbedrijf van der Meer               2,037
ACO                                                                   2,067
Acour Lawaaibestrijding                              2,094
Adviesburo R.I.E.T.                                         2,121
Aerolux Nederland                                        1,706
Agterberg                                                        2,032
AH Vrij Groen, Grond en Infra                      2,029
Akoestiekpro                                                   2,010
AlgaVelan                                                        2,112
All-in Sport                                                      2,000
Allkoestiek                                                       1,915
Almo                                                                 2,001
Anatec                                                              2,015
Antea Group Sport                                         2,124
Aquaco                                                             2,131
ASC Sports & Water                                      1,924
Astrobot                                                           2,057
AT Machines                                                   2,017
Atletiekunie                                                     1,720
B.A.S. Begeleiding en                                   
Advies Sportterreinen                                   2,004
Baiyiled                                                            1,711
Beweegbox                                                     1,905
Bosan Sportinstallaties                                 2,044
Bose                                                                 1,918
Bouma Sport & Groen                                   2,024
BSNC Branchevereniging Sport                 
en Cultuurtechniek                                        1,900
BTL Nederland                                               2,113
C.S.C. Ceelen Sport Constructies                2,046
CCGrass                                                           2,013
Cleanfix Benelux                                            2,064
ClubZeker                                                        1,807
Condor Grass                                                  1,615
Data Control Transponder Technology      2,089
Datronics Sportveldverlichting                   2,005
De Graaf en van Stijn: TreNoMat wanden2,110
Delta Products  & Sports                              2,003
DLF                                                                    2,051
Domo Sports Grass                                        2,054
Donkergroen                                                   2,073
DSV zaden Nederland                                   2,090
Duvano                                                             2,008
Eiki Neede                                                       2,074
Eilers Handel Nederland                               1,612
ERMA Sport                                                     1,911
ESZET Lighting                                                2,072
Expoline                                                           1,812
ExpoProof - beursorganisatie                      C.003
Fielddrain                                                         2,117
FieldTurf - Desso                                            2,028
Gemeentewerf                                                2,003
GKB Machines                                               2,091

GRAS Advies                                                   2,087
Greenengineers                                             2,084
Haafkes Sport & Recreatie                          2,130
Hartstichting                                                   1,618
Hauraton                                                          2,006
HB adviesbureau                                           2,052
HeBlad - Bladel                                              2,076
Herculan sport-/gietvloeren                        2,062
Hexta Hekwerk & Terreinbeveiliging         1,910
Hofmeijer Voorst                                            2,071
Holland Sport Systems                                  1,815
Hollandsche Sportveldenonderhouds       
Maatschappij                                                  2,033
HSB Austria                                                     2,012
Huisman Sportveldinnovatie                        2,018
iCoolsport                                                        1,602
ICYCLE                                                              2,129
InFit Beweegconcepten                               1,932
Innova Energie                                               2,097
Inter Design                                                     1,509
Intercodam Infra                                            1,712
IPC Groene Ruimte                                        2,116
J. van Esch BV                                                2,078
J. de Ridder                                                     2,095
Janssen-Fritsen                                             1,907
Jos Scholman                                                 2,048
KG Reiniger                                                     2,118
Kiwa ISA Sport                                               2,109
KNBSB                                                             1,720
KNGU                                                                1,720
KNHB                                                                1,720
KNKV                                                                1,720
KNLTB                                                              1,720
KNVB                                                                1,720
KNZB                                                                1,720
Kragten                                                            2,034
Krinkels                                                            2,114
KYBYS                                                              2,111
Lano Sports                                                     2,128
Ledyears                                                          1,926
Limagrain Nederland                                     2,075
LMB Sports                                                     2,079
LTG Europe                                                      2,038
Lumosa LED                                                    2,126
Malsen Advies en Contracting                    2,080
Mapei                                                               2,030
Mennegat Trading / Apart Audio                1,810
Mölder Sportveldberegening                      2,026
Nederlandse Golf Federatie (NGF)             1,720
Neptunus                                                         2,066
Nering Bögel                                                   2,002
Nevima                                                             2,058
Nevobo                                                             1,720
Newae Adviseurs & Ingenieurs                  2,100
NOC*NSF                                                         1,720
Nootenboom Sport                                        1,615

O2-Natuurgras Concept                                2,020
OpenCover                                                       1,608
OUTLOOK electronics                                   1,619
OVI-Enschede                                                 2,056
Performance in Lighting                               1,609
Philips                                                               2,096
Pluim en Sports                                              2,031
Poly Nederland Handelsmij                          1,816
Polytan                                                             2,040
Preau Sports                                                   1,714
Re-Match                                                         2,050
Redexim                                                           2,068
Rei-Lux Benelux                                             2,098
Rekre Sport                                                     1,511
Saled                                                                1,707
Sallandse United                                            2,099
Schmitz Foam Products                                1,512
SGS INTRON                                                   2,036
Sika-Pulastic                                                   2,132
Silica Nova                                                      2,049
Sky Padel                                                         1,809
Smits Leading Water Solutions                   2,011
SPEQ Innovations                                          1,811
Sport FM                                                          C.001
SPORT Technologies                                     2,070
SportContrainer Nijha                                   1,513
Sporthal.net | Accommodatiehuur.nl          1,710
Sports Labs                                                     1,930
SportStroom                                                    1,805
Stedon                                                              2,115
Stichting Waarborgfonds Sport                  1,620
Strago Electro installatietechniek              1,922
Struyk Verwo Infra                                         2,007
SunLEDproject                                                1,614
Syx Automations                                            1,610
Tamminga Sports                                           1,916
Tennis-Padel Totaal                                       1,511
TIG Akoestiek                                                  1,715
Ton de Rooij Tennis                                        2,120
TopGrass                                                          2,025
Trocellen                                                          1,914
Van Kessel Sport & Cultuurtechniek          2,041
Van Oosten Beregeningssystemen            2,119
Veiligesportvloer.nl                                        2,063
Veldeman Structure Solutions                     2,088
VelopA                                                              1,516
Versluys Groep                                               1,611
VGR Groep                                                       2,009
Vink                                                                   2,079
Vitagro                                                              2,092
Vos Capelle                                                     2,125
Vredo Dodewaard                                          2,083
W&H Sports                                                    1,714
Waterfly Nederland                                       1,616
Wireless Value                                               2,060
Yalp                                                                   1,906

Ingedeeld op bedrijfsnaam



Sport FM                                                          C.001
ExpoProof - beursorganisatie                      C.003
Inter Design                                                     1,509
Rekre Sport                                                     1,511
Tennis-Padel Totaal                                       1,511
Schmitz Foam Products                                1,512
SportContrainer Nijha                                   1,513
VelopA                                                              1,516
iCoolsport                                                        1,602
OpenCover                                                       1,608
Performance in Lighting                               1,609
Syx Automations                                            1,610
Versluys Groep                                               1,611
Eilers Handel Nederland                               1,612
SunLEDproject                                                1,614
Condor Grass                                                  1,615
Nootenboom Sport                                        1,615
Waterfly Nederland                                       1,616
Hartstichting                                                   1,618
OUTLOOK electronics                                   1,619
Stichting Waarborgfonds Sport                  1,620
Aerolux Nederland                                        1,706
Saled                                                                1,707
Sporthal.net | Accommodatiehuur.nl          1,710
Baiyiled                                                            1,711
Intercodam Infra                                            1,712
Preau Sports                                                   1,714
W&H Sports                                                    1,714
TIG Akoestiek                                                  1,715
Atletiekunie                                                     1,720
KNBSB                                                             1,720
KNGU                                                                1,720
KNHB                                                                1,720
KNKV                                                                1,720
KNLTB                                                              1,720
KNVB                                                                1,720
KNZB                                                                1,720
Nederlandse Golf Federatie (NGF)             1,720
Nevobo                                                             1,720
NOC*NSF                                                         1,720
SportStroom                                                    1,805
AAA-LUX                                                          1,806
ClubZeker                                                        1,807
Sky Padel                                                         1,809
Mennegat Trading / Apart Audio                1,810
SPEQ Innovations                                          1,811
Expoline                                                           1,812
Holland Sport Systems                                  1,815
Poly Nederland Handelsmij                          1,816
BSNC Branchevereniging Sport                 
en Cultuurtechniek                                        1,900
Beweegbox                                                     1,905
Yalp                                                                   1,906
Janssen-Fritsen                                             1,907
Hexta Hekwerk & Terreinbeveiliging         1,910
ERMA Sport                                                     1,911

Trocellen                                                          1,914
Allkoestiek                                                       1,915
Tamminga Sports                                           1,916
A. Hak                                                               1,917
Bose                                                                 1,918
Strago Electro installatietechniek              1,922
ASC Sports & Water                                      1,924
Ledyears                                                          1,926
Sports Labs                                                     1,930
InFit Beweegconcepten                               1,932
All-in Sport                                                      2,000
Almo                                                                 2,001
Nering Bögel                                                   2,002
Delta Products  & Sports                              2,003
Gemeentewerf                                                2,003
B.A.S. Begeleiding                                        
en Advies Sportterreinen                             2,004
Datronics Sportveldverlichting                   2,005
Hauraton                                                          2,006
Struyk Verwo Infra                                         2,007
Duvano                                                             2,008
VGR Groep                                                       2,009
Akoestiekpro                                                   2,010
Smits Leading Water Solutions                   2,011
HSB Austria                                                     2,012
CCGrass                                                           2,013
Anatec                                                              2,015
AT Machines                                                   2,017
Huisman Sportveldinnovatie                        2,018
O2-Natuurgras Concept                                2,020
Bouma Sport & Groen                                   2,024
TopGrass                                                          2,025
Mölder Sportveldberegening                      2,026
FieldTurf - Desso                                            2,028
AH Vrij Groen, Grond en Infra                      2,029
Mapei                                                               2,030
Pluim en Sports                                              2,031
Agterberg                                                        2,032
Hollandsche Sportveldenonderhouds       
Maatschappij                                                  2,033
Kragten                                                            2,034
SGS INTRON                                                   2,036
Aannemingsbedrijf van der Meer               2,037
LTG Europe                                                      2,038
Polytan                                                             2,040
Van Kessel Sport & Cultuurtechniek          2,041
Bosan Sportinstallaties                                 2,044
C.S.C. Ceelen Sport Constructies                2,046
Jos Scholman                                                 2,048
Silica Nova                                                      2,049
Re-Match                                                         2,050
DLF                                                                    2,051
HB adviesbureau                                           2,052
Domo Sports Grass                                        2,054
OVI-Enschede                                                 2,056
Astrobot                                                           2,057

Nevima                                                             2,058
Wireless Value                                               2,060
Herculan sport-/gietvloeren                        2,062
Veiligesportvloer.nl                                        2,063
Cleanfix Benelux                                            2,064
Neptunus                                                         2,066
ACO                                                                   2,067
Redexim                                                           2,068
SPORT Technologies                                     2,070
Hofmeijer Voorst                                            2,071
ESZET Lighting                                                2,072
Donkergroen                                                   2,073
Eiki Neede                                                       2,074
Limagrain Nederland                                     2,075
HeBlad - Bladel                                              2,076
J. van Esch BV                                                2,078
LMB Sports                                                     2,079
Vink                                                                   2,079
Malsen Advies en Contracting                    2,080
Vredo Dodewaard                                          2,083
Greenengineers                                             2,084
Aannemersbedrijf Van Wijlen                      2,086
GRAS Advies                                                   2,087
Veldeman Structure Solutions                     2,088
Data Control Transponder Technology      2,089
DSV zaden Nederland                                   2,090
GKB Machines                                               2,091
Vitagro                                                              2,092
Acour Lawaaibestrijding                              2,094
J. de Ridder                                                     2,095
Philips                                                               2,096
Innova Energie                                               2,097
Rei-Lux Benelux                                             2,098
Sallandse United                                            2,099
Newae Adviseurs & Ingenieurs                  2,100
Kiwa ISA Sport                                               2,109
De Graaf en van Stijn: TreNoMat wanden  2,110
KYBYS                                                              2,111
AlgaVelan                                                        2,112
BTL Nederland                                               2,113
Krinkels                                                            2,114
Stedon                                                              2,115
IPC Groene Ruimte                                        2,116
Fielddrain                                                         2,117
KG Reiniger                                                     2,118
Van Oosten Beregeningssystemen            2,119
Ton de Rooij Tennis                                        2,120
Adviesburo R.I.E.T.                                         2,121
Antea Group Sport                                         2,124
Vos Capelle                                                     2,125
Lumosa LED                                                    2,126
Lano Sports                                                     2,128
ICYCLE                                                              2,129
Haafkes Sport & Recreatie                          2,130
Aquaco                                                             2,131
Sika-Pulastic                                                   2,132

Ingedeeld op standnummer
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SPORTACCOMMODATIE
Lezingen Dag van de Sportaccommodaties

Overzicht lezingen Dag van de Sportaccommodaties
Ook tijdens deze editie van de Dag van de Sportaccommodaties is er weer een flink aantal lezingen
verdeeld over vier ruimtes in de Expo Houten: de Wilgenzaal, de Eikenzaal, de Iepenzaal en de
beursvloer. Inschrijven voor de bijeenkomsten is mogelijk via www.dvdsa.nl. 

Wilgenzaal

10:30 - 11:15: 
Hoe gaan de kunstgrasvelden
er in 2018 uitzien? 
Door Patrick Balemans

12:30 - 13:15: 
Welke subsidies en partners
zijn geschikt voor uw
vereniging? 
Door Patrick Balemans, Dick
Zeegers, Bas van den Brenk

13:30 - 14:15: 
Nieuwe normering
sportvloeren en
sportaccommodaties
Door Matthijs de Bruin

14:30 - 15:15: 
Een 'win-win-win' voor
zaalsportaccommodaties
Door Teun Jan Scheer, Sander
ten Broek

15:30 - 16:15: 
Atletiekunie als allrounder voor
top sportaccommodaties
Door Atletiekunie

Eikenzaal

10:30 - 11:15: 
ClubZeker: stop met te veel
betalen aan
verzekeringspremies
Door Kasper W. Huizinga

11:30 - 12:15: 
Ontwikkeling van de financiële
positie van sportverenigingen
Door Dick Zeegers

12:30 - 13:15: 
Gymzalen in beweging
Door Peter Bus, Berry ten Pas

13:30 - 14:15: 
De omgeving beweegt mee met
de sporter van nu
Door Wim Glaap

14:30 - 15:15: 
Openluchtzwembaden klaar
voor nieuwe business modellen
Door Pim Dopheide, Albert van
Schendel

Iepenzaal

10:30 - 11:15: 
Mee met de trend:
beweegvoorzieningen in de
openbare ruimte
Door René Wormhoudt, Tommy
van den Dungen

11:30 - 12:15: 
Sport als bindmiddel:
samenwerking tussen
gemeenten en
sportverenigingen
Door Ruben Hartmann

12:30 - 13:15: 
Feiten & Fictie in LED
sportverlichting
Door Michel van Dooren

14:30 - 15:15: 
Innovaties die de Green Deal
Sportvelden gaan realiseren
Door Green Deal 

Beursvloer

10:30 - 11:15: 
Top 3 innovaties voor
sportaccommodaties
Door Ben Moonen

12:30 - 13:15: 
De meerwaarde van
grassportvelden voor de
leefbare stad
Door Karen Huijsmans

13:30 - 14:15: 
Verspreiding van microplastics
Door Jochem Knol, Ulbert
Hofstra

14:30 - 15:15: 
QUIZ: Wie is een echte expert
in natuurgras voetbalvelden?
Door Patrick Balemans

15:30 - 16:15: 
Nieuwe bemestingsrichtlijn
sportvelden
Door Maurice Evers



Standnummer:

1.618
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SPORTACCOMMODATIE
Gymzalen

Janssen-Fritsen zet in op Beweegbox
“Beweegbox is onze visie op de gymzaal van de toekomst”

Een vierkante gymzaal in plaats van een
rechthoek, met standaard een aantal fraaie
interactieve beweegmogelijkheden: de Be-
weegbox. Janssen-Fritsen is leverancier van
deze nieuwe gymzaal. “De Beweegbox is
onze visie op de gymzaal van de toekomst”,
vertelt John van der Horst. “We hebben twee
jaar geluisterd naar ALO’s, bewegingsgoe-
roes en samen met de KNGU en
Draaijer+Partners gekeken naar een gymzaal
die maximaal exploitabel is en geschikt is
voor jong en oud.”

“Alle innovaties die uit onze koker komen,
kunnen we toevoegen aan dit concept”, ver-
volgt Van der Horst. “Denk aan interactief
klimmen, interactieve videoprojectie en inter-
actieve basketringen. Daarnaast hebben we
een oplossing voor een klimraam waar je in-
teractief mee aan de slag kunt. Deze oplos-
singen zorgen ervoor dat je meer spelelemen-
ten aan het bewegingsonderwijs kunt
toevoegen. De huidige jeugd is gevoelig voor
spelletjes en deze variatie zorgt ervoor dat ze

het iets sneller en langer leuk blijven vinden.”
Van der Horst vergelijkt de Beweegbox met
een luxe auto. “De Beweegbox heeft een
standaard vierkante afmeting, een bepaalde
indeling en een standaard inrichting. Deze
is zeer compleet en daarnaast heb je keuze
in een aantal extra opties. Zie het als een
rijkelijk aangeklede auto met veel standaard
opties en een paar extra’s om het nog aan-
trekkelijker te maken.”

En in hoeverre is dit voor ouderen leuk?
“Bijvoorbeeld als je praat over interactieve
videoprojectie. Dat heb je ook voor ouderen.
Ook zij vinden het leuk om interactieve spel-
letjes te doen op de wand of vloer. Het is
een combinatie van leren en bewegen en
bijvoorbeeld memory en bewegen. Het zijn
spelletjes van alle dag, dus ook zeker voor
ouderen.”

Exploitabel
Belangrijk voor gemeentes en instellingen
is dat een gymzaal goed exploitabel is. Vol-

gens Van der Horst is dat het geval bij de
Beweegbox. “Je hebt een zaal met allerlei
faciliteiten waarbij bewegen centraal staat.
Er is ruimte voor judo, ouderengym en met
het juiste geluid, beeld en sfeer kun je er ook
aan dansen en yoga doen. Dat zorgt ervoor
dat deze gymzaal veel meer mogelijkheden
heeft dan een standaard gymzaal en dus va-
ker gebruikt kan worden.”

De markt reageert volgens Van der Horst
zeer positief. “Medio vorig jaar hebben we
het idee gelanceerd en er is veel interesse
in de Beweegbox. We hebben veel gesprek-
ken met scholen en gemeentes en zij zien
het als een mooie nieuwe oplossing en een
frisse kijk op bewegen.”

Meer informatie over Janssen-Fritsen? Be-
zoek het bedrijf op stand 1.907 tijdens de
Dag van de Sportaccommodaties op don-
derdag 9 maart in de Expo Houten.

Een leuke manier van bewegen voor jong en oud en een gymzaal
die beter exploitabel is. Zo omschrijft John van der Horst van
Janssen-Fritsen het concept van de Beweegbox dat vorig jaar
werd gelanceerd. “Interactief bewegen is zowel interessant voor
jong en oud.”



Standnummer:

1.714
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Tekst: Sport FMSPORTACCOMMODATIE
Sport FM Innovatieprijs

Uitreiking Sport FM Innovatieprijs 2017 
tijdens Dag van de Sportaccommodaties
De traditionele uitreiking van de Sport FM Innovatieprijs vindt ook dit jaar weer plaats tijdens de Dag
van de Sportaccommodaties. De genomineerden van dit jaar: ClubZeker, Skills Garden en Sportdrempelvrij.

De Sport FM Innovatieprijs, supported by Neptunus Structures, is
voor Sport FM een reden om innovaties in de sport te belonen. Het
bedrijfsleven en andere sportgerelateerde instellingen blijven geld
steken in de sport(innovatie). De Sport FM Innovatieprijs is dan ook
de manier om deze innovaties in het zonnetje te zetten.

Criteria
De jury van de Sport FM Innovatieprijs stelt een aantal eisen aan de
inzendingen:
- Het product/de visie moet actueel zijn of zeer recent op cruciale

punten zijn doorontwikkeld;
- Het product/de visie moet vernieuwend zijn en geen kopie van

iets dat al op de markt is;
- Het product/de visie moet praktisch toepasbaar zijn in de sport-

markt.

De drie genomineerden voldeden allen aan deze criteria en dus ma-
ken Clubzeker, Skills Garden en Sportdrempelvrij op 9 maart kans
op de titel ‘Winnaar Sport FM Innovatieprijs 2017’. Eén van deze drie
inzendingen wordt de opvolger van onder andere W&H Sports (‘Sco-
ren met kwaliteit’), Nijha/Sportbedrijf Deventer (MobieZ) en Sociale
Partners in de sport (Werkenindesport.nl).

Neptunus Structures
Neptunus Structures, specialist in demontabel
bouwen, is sinds vorig jaar verbonden aan de
Sport FM Innovatieprijs. Het bedrijf uit Kessel
draagt innovatie binnen de sport een warm
hart toe en verbindt haar naam daarom graag

aan de prijs op het gebied van sportinnovatie. Directeur Dorrie Eilers:
“Al 80 jaar ontwikkelen en bouwen we als familiebedrijf tenten voor

evenementen en demontabele gebouwen zoals tijdelijke sporthallen.
Innovatie is onze kracht. Als ondernemer vind ik het dan ook fantas-
tisch om slimme nieuwe producten en initiatieven te zien ontstaan.
Dat kan alleen door open te staan voor elkaar, kennis te delen, elkaar
te inspireren én samen te werken. We vinden het belangrijk om
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sport faciliteiten te stimu-
leren. Voor ons is het dan ook een logische keuze om ons aan de
Sport FM Innovatieprijs te verbinden.”

Uitreiking
De uitreiking van de Sport FM Innovatieprijs vindt plaats tijdens de
Dag van de Sportaccommodaties op 9 maart in de Expo Houten. De
uitreiking zal rond 15.00 uur plaatsvinden. Het exacte tijdstip wordt
op de dag zelf ook nog bekend gemaakt door de beursorganisatie.
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Deze multidisciplinaire samenwerking en in-
tegrale projectbenadering stelt DAGnl in
staat om een grote verscheidenheid aan pro-
jecten van verschillende omvang en com-
plexiteit op een efficiënte manier uit te voe-
ren. DAGnl is actief in de onderstaande
expertisegebieden:

Civiele techniek
De vakgroep civiele techniek van DAGnl heeft
brede kennis in huis en werkt aan complexe
en integrale civieltechnische projecten. De
civieltechnisch ontwerpers van DAGnl wer-
ken aan bestek en tekeningen van rioolstel-
sels, wegen en overige inrichtingsvraagstuk-
ken van de openbare ruimte. Daarnaast
worden ook riool- en grondverzetberekenin-
gen en directiebegrotingen uitgewerkt.

Cultuurtechniek
Dagnl ontwerpt, begeleidt en adviseert alle
facetten van cultuurtechniek. Voorbeelden
zijn advies bij inrichtingsvraagstukken, het be-
geleiden van het uitvoeringstraject, advies
met betrekking tot duurzaam beheer en on-
derhoud en Flora en Fauna quick-scans.

O.C.E. 
De DAGnl vakgroep Ongesprongen Conventi-
onele Explosieven is een onafhankelijke advi-
seur binnen de OCE wereld. OCE-Projecten
worden met een bredere visie aangevlogen
waardoor kosten worden bespaard en plan-
ningen efficiënter worden opzet en uitgevoerd.

Archeologie
DAGnl is een onafhankelijk adviseur op het
gebied van archeologie. DAGnl denkt mee
en ondersteunt haar opdrachtgevers in alle
fasen van de archeologische monumenten-

zorg. Gedurende het traject staan kwaliteit
en haalbaarheid voorop. De kracht van
DAGnl ligt naast een specifiek vraagstuk ook
in het actief meedenken over de rol van ar-
cheologie binnen het projectproces.

Landmeten
DAGnl vakgroep landmeten en Geo-info hou-
den zich bezig met nul- en revisiemetingen,
hoogte- en zettingsmetingen, digitale ter-
reinmodelleringen van civiel- en cultuurtech-
nische werken, gebouwen en kunstwerken.
Daarnaast geeft DAGnl advies over het ver-
zamelen, beoordelen en implementeren van
basiskaartmateriaal, maatvoering en kada-
strale grenzen.

Sport en Spel
DAGnl is de adviseur voor alle facetten met
betrekking tot het inrichten en realiseren van
sport- en spel accommodaties. Als onafhan-
kelijk adviseur heeft DAGnl alle kennis in
huis om het gehele proces van initiatieffase
tot en met beheer- en onderhoudsfase van
sport- en spel accommodaties te begeleiden. 

Milieukundige begeleiding
DagNL staat opdrachtgevers bij tijdens zowel
de begeleiding als directievoering van een
project en verzorgt het onderzoekstraject voor
de opdrachtgever. De kwaliteit van de bodem
dient veelal in kaart te worden gebracht. De
aanleiding voor het uitvoeren van een bodem-
onderzoek kan divers zijn, maar de doelstelling
is altijd dezelfde: het aantonen van de aan- of
afwezigheid van een bodemverontreiniging.

Duurzaamheid en milieu
Duurzame gebiedsontwikkeling, energieneu-
traal bouwen, bodemenergie, hergebruik en

duurzame afvalzorg zijn actuele thema’s
waarin DAGnl u kan adviseren. Daarnaast
voert DAGnl quickscans uit en coördineert
onderzoeken van milieuaspecten zoals bo-
dem, luchtkwaliteit, geluid, stof en licht.

Stedenbouw en Landschap
DAGnl stedenbouw en landschap begeleidt
u in alle mogelijke ruimtelijke ontwikkelings-
trajecten en adviseert u daarbij van het eer-
ste schetsontwerp tot een onherroepelijk
bestemmingsplan. DAGnl werkt aan verka-
velingsplannen, structuurvisies, herstructu-
reringsopgaven en nieuwe landgoederen en
adviseert op het gebied van beeldkwaliteit
en welstand.

Waarom DAGnl?
DAGnl zorgt ervoor dat langs een zo een-
voudig mogelijke weg eigen slimme oplos-
singen worden geboden die functioneel,
ruimtelijk technisch en financieel beter zijn
dan de opdrachtgever zelf had kunnen be-
denken.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze
website: www.dagnl.nl

DAGnl bedrijven
- Buro Hoogstraat 
- GRAS Advies
- Greenhouse Advies
- Incite projects
- Buro Noord
- Civil Management Arnhem
- Dimensis
- Xplosure
- Buro Stedenbouw

Vestigingsplaatsen o.a.  Olst, Huissen, 
Hengelo, Culemborg en Steenwijk.

SPORTACCOMMODATIE
DAGnl

DAGnl: 
De AdviesGroep 
van Nederland

DAGnl is een samenwerkingsverband tussen

verschillende ingenieurs- en adviesbureaus

met elk een eigen verhaal en identiteit. Elk

bedrijf specialiseert zich in zijn eigen vakge-

bied, binnen DAGnl vullen de afzonderlijke

bedrijven elkaars expertise aan. 



ADRESSEN
binnen handbereik

ACCOMMODATIE - BOUW

Neptunus B.V.
Neptunuslaan 2
5995 MA Kessel
Tel.: (+31) 774622444
Fax: (+31) 774622135
E-mail: info@neptunus.eu
Website: www.neptunus.eu

ACCOMMODATIE - INRICHTING

Aquaco B.V.
Postbus 98, 6660 AB Elst (Gld)
Tel.: 0481-377177
Fax: 0481-373856
E-mail: info@aquaco.nl
Website: www.aquaco.nl
Sportveldberegening

Bosan BV
Metaalstraat 21
Postbus 96
7480 AB Haaksbergen
Tel: 053-5723115
Fax: 053-5727825
E-mail: info@bosan.nl
Website: www.bosan.nl 

Pulastic sportvloeren
Duurstedeweg 7
7418 CK Deventer
Tel: 0570-620744
Fax: 0570-608493
E-mail: verkoop.pulastic@nl.sika.com
Website: www.pulastic.com

EVA Optic B.V.
De Velde 1
8064 PH  Zwartsluis
Tel.: (+31) 38 – 3375067
E-mail: info@evaoptic.com
Website: www.evaoptic.com

EVA Optic is Nederlands ontwikkelaar en
fabrikant van LED verlichting met een
complete productlijn specifiek voor
zwembaden en indoor sportaccommo-
daties (volgens internationale eisen). De
hoge productkwaliteit, unieke energie
efficiëntie en relatief lage investerings-
kosten maken een investering in EVA
Optic LED verlichting tot de meest
interessante duurzame investeringen
voor sportaccommodaties met een
terugverdientijd van 3-5 jaar.

Holland Sport Systems B.V.
Postbus 67, NL-3958 ZV  Amerongen
Industrieweg Noord 6A
NL-3958 VT Amerongen
Tel. +31 – (0)343 – 461 199
Fax +31 – (0)343 – 461 279
E-mail: jos@hollandsportsystems.nl
Website: www.hollandsportsystems.nl
www.hss-online.nl

Inrichting van materiaal- en
kleedruimten van sport verenigingen 
en sporthallen. 

Strago Electro
Installatietechniek b.v.
Postbus 10
4200 AA Gorinchem
Tel.: 0183-632955
Fax: 0183-690564
E-mail: info@strago.nl
Website: www.strago.nl

Aanleg en onderhoud van
sportveldverlichting, scorenborden
en geluidsinstallaties

W & H Sports
Haverstraat 71, 
2153 GD, Nieuw-Vennep
Tel. 0252-683300
Fax. 0252-683066
E-mail: info@whsports.nl
Websites: www.whsports.nl
www.samsports.nl 
www.stadion-stoelen.nl 

W&H Sports B.V. houdt zich bezig met
de verkoop en levering van sport- en
inrichtingsmaterialen voor
sportaccommodaties.

ACCOMMODATIE - VELDEN

BTL Realisatie B.V.
Rijksweg 11
5076 PB Haaren
Telefoon: 0411 62 20 36
Fax: 0411 62 26 49
Email: info@btl.nl
Website: www.btl.nl

Carl Rennen
Dienstverlening aanleg & onderhoud
buitensport-accommodaties
Herman Heijermanslaan 51
1948 DK Beverwijk

Tel:    0251-258387
Fax:   0842-222681
Mob: 06-20015514
E-mail: info@carlrennen.nl
Website: www.carlrennen.nl

Uw zorg is onze uitdaging! Wij kunnen u
helpen bij de aanleg en onderhoud van
sportvelden, van advies, projectvoorbe-
reiding tot eigen uitvoering of toezicht.

Elco Sport & Cultuurtechniek 
Dr. de Quayweg 101 
5424 SP Gemert  
Tel: 0492-319254   
Fax: 0492-319222
E-mail: info@elcogemert.nl
Website: www.elcogemert.nl
Specialist in realiseren en 
onderhoud van buitensport -
accommodaties, kunstgras 
velden, golfbanen

Expoline – voetbalmateriaal.com
Industrie- zone Ravenshout 4
Havenlaan 9
B-3980 Tessenderlo 
Tel: +32 (0)13-776200
Fax: +32(0)13-778900
E-mail: info@voetbalmateriaal.com
Website: www.voetbalmateriaal.com

Filcom
Postbus 9
3350 AA Papendrecht
Tel: 078-6158122
fax: 078-6519275
E-mail: info@filcom.nl
Website: www.filcom.nl

Filcom is, met twee moderne
productievestigingen in Nederland, een
van de grootste producenten van
gekalibreerd (gedroogd en nauwkeurig
gezeefd) zand in Europa.

Rooden Landscape Solutions
Weerterveld 19
6231 NC Meerssen
Tel: 043-3644238
fax: 043-3645017
E-mail: info@rooden.nl
Website: www.rooden.nl

Rooden is een bedrijf dat werkzaam is
binnen de cultuurtechnische branche
waarin het voornamelijk actief is op het
gebied van de aanleg en het onderhoud
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Bel voor meer informatie (030) 697 77 10  of mail: sales@sportfacilities.com

van groen voor zieningen en
buitensport-
accommodaties.

ACCOMMODATIE 
TENNISBANEN OUTDOOR

Perfect Swalmen B.V.
Postbus 276, 6001 AG Echt
Tel.: 0475-488600
Fax: 0475-488660
E-mail: info@perfect-swalmen.nl
Website: www.perfect-sport.nl

Perfect Swalmen BV een
begrip geworden op het gebied
van aanleg, renovatie en
onderhoud van gravel- en
kunstgrasbanen

Silica Nova 
Zwarteweg 62
8097 PX Oosterwolde
tel. 0525-621223
fax. 0525-655720
E-mail: info@silicanova.nl
Website: www.silicanova.nl

Silica Nova is een bedrijf dat
onderhoud verleent en onaf -
hankelijk ad vies geeft met
betrekking tot kunststof
sportoppervlakken voor clubs
gemeentes en andere
instanties.

Sport en Rekreatie Reuver B.V.
Postbus 4798, 5953 ZK Reuver
Tel.: 077-4744430
Fax: 077-4744939
E-mail:
info@sportenrekreatie.nl
Website: www.sportenrekreatie.nl

Sport en Rekreatie Reuver BV is
al meer dan 25 jaar een begrip
in Nederland op het gebied van
aanleg en onderhoud van ten-
nisbanen ,  leverancier van
kwalitatief hoogwaardige in-
richtingsmaterialen voor tennis-
banen en onder houdsartikelen
voor sportvelden.

Tennisbouw Nederland BV
Diepertseweg 40
5424 TA Elsendorp 

Tel.: 0492 35 91 11
Fax 0492 35 91 07
E-mail: info@tennisbouw.nl

Ontwerp, aanleg en onderhoud
van tennisbanen.

ADVIES & DIENSTVERLENING

B.A.S. Begeleiding en 
Advies Sportterreinen
Delftsestraatweg 51
2645 CA Delfgauw
Tel: 015-2852211
E-mail: info@bas-sport.nl
Website: www.bas-sport.nl

GRAS Advies
Tuindorpstraat 61
7555 CS Hengelo (O)
Tel.: 074-2020258
E-mail:
algemeen@grasadvies.nl
Website: www.grasadvies.nl 

KYBYS
Bosscheweg 107-08
Postbus 371
5280 AJ Boxtel
Tel.: 0411 - 678 055
Fax: 0411 - 610 552
E-mail: info@kybys.nl
Website: www.kybys.nl

Kragten
Hambakenwetering 5-J
5231 DD ’s-Hertogenbosch
Postbus 2309
5202 CH ’s-Hertogenbosch
Tel: 088-3366333
E-mail: info@kragten.nl
Website: www.kragten.nl

Kragten is een onafhankelijk
adviesbureau voor de openbare
ruimte.

HORECA

JohnsonDiversey
Postbus 40441, 3504 AE Utrecht
Tel.: 030-2476885
Fax: 030-2476334

Leverancier van producten,
materialen en machines t.b.v.
reiniging van sanitair,
kleedruimten, interieur en
keuken en persoonlijke
verzorging. Tevens adviezen 
m.b.t. HACCP.

Le Credit Sportif B.V.
Herculesplein 313
3584 AA Utrecht
Tel.: 030-2767770
E-mail: info@lecreditsportif.nl
Website: www.lecreditsportif.nl

ADRESSEN
binnen handbereik
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De afgelopen jaren heeft Adviesburo R.I.E.T.
bij meerdere gemeenten een analyse ge-
maakt van de toekomstverwachtingen van
clubs op basis van demografische ontwikke-
lingen. “Veel clubs roepen dat ze kunstgras
willen, omdat ze willen groeien. Zo gaf een
korfbalclub aan dat ze minstens vier velden
wilden. Maar als een gemeente vergrijst en
een sport in populariteit afneemt, waarom
zou je dan vier velden willen, dat moet wel
allemaal betaald worden en hoe ga je dat
doen als het ledental daalt in plaats van
stijgt?”, vraagt Ton de Kroon van Adviesburo
R.I.E.T. zich af. “We maken een rekensom op
basis van demografische ontwikkeling, speel-
deelname verenigingsgrootte en verenigings-
opbouw. Dit resulteert in een voorstel voor
het aantal velden dat nodig is in de toekomst
en het type veld dat daar het beste bij past.”

Eye opener
De Kroon merkt daarnaast op dat veel ge-
meenten niet weten hoeveel geld ze spen-
deren aan het onderhoud van accommoda-
ties en hoeveel ze moeten reserveren voor
renovaties. “Voor veel gemeenten is die door-

rekening een eye opener. Als gemeenten we-
ten wat het onderhoud kost, kan er gekeken
worden wat de clubs zelf kunnen doen. Op
basis van een doorrekening kun je de kosten
verdelen tussen de vereniging en de ge-
meente volgens een vaste verdeelsleutel. Je
kan en mag niet vanuit een onderbuikgevoel
handelen, dat is niet meer van deze tijd. Clubs
gaan zich terecht afvragen waar dat bedrag
op gebaseerd is. We merken dat gemeenten
steeds vaker sturen op hoofdlijnen, waardoor
bij hun de tijd ontbreekt om een gedetail-
leerde raming op te stellen.”

Meerjarenplannen
“Het gebeurt de laatste jaren vaak dat ge-
meenten een reëel beeld willen krijgen van
de investeringen die komende jaren nodig
zijn. We maken dan een inventarisatie van
het aantal, het type en de kwaliteit van de
velden. Daarvoor  gebruiken we al jaren een
eigen kwaliteitsbeoordelingssysteem voor de
sportvelden en voor alle andere terreinon-
derdelen hanteren we de CROW-kwaliteits-
catalogus. De meting van de kwaliteit leggen
we vast en vervolgens bepalen we in welk

jaar een veld gerenoveerd moet worden en
op welke manier dat moet gebeuren. Vanuit
ons kwaliteitsbeoordelingssysteem kunnen
we de renovatiebehoefte voor de komende
vijf jaar concreet maken. Voor de langere ter-
mijn gebruiken we theoretische afschrijvings-
termijnen van tien tot twintig jaar. Elke drie
tot vijf jaar moet je controleren of de meerja-
renplanning nog up-to-date is of dat je moet
bijstellen, bijvoorbeeld omdat een veld minder
of juist intensiever bespeeld wordt.”
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Tekst: Sport FM

SPORTACCOMMODATIE
Sportvelden

“De keuze voor een kunstgrasveld wordt
soms bepaald uit onderbuikgevoel”

Meer informatie over Adviesburo R.I.E.T?
Bezoek het bedrijf op stand 2.121 tijdens de
Dag van de Sportaccommodaties op don-
derdag 9 maart in de Expo Houten. 

De keuze voor een bepaald soort veld is voor clubs en gemeentes niet altijd makkelijk. Adviesburo R.I.E.T.
kan op basis van demografische ontwikkelingen, sportdeelname en verenigingsopbouw berekenen hoe-
veel velden en welk type velden een vereniging nodig heeft om wedstrijden te spelen en te trainen.

Adviesburo R.I.E.T. over doorrekenen
van toekomstige bespeling van velden
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Tekst: Sport FM |
Beeld: Limagrain

SPORTACCOMMODATIE
Limagrain

Natuurgras blijft innoveren, weet Job Steu-
nenberg. Deze nieuwe doorzaaitechnologie
is één van de vele innovaties de afgelopen
jaren. “Gras is altijd in beweging geweest.
De laatste tien jaar zijn er veel machines
hoogwaardige grassenmengsels ontwikkeld.
Deze tak van gras is erg innovatief.”

Hoe kwamen jullie op het idee voor deze
nieuwe manier van doorzaaien?
“Dat komt uit de praktijk. Ongeveer negentig
procent werd doorgezaaid met het mengsel
SV7. Dat bestond uit 75 procent Engels raai-
gras en 25 procent veldbeemd. Dat laatste
vond je in de praktijk te weinig terug in de
mat. Veldbeemdgras heeft kleinere zaadjes
en als je die dan net zo diep legt als Engels
raaigras, dan zie je daar in een veld te weinig
van terug. Samen met collega’s zit ik in de
graszodenteelt, dus zo kwamen we op het
idee van precisiezaai. Alle velden worden
doorgezaaid met machines van Vredo. Als
je die zaaitechniek wil aanpassen dan moet
je met hen om tafel. We hebben het probleem
voorgelegd en naar aanleiding daarvan heb-
ben zij de Dual Dosage Depth-technologie

(DDS) ontwikkeld op nieuwe en aangepaste
machines. En hiermee kunnen we de zaden
op twee verschillende dieptes én in de juiste
dosering  wegleggen in één werkgang.”

Pakt de markt de ontwikkeling op?
“Inmiddels zijn er al veertien machines op
de markt en wordt de zaaitechniek op onge-
veer 500 velden gebruikt. Het is wel van be-
lang dat je de juiste grasmengsels en dose-
ringen er bij kiest. Proefondervindelijk weten
we dat met onze high-tech Advance-zaad-
coating de winst het grootst is. De combina-
tie Advance-DDS kan voor wel 50% meer
veldbeemdgras in de zode zorgen dat zich
tot twee keer zo snel kan vestigen. Voor de
optimale verdeling en het beste visuele beeld
gaat in de achterste bak een 75% Advance
veldbeemdmengsel en in de voorste een 85%
Advance Engels raaigrasmengsel.” 

Waar is men vooral zo positief over?
“Het is visueel zichtbaar. De reacties van de
vele gebruikers die we hebben gesproken
zijn erg positief. Het is een heel eerlijk ver-
haal als je erover praat met eindgebruikers.

Omdat het een logisch verhaal is, is dat een
reden waardoor het zo snel wordt opgepakt.
Als je beter zaait met het juiste mengsel op
de juiste diepte waardoor het percentage
veldbeemd in de mat toeneemt, ga je dat bin-
nen twee tot drie jaar zien. Dat resulteert in
een duurzame mat die beter tegen droogte
kan, stabieler is en minder speelschade op-
loopt. Op den duur is er minder groot onder-
houd nodig en dat bespaart geld. Daarnaast
wordt ook de capaciteit groter, want er zijn
meer speeluren mogelijk op de mat.” 

Meer informatie over Limagrain? Bezoek
het bedrijf op stand 2.075 tijdens de Dag
van de Sportaccommodaties op donderdag
9 maart in de Expo Houten.

Limagrain: Advance DDS Doorzaaitechnologie

“Veldbeemd & Engels
raaigras in één werkgang”
Het probleem van te weinig veldbeemd in een grasmat lijkt door Limagrain te zijn opgelost. Door
een nieuwe doorzaaimethode is het mogelijk om veldbeemd wat ondieper te leggen en in combinatie
met onze prestatieverhogende zaadcoating zorgt dat voor een vollere mat. “Het resulteert in een
stevigere zode waar je meer speeluren op kunt maken”, vertelt Job Steunenberg van Limagrain.



Standnummer:

2.111 
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SPORTACCOMMODATIE
Duurzaamheid

SPORT Technologies:
strijdend voor duurzame
sportaccommodaties
SPORT Technologies is een samenwerking tussen de bedrijven LED
Technologies, Breman Installatiegroep, Knipscheer Infrastructuur en
PV Systems. Het doel: een duurzamere sportaccommodatie.

Het samenwerkingsverband tussen de vier
bedrijven is ongeveer anderhalf jaar geleden
ontstaan. Het idee was om oplossingen te bie-
den op het gebied van verduurzaming van
sportaccommodaties. LED Technologies ver-
zorgt de verlichting, PV Systems houdt zich
bezig met zonnepanelen en energie-opslag en
de andere twee bedrijven richten zich op de
technische installatie en infrastructuur”, vertelt
Elfried Keers, directeur van LED Technologies. 

Een doorn in het oog voor het bedrijf was de
huidige stand van zaken van de LED armatu-
ren in ons land. “Een groot nadeel van de be-
staande LED armaturen is dat deze te zwaar
zijn voor veel bestaande masten. Tegenwoor-
dig worden conventionele sportveldlampen
van twaalf tot vijftien kilo vervangen door LED
armaturen van 25 tot 35 kilo. Wat wij daarnaast
tegenkwamen was dat de voedingen van de
LED armaturen – potentieel de zwakste scha-
kel – bovenin de mast geplaatst worden, niet
de meest optimale plek voor onderhoud. Want
als de voeding stuk gaat, moet een gecertifi-
ceerd persoon de mast in om het probleem
op te lossen. Het derde punt is dat veel be-
drijven niet meegaan met de performance van
de nieuwste LED’s. De licht output in combi-
natie met het vermogen welke deze verbruikt,
de bekende Lumen per Watt verhouding. Deze
voornoemde nadelen hebben er toe geleid
om zelf een LED armatuur te ontwikkelen en
te produceren. Een nieuw LED armatuur werd
geboren: ‘LICHT2.”

Nieuwe oplossingen
SPORT Technologies heeft met haar eigen
ontwikkelde LED armatuur deze nadelen ge-

tackeld. “Het armatuur weegt minder dan 15
kg, welke eenvoudig op bestaande masten
geplaatst kan worden. Qua gewicht- en
windbelasting is dit een stuk gunstiger dan
wat er traditioneel op de markt wordt aan-
geboden”, vervolgt Keers.  

“Wij hebben de voeding onderin of op de mast
geplaatst, hetgeen zeer handig is met betrek-
king tot het onderhoud. Daarnaast heeft
SPORT Technologies het LED armatuur zo ef-
ficiënt mogelijk ontwikkeld wat leidt tot een
Lumen per Watt verhouding tot 160 Lumen
per Watt. Wij hebben dit armatuur in 2015 en
2016 ontwikkeld en op 30 november j.l. op de
markt geïntroduceerd. De eerste projecten
rollen wij nu uit op het gebied van onder an-
dere hockey, voetbal, tennis en softbal.”

Keers benadrukt ook het Nederlandse ka-
rakter van SPORT Technologies. “Wij ont-
wikkelen, produceren en assembleren alles
in Nederland. Het is een puur Nederlands
product. Alleen de LED diode zelf komt bij
één van de meest vooruitstrevende Japanse
LED-fabrikanten vandaan.”

PACER2
Een andere ontwikkeling van het bedrijf uit
Zeewolde is de ‘PACERr2’, de elektronische
haas voor de atletieksport. “Wij hebben het

systeem ontwikkeld op basis van LED arma-
turen die rondom de atletiekbaan geïnstal-
leerd worden. De armaturen komen vlak in
de afwateringsgoot of in de bestrating, zodat
er geen struikelgevaar bestaat. Een atleet
of trainer kan de gewenste tijd instellen
waarna op de baan een komeet van lampen
op de ingestelde tijd gaat branden. Zo weet
de atleet exact welke snelheid gelopen moet
worden om de gewenste tijd te lopen. Wij
hebben dit ontwikkeld op aanvraag van at-
letiekvereniging Zeewolde. Het eerste pro-
ject gaan wij daar dan ook installeren en er
is inmiddels ook al interesse vanuit andere
atletiek verenigingen en het NOC*NSF.”

“De mogelijkheden zijn enorm”,  vervolgt
Keers. “Of het nu gaat om het verlichten van
banen en velden of om een functioneel ver-
lichtingsproduct, SPORT Technologies ont-
wikkelt duurzame en vernieuwende oplos-
singen voor onze huidige en toekomstige
sporters.”

Meer informatie over SPORT Technologies?
Bezoek het bedrijf op stand 2.070 tijdens de
Dag van de Sportaccommodaties op don-
derdag 9 maart in de Expo Houten. 



Standnummer:

2.121 
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Vilton Silent Building:
totaaloplossing voor stille gymzalen

Met Silent Building doet Vilton de belofte om met constructieve
akoestische oplossingen én designelementen een stil gebouw te
realiseren. “Onze oplossingen voldoen aan alle normen en zijn
zowel te realiseren in bestaande- als in nieuwbouw”, vertelt  ing.
Marcel van der Roest, technisch specialist bij Vilton.

Het geluid van stuiterende basketballen of van
piepende schoenen in de gymzaal. Niet alleen
voor docenten lichamelijke opvoeding geen
pretje, maar ook de rest van een school heeft
er vaak last van. Het Silent Building concept
van Vilton  gaat daar een einde aan maken.
“We kijken naar de volledige akoestiek van
een gebouw”, begint Marcel van der Roest
zijn verhaal. “Hoe ga je zorgen dat het trillings-
geluid niet van de ene naar de andere ruimte
gaat? Dat doen we door het creëren van een
zwevende dekvloer met ons Vilton CDM ISO-
LAT systeem. Dat is een systeem met rubber
blokken waarmee lage frequenties, zoals het
stuiterende basketballen, kunt isoleren. In som-
mige gevallen kunnen we ook kiezen om de
wanden en de vloer te ontkoppelen.”

Geluidsoverlast
De reden om de enorme hoeveelheid aan ge-
luid aan te pakken in gymzalen of bijvoorbeeld
zwembaden, is omdat de onderwijzers en leer-
lingen er erg veel last van kunnen hebben.
“Docenten lichamelijke opvoeding en zwem-

onderwijzers worden continu met een te hoog
geluidsniveau geconfronteerd dat erg ver-
moeiend en schadelijk is. Leerlingen kunnen
door een te hoog geluidsniveau last krijgen
van concentratie problemen met gevolg een
leerachterstand.  Daarom is het van groot be-
lang die geluidsoverlast aan te pakken. Soms
zie je dat leraren van de school oordoppen
krijgen aangemeten. Dat is uiteraard niet de
juiste oplossing, geluid moet je zo dicht mo-
gelijk bij de bron aanpakken.”

Naast de geluidsnormen en de veiligheid van
afwerking, is het ook mogelijk om het uiterlijk
van de akoestische wandpanelen van Vilton
zelf te kiezen. “Met maar liefst 52 kleuren
waar de opdrachtgever uit kan kiezen zal
het er fantastisch uitzien.” 

Normen
Belangrijk voor gymzalen is dat ze voldoen
aan de  richtlijnen zoals vastgesteld door
NOC*NSF en de KVLO. “We kijken vanuit de
techniek naar de mogelijkheden en gaan in

overleg met onze klant hoe we dit  naar hun
wens gaan realiseren. Voor een gymzaal heb
je bijvoorbeeld naast een bepaalde absorp-
tiewaarde ook een balvast systeem nodig.
In een fitnesszaal heb je geen balcontact,
maar bijvoorbeeld vallende gewichten, en
dus kunnen we daar met andere slimme sys-
temen uit de voeten.” 

Bestaande bouw
Vilton is vaak vanaf het begin betrokken bij
de nieuw/ verbouw van een sportaccommo-
datie. “Vilton Silent Building kan vanaf de
ontwerptafel verzorgd worden. Maar veel
bestaande sporthallen voldoen niet aan de
akoestiekrichtlijnen. Met de wanden van Vil-
ton zijn fantastische oplossingen mogelijk
die eenvoudig in te passen zijn. Natuurlijk is
het bij nieuwbouw in het ontwerp al mogelijk
om de gymzaal akoestisch los te koppelen
van het gebouw. Bij bestaande bouw richten
we ons meer op gymzalen die aan de richt-
lijnen voor ruimteakoestiek moeten voldoen.
Daar hebben we erg veel ervaring mee.”

Meer informatie over Vilton? Bezoek het
bedrijf op stand 2.010 tijdens de Dag van de
Sportaccommodaties op donderdag 9 maart
in de Expo Houten.
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Adviesburo R.I.E.T.:  vragen rondom overdracht
Steeds vaker gaan gemeenten het onder-
houd van sportparken overdragen aan ver-
enigingen. In dat geval is het belangrijk om
glasheldere afspraken te maken over wie
waar verantwoordelijk voor wordt. Welke
onderhoudsmaatregelen worden door de
vereniging gedaan en welke door de ge-
meente? Hoe ga je om met renovaties? Wat
gebeurt er als het onderhoud niet goed ge-
noeg wordt uitgevoerd waardoor een veld
eerder gerenoveerd moet worden.  Op hoe-
veel velden heeft een vereniging recht en
wat zijn eerlijke huurprijzen of vergoedingen
voor inzet van vrijwilligers? Gaat een be-
heerstichting of sportbedrijf het onderhoud

regelen of maak je afspraken met individuele
verenigingen?

Er zijn vaak heel veel vragen rond de over-
dracht. Vragen waarmee Adviesburo
R.I.E.T. u kan helpen.  We zijn een onafhan-
kelijke partij die op overzichtelijke wijze de
kosten en de besparingen van onderhoud,
renovatie of exploitatie op een rij kan zet-
ten. We geven een reëel inzicht gebaseerd
op de feitelijke situatie op uw sportcom-
plex.

Bezoek Adviesburo R.I.E.T. op stand 2.121
tijdens de Dag van de Sportaccommodaties.

SPORTACCOMMODATIE
Nieuws & Noviteiten

In deze rubriek vindt u Nieuws & Noviteiten op het gebied van
sportaccommodaties. Veel van de partijen die zich hier presenteren

staan ook met een stand op de Dag van de Sportaccommodaties.

tijdens de Dag van de Sportaccommodaties

Bosan introduceert basketbalinstallatie van de toekomst
Het bewegingsonderwijs en de sportwereld hebben voortdurend
behoefte aan ontwikkelingen. Vernieuwing en verbetering van sport-
toestellen en -installaties, om gebruikers beter, veiliger en comfor-
tabeler te laten bewegen en sporten. De wensen en suggesties van
deze gebruikers zijn de inspiratiebron voor Bosan om steeds weer
nieuwe toepassingen te introduceren. In moderne sportaccommo-
daties kan men daardoor volop profiteren van Bosan-innovaties,
zoals de elektrisch verrolbare werkbalk met geïntegreerd hijssys-
teem, het draaibare klimrek ‘Upside Down’ en de elektrisch bedien-
bare wandtrampoline ‘Jump Enjoy’.

Basketbalinstallatie met LED-verlichting
Bij de nieuwe basketbalinstallatie met LED-verlichting worden
nieuwe technieken gekoppeld aan bestaande toepassingen. Het re-
sultaat is een elektrisch ophijsbare basketbalinstallatie waarbij het
bord voorzien is van LED-verlichting. Een bal door de basketbalring
laat het bord oplichten (mogelijk in 5 verschillende kleuren). Scoren
wordt visueel beloond en er ontstaat een nieuwe score- en spelbe-
leving. Bedienbaar via een app met voorgeprogrammeerde speel-
standen en uitgevoerd met een overlastbeveiliging.

Meer weten over deze basketbalinstallatie van de toekomst? Be-
zoek Bosan op 9 maart tijdens de Dag van de Sportaccommodaties
(stand 2.044) in de Expo te Houten.
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Op weg naar een rookvrij sportterrein voor de jeugd
Iedereen weet het: sporten is gezond en roken ongezond. Gek genoeg
wordt er vaak buiten op het sportterrein nog gerookt. Terwijl veel
kinderen een groot deel van hun tijd daar doorbrengen. De sport-
vereniging is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende
kinderen.  

Het is moeilijk voor kinderen om roken te weerstaan als anderen om
hen heen roken, vooral als het om rolmodellen gaat. Denk aan spor-
ters tegen wie zij opkijken of trainers. Kinderen leren van gedrag
van anderen en doen het gedrag ook na. Het is moeilijk voor hen om
roken te weerstaan als anderen roken. Zien roken, doet roken.

Steeds meer sportverenigingen gaan aan de slag met een rookvrij
sportterrein om kinderen het goede voorbeeld te geven. Ze maken
roken voor kinderen zo minder normaal en aantrekkelijk en bovendien
wordt ook het schadelijke meeroken voorkomen. Daarnaast draagt
een rookvrij sportterrein bij aan de beweging ‘op weg naar een
Rookvrije Generatie’. Deze beweging wil een Rookvrije Generatie
realiseren; een generatie kinderen die volledig rookvrij kan opgroeien. 

Wilt u ook met rookvrije sport aan de slag? Vraag de Toolkit Rookvrije
Sport aan en introduceer het onderwerp op uw sportvereniging. De
eerste clubs die meedoen krijgen bovendien een mooi fanpakket!
Kijk op:www.hartstichting.nl/rookvrij-sporten

Bezoek de Hartstichting op stand 1.618 tijdens de Dag van de Sport-
accommodaties.

Janssen-Fritsen: sportinnovatie bepaalt de toekomst

Scoren waar het lichtje brandt, interactief
dansen of klimmen binnen de lijnen van de
muurprojectie? Dit zijn enkele van de tien-
tallen nieuwe innovaties op het gebied van
bewegingsonderwijs. Sportinnovatie bepaalt
de toekomst!

Terwijl de wereld om ons heen in rap tempo
digitaliseert, sport de jeugd nog vaak in de-

zelfde gymzaal als toen. Tijd voor verande-
ring! Binnen bewegingsonderwijs zijn er in-
middels al veel mogelijkheden om de gymles
interactiever te maken.

Zoals bijvoorbeeld de Beweegbox: een
slimme beweegruimte die in te delen is in
vieren, drieën of tweeën. Door de hoeveel-
heid aan sporten die er gegeven kunnen wor-

den, kan er van jong tot oud gesport worden
in de Beweegbox. John van der Horst over
de Beweegbox: “Vaak wordt eerst naar het
gebouw gekeken en dan pas naar de inven-
taris, maar dat hebben wij nu precies an-
dersom gedaan. Samen met de KNGU en
een aantal bewegingsgoeroes hebben we
bedacht hoe die inventaris eruit moet zien
zodat iedereen er een leven lang in kan be-
wegen.”

Nieuw is ‘Interactief Klimmen’. Klimmen met
een interactieve projectie op de muur. Een
parcours klimmen, tegen elkaar strijden of
binnen de tijd de andere kant van de muur
aanraken. Ook traditionele gymtoestellen
worden gedigitaliseerd. De i-Basket heeft
een led ring, die je bijvoorbeeld vertelt hoe-
veel tijd je hebt om te scoren. Maar er is ook
tijd voor ontspanning: dans je punten bij el-
kaar op de i-Dance dansmat.

Bezoek ons op stand 1.907, beweeg mee en
win een interactieve sportdag t.w.v. € 950,-
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Revolutie in zaaitechnologie
voor sportvelden
Graszaadbedrijf Advanta presenteert in stand 2.075 de uitkomsten
en resultaten van de revolutionaire Advance DDS (door)zaaitechno-
logie die al op meer dan 500 sportvelden is toegepast. In deze nieuwe
benadering van sportveldherstel draait het om precisiezaai van Engels
raaigras én veldbeemdgras in combinatie met het gebruik van ge-
avanceerde Advance-zaadcoatingtechnologie. Daarmee hebben
sportveldbeheerders nu eindelijk de middelen in handen om het aan-
deel veldbeemdgras in de zode fors te verhogen. Dat is belangrijk,
want méér veldbeemd zorgt voor een sterke, duurzame zode. Een
sportveld dat is berekend op de uitdagingen van morgen: meer speel-
uren, beter berekend op weersextremen, efficiëntere omgang met
water en mineralen, minder uitspoeling, minder gewasbescherming
(Green Deal). Advanta’s grasspecialisten Jan Krijnen en Job Steu-
nenberg staan voor u klaar en delen graag hun ervaringen. 

Padel: nieuwe racketsport
rage met totaaloplossing voor
sportclubs en gemeentes
Padel breekt door in Nederland! Het
afgelopen jaar is het aantal banen
verdubbeld. In Spanje is  padel na
voetbal nu de meest beoefende
sport is met meer dan vier miljoen
spelers!  Naast de Padel-Bond
heeft ook de KNLTB deze sport
omarmd. Hierdoor tonen veel ten-
nisvereni-gingen interesse in padel
om het afnemende ledenaantal te
remmen en nieuwe leden aan te
trek-ken. Spanje heeft deze fase ook
meegemaakt en daar zijn nu meer
padel- dan tennisbanen!

Ook voor gemeentes die kampen met lege gebouwen/terreinen of
niet rendabele sportverenigin-gen heeft Skypadel een oplossing: Sky
Padel Park. Dit is een complete club die geëxploiteerd wordt door
een professionele organisatie met landelijke dekking.  SkyPadel heeft
meer dan tien jaar ervaring en is fabrikant van in- en outdoor padel-
banen en levert ook de omscholing van tennisleraren, demonstratie-
wedstrijden, marketing, clubsoftware en profes-sionele ondersteuning
met sluitende exploitatie. Meer informatie: Bas Zwartendijk -
www.skypadel.nl 

Bezoek SkyPadel op stand 1.809 tijdens de Dag van de Sport-
accommodaties.

ProGame: landurige oplossing van hoge kwaliteit
ProGame, bekend om zijn schokdempende ondergrond, is één van
de bedrijfseenheden onder de paraplu van Trocellen GmbH. Trocellen
is de enige producent in Europa die zowel chemische als fysieke
cross-linked Polyethyleenschuim produceert. Met meer dan veertig
jaar ervaring zijn we een stabiele speler in de markt en hebben we
duurzame relaties opgebouwd. Dankzij de technische kenmerken,
duurzaamheid en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding worden onze
producten volop gebruikt in zowel de sport- en fitnessindustrie als
de bouw-, verpakkings, gezondheids-, schoenen- en auto-industrie.

Door de jaren heen zijn de ProGame shockpads wereldwijd in hon-
derden installaties verwerkt. Variërend om prestigieuze- of gemeen-
schapsprojecten voor voetbal-, tennis-, hockey-, rugby- en multi-
functionele sportvelden te voltooien. Meer recent heeft ProGame

zich als merk ook verbonden aan
speeltuinen en golf.

Met ons uitstekende ProGame merk
bieden we een langdurige oplossin-
gen van hoge kwaliteit voor sport-
velden die voldoen aan de hoogste
standaard. Bij onze producten ligt de focus op kwaliteit, duurzaam-
heid en boven alles verzekeren we de maximale veiligheid en comfort
voor onze gebruikers. Zowel voor de professional als voor de ama-
teursporter. We zijn over de gehele wereld van alle markten thuis.

Bezoek Trocellen op stand 1.914 tijdens de Dag van de Sport-
accommodaties.



Standnummer:

1.914 
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De ‘stille’ sportzalen van Vilton
Vilton wil met zijn producten, adviezen en montagewerk, sportzalen
akoestisch optimaliseren voor sporters, docenten en instructeurs.
De akoestische experts van Vilton verkorten de nagalmtijd in zalen
door het slim plaatsen van akoestische wandpanelen met geluids-
absorberend materiaal. Hiernaast creëert Vilton ‘ontkoppelde’  vloe-
ren, zodat het geluid van stuiterende ballen of stampende sporters
niet doorklinkt in aangrenzende ruimten. Vilton legt hiervoor een extra
dempende laag onder de vloer of zet de fundering van een vloer op
isolatoren.

Het beheersen van geluid voorkomt gehoorschade bij docenten en
instructeurs die lange tijd in sportzalen werken en het voorkomt dat
mensen hun stem hoeven te verheffen bij het spreken. Naast het
creëren van optimale ruimteakoestiek kan Vilton ook voorkomen dat
geluiden in sportzalen doordringen tot omliggende ruimten in een
gebouw. Zo zorgt een gymzaal in een schoolgebouw bijvoorbeeld
niet voor geluidsoverlast in leslokalen. 

Vilton adviseert bij ontwerp, zorgt dat met de juiste materialen en
producten gewerkt wordt, en doet de montagewerkzaamheden zelf.
Vilton heeft hier jarenlange ervaring mee. De wandpanelen van Vilton
hangen onder meer bij sporthal ‘The Dome’ in Houten, het CCNV te
Harderwijk, het Zernike College in Haren, en nog vele andere grote

en kleine sportaccommodaties. Vilton monteerde onlangs een zwe-
vende vloer in de gymzaal van OBS Bos en Lommer, en gaat starten
met het aanleggen van ontkoppelde vloeren in de 8 gymzalen van
het sportcomplex Hogekwartier in Amersfoort. Ook werkt Vilton samen
met diverse grote sportorganisaties om bouw- en ruimteakoestiek in
Nederland te verbeteren.

Kom kennismaken met Vilton bij stand 2.010 tijdens de Dag van de
Sportaccommodaties en ontdek onze akoestische oplossingen.

Bezoek W&H Sports en Preau Sports op 9 maart

W&H Sports is 2017 goed begonnen met de introductie van ver-
schillende nieuwe producten. Zij zijn uw totaalleverancier voor de
inrichting van uw sportaccommodatie. Van sportmaterialen, zoals
veilige verplaatsbare doelen en een nieuw type dug-out, tot aan
kleedkamerinrichting, tribunestoelen en modulaire sportvloeren kun-
nen zij leveren.  Nieuw dit jaar is de samenwerking met ACO, een

bedrijf dat wereldwijd actief is op het gebied van afwateringstech-
niek. W&H Sports neemt de unieke afwateringssystemen op in haar
leveringsprogramma, die bij uitstek geschikt zijn voor atletiekbanen,
spel- en recreatieve terreinen. Verder kunt u vanaf nu voor zowel
mobiele als vaste telescopische tribunes bij W&H Sports terecht.
De mobiele tribunes zijn flexibel inzetbaar en voorzien van een hef-
systeem waardoor deze gemakkelijk verplaatst kunnen worden. Het
unieke aan de vaste telescopische tribunes is dat deze worden aan-
gedreven door een duwketting. 

Ook Preau Sports, vanaf afgelopen jaar het nieuwe label van W&H
Sports, is dit jaar op beurs te vinden. Naast de gebruikelijke sport-
materialen, gaat dit jaar extra aandacht uit naar SmartGoals. Doeltjes
gemaakt van ‘s werelds slimste pionnen voor sporttrainingen. Deze
worden gebruikt om trainingen leuker, intensiever en dynamischer
te maken voor elk niveau.

Nieuwsgierig naar het totale leveringsprogramma? Kom W&H
Sports en Preau Sports donderdag 9 maart bezoeken in stand 1.714.
Voor meer informatie, bezoek whsports.nl en/of preausports.nl.
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SPORT Technologies: de verduurzamingsspecialist
SPORT Technologies is de verduurzamingspecialist voor zowel bin-
nen- als buitensport accommodaties. Door de UNIEKE samenwerking
met onze partners zijn wij de enige in Nederland die een totaalpakket
aanbieden op het gebied van verduurzaming waaronder ledverlich-
ting, zonnepanelen, zonneboilers en isolatie. Wij adviseren plus be-
geleiden sportverenigingen en sportaccommodaties op het gebied
van duurzaamheid en zorgen voor een totaaloplossing. De HIGH-
LIGHT voor eind 2016: Onze nieuwste ontwikkeling voor het verlichten
van velden en sporthallen verdient zich bij een gemiddeld gebruik al
binnen 5 jaar terug! Deze in Nederland ontwikkelde en geprodu-
ceerde high-end LED armaturen zijn volledig dimbaar, licht van ge-
wicht en worden specifiek geconfigureerd voor uw situatie. Interesse
in de verschillende manieren voor het verduurzamen van uw sport-
vereniging? Meer informatie: www.sport-technologies.nl

Bezoek SPORT Technologies op stand 2.070 tijdens de Dag van de
Sportaccommodaties.

ACO Sport® voor een droge en veilige sportaccommodatie
ACO Sport® afwateringssystemen zijn bij uit-
stek geschikt om atletiekbanen, spel-, speel-
en recreatieve terreinen op een duurzame
wijze zo veilig en compleet mogelijk te ma-
ken. Na een regenbui moet het natte opper-
vlak weer zo snel en efficiënt mogelijk afge-
waterd worden om het bespeelbaar te
maken. Bovendien dragen de ACO Sport®
bouwproducten bij aan afbakening en mar-
kering van speelzones voor sportieve pres-
taties.

Ook van all-weathervelden, kleine sportop-
pervlakken, tennis- en volleybalvelden en re-
creatieve voorzieningen moet het oppervlak-
tewater afgevoerd worden. De componenten
die gebruikt worden voor afwatering moeten
bovendien erg weinig onderhoud vergen, ro-
buust zijn en geen gevaar voor verwondin-
gen of blessures met zich meebrengen. Door
speelvelden af te werken met ACO Sport®
kantopsluiting met EPDM afwerking wordt
spelers extra veiligheid geboden. 

Voor binnen toepassingen als bijvoorbeeld
kleedkamers heeft ACO ook de meest ge-
schikte afwateringsgoten of -putten.

Bezoek ACO Sport® op stand 2.067 tijdens
de Dag van de Sportaccommodaties.



Sport FM reikt al meer dan tien jaar de Sport FM Innovatieprijs uit. 

Ook in 2017 reiken we deze uit tijdens de Dag van de Sportaccommodaties 

(donderdag 9 maart, Expo Houten). Wie wordt de opvolger van ‘Werkenindesport.nl’?

Sport FM stimuleert al jaren de innovatie binnen de sport. Om die
reden reiken we al meer dan tien jaar de Sport FM Innovatieprijs
uit. Zoals de prijs al zegt, gaat het om innovaties. Dat kunnen speci-
fieke producten zijn, maar ook een filosofie of een bepaald project. 
De genomineerden staan tijdens de Dag van de Sportaccommodaties
in de spotlights bij de bezoekers van de populaire beurs. In Sport FM
krijgt de winnaar van de Sport FM Innovatieprijs een redactioneel ar-
tikel in Sport FM. 

Genomineerden 2017
De genomineerden dit jaar: Skills Garden (Kragten), ClubZeker en
Sportdrempelvrij (Mulier Instituut). Op 9 maart wordt de winnaar
tijdens de Dag van de Sportaccommodaties bekendgemaakt! 

Eerdere winnaars
Eerdere winnaars zijn o.a. Barenbrug, J&E Sports, W&H Sports,
Nijha/Sportbedrijf Deventer en de Sociale Partners in de
sport/NOC*NSF. In 2014 kreeg ‘Scoren met kwaliteit’ van W&H Sports
de beste waardering van de vakjury. Seger Wagenaar: “Voor onze
marketing was deze prijs erg mooi. We kregen aandacht in Sport FM
en werden ook door bezoekers van de beurs aangesproken. Ook voor
jouw eigen social media is dit goede pr. Het is altijd mooi wanneer je
jezelf als bedrijf kunt presenteren op een beurs en in een vakblad. En
in deze markt is het goed om als bedrijf op zoek te gaan naar nieuwe
ideeën en concepten om jezelf te onderscheiden.”

De Sport FM Innovatieprijs 2017 is supported by Neptunus Structures,
specialist in demontabel bouwen!
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