
EEN SPORTVLOER GAAT LANGER MEE 
DAN U DENKT
Of het een houten-, pvc- of een PU- (Polyurethaan)-sportvloer is, goed onderhoud 
verlengt de levensduur aanzienlijk. Zolang de schokabsorptie goed is, in de praktijk is 
dat minimaal 25 jaar bij een PU-vloer, kan met goed onderhoud van de toplaag een 
zeer lange tijd de juiste sporttechnische eigenschappen worden ‘gescoord’ en blijft de 
vloer ook schoon. Het is bewezen dat een investering in de juiste onderhoudsaanpak 
niet alleen een financieel voordeel en een veilige sportomgeving 
oplevert, maar het draagt ook bij aan een positieve uitstraling 
van uw sportaccommodatie!

Vloeren die in de loop van de tijd niet goed zijn onderhouden, 
kunnen middels een revitalisatie weer terug worden gebracht 
naar de juiste staat. Bij een revitalisatie van een sportvloer wordt 
op een speciale manier de verzadigde laag verwijderd, waardoor 
de sporttechnische eigenschappen weer voldoen aan de normen 
die zijn gesteld.

PASSIE VOOR VEILIG SPORTEN
‘Probeer maar, met die opdracht begon ik in 2014 aan mijn eerste klus om een sport-
vloer te revitaliseren. De vloer stond op de nominatie om vervangen te worden,  
omdat deze te glad was. Met mijn idee om sportvloeren terug te brengen naar de 
juiste en dus veilige staat, voelde ik dat wij met ons revitalisatie-programma iets 
unieks in handen hadden’. 

Anno 2021 is de sportvloer in Sporthal Forum Kwadraat weer een keer door 
Veiligesportvloer.nl gekeurd en is de vloer nog steeds niet aan vervangen toe. Snel  
na de eerste revitalisaties volgde er een uitbreiding: een onderhoudsmiddelenlijn 

voor sportvloeren werd ontwikkeld en  
dit gold ook voor een online portal, waarin  
de klanten de scores van hun vloeren  
eenvoudig terug kunnen zien. Aan elk  
keuringsrapport werd er een goed onder-
houdsadvies aan toegevoegd en startte  
Veiligesportvloer.nl met de verkoop en 
het onderhoud van reinigingsmachines. 

Lees verder op pagina 3>>>
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EEN ROBOT VOOR 
SPORTVLOERONDERHOUD
Een schoonmaakrobot geeft continu de juiste druk, 
gebruikt de juiste hoeveelheid onderhoudsmiddel 
en is niet ziek. Daarnaast kan de robot ’s nachts  
zijn werk doen. Maar uiteraard vergt een robot 
ook een investering. Toch kan dit interessant zijn 
voor sportvloeren met een oppervlakte tussen  
de 800 en 1.700 m2. Dit is namelijk de opper-
vlakte dat de robot met één tank water aan  
kan.Wenst u vrijblijvend een proefplaatsing van 
twee weken, een demonstratie bij te wonen of  
meer informatie? Neem gerust contact op met  
Veiligesportvloer.nl: tel. +31 (0)88-1700 616.

WAAROM HET SNEL REPAREREN 
VAN SCHADES BELANGRIJK IS
Wanneer er in een sportaccommodatie veel (sport)-
materialen worden verplaatst, kan er weleens onbedoeld 
een schade in de vloer ontstaan. Maar in de praktijk zien we 
ook beschadigingen door de werking van de PU-vloer en door 
slijtage. 

Er is een verschil tussen een kras en een scheur. Een kras 
gaat niet door de toplaag heen. De schokabsoberende  
laag komt dan niet in aanraking met (schoonmaak)-
water. Dit is wel het geval bij een scheur. De zwarte 
schokabsoberende laag is dan te zien. Vocht kan hier-
onder kruipen, waardoor de vloer niet alleen onveiliger 
wordt, maar de schade wordt dan ook een stuk groter. 
Snel repareren van diepe schades is daarom belangrijk. 

HET BELANG VAN 
ONDERHOUDSMIDDELEN
De gouden driehoek bij het goed reinigen van een sportvloer 
is een combinatie van de juiste onderhoudsmiddelen, 
schrobpads en water. Dit moet altijd kloppen met elkaar 
om een schone en veilige vloer te krijgen. Het water is het 
transportmiddel, de pads hebben de taak om het hardnekkige 
vuil eraf te krijgen. Het onderhoudsmiddel zorgt ervoor, dat 
het vuil los wordt geweekt van de vloer. We adviseren dan 
ook om indirect te reinigen: laat het water ongeveer 10 
minuten op de vloer staan (het mag niet opdrogen), zodat 
het onderhoudsmiddel zijn werk kan doen. Gebruik voor 
wekelijks onderhoud een onderhoudsmiddel met een pH-
waarde van circa 9,0 en voor periodiek onderhoud 11,4.
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DE MOOISTE VLOER
Veiligesportvloer.nl revitaliseert en onderhoudt ook houten 
sportvloeren. Smaken verschillen, maar wij vinden een houten 
sportvloer het mooist! En zeker de sportvloer van het multi-
functionele gebouw ‘Op Moer’ in Moerkapelle (gemeente Zuid-
plas). Deze vloer repareerden, schuurden en lakten wij in 2020. 
Begin dit jaar brachten wij weer een bezoek aan beheerster 
Wilma Hertog en wat bleek: de vloer werd perfect onderhou-
den. Een groot compliment aan Wilma en haar team!
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PASSIE VOOR VEILIG SPORTEN
André (47 jaar en eigenaar van Veiligesportvloer.nl) vervolgt zijn verhaal: ‘Ik had 
door dat het revitalisatie-programma uniek was en dat is het overigens nog steeds. 
Maar als ondernemer bedacht ik me ook, dat we meer moesten bieden dan alleen 
het revitaliseren. Uiteindelijk is het een volwaardig bedrijf geworden met vier 
kantoormedewerkers en een operationele tak.’ 

Onafhankelijk en uniek
‘Een belangrijke strategische keuze die we hebben gemaakt, is onze merk-onafhankelijkheid. Wij hoeven geen nieuwe 
sportvloeren te verkopen, wij willen dat iedereen veilig kan sporten. Dat kan ook op een oudere sportvloer. Het opgebouwde 
vuil dat boven op de sportvloer komt, is met een normale reiniging niet te verwijderen. Hierdoor wordt de sportvloer glad en 
onveilig voor de gebruiker met als gevolg vele klachten, ongelukken en dus kans op aansprakelijkheid. Wij adviseren u wat 
de beste oplossing is voor alle verschillende sportvloer(en). 
 
Afgelopen jaar hebben we ruim 400.000 m2 gerevitaliseerd. Dit is veel, maar er liggen nog veel meer vierkante meters 
sportvloer in Nederland en België waar wij van absolute meerwaarde kunnen zijn. Ook op het gebied van asset management 
worden wij steeds vaker een gesprekspartner. Onze werkwijze stelt de financieel verantwoordelijke in staat om hun MJOP 
beter op te stellen. Bent u benieuwd naar de staat van uw huidige sportvloeren? Neem gerust contact met ons op en ervaar 
onze passie!’

ONDERHOUD 
AAN DE REINIGINGSMACHINE
Een niet goed onderhouden reinigingsmachine kan een residu 
van water en zeepresten achterlaten. De vloer oogt dan niet 
alleen minder mooi, maar het residu bevordert ook de gladheid 
van de sportvloer. Specifiek op sportvloeren is het dus nood-
zakelijk dat de machine intensief schrobt en streeploos afzuigt. 
In de praktijk zien wij vooral, dat er veel verstoppingen zijn 
in het zuigkanaal. Vuiligheid hoopt zich op en de efficiency 
wordt steeds slechter. Tevens zijn vaak de zuigrubbers van de 
machines gescheurd of versleten. Dit laatste is eenvoudig zelf 
te controleren.

Een kwalitatieve reinigingsmachine zou met het juiste onderhoud minimaal 5 tot 8 jaar inzetbaar moeten zijn. Daar wij vaak 
zien dat dit niet of nauwelijks gebeurt, verkort dit de levensduur aanzienlijk. De kosten van onderhoud versus de versnelde 
afschrijving wegen niet tegen elkaar op. Via Veiligesportvloer.nl kunt u uw reinigingsmachines periodiek laten onderhouden. 
Zoals u van ons gewend bent, werken wij merkonafhankelijk.



DE LAATSTE REVITALISATIE
Voor de Stad Antwerpen werden de sportvloeren van twee hallen voor het eerst  
gerevitaliseerd. De eerste hal was een PVC-sportvloer (zie foto boven), de tweede 
een Polyurethaan (PU)-sportvloer. Een PU-vloer wordt gegoten en is de vloer die we 
in de BeNeLux het vaakst tegenkomen. Een PVC-vloer wordt bij de aanleg uitgerold. 

Scores PVC-vloer:
Stroefheid: van 0.45 naar 0.90
Glanswaarde: van 16 naar 7.8

Scores PU-vloer
Stroefheid: van 0.61 naar 0.78
Glanswaarde: van 6.5 naar 1.7

Croy 47A, 5653 LC Eindhoven
t. +31 (0)88 170 06 16
info@veiligesportvloer.nl
www.veiligesportvloer.nl

SPORTVLOERMANAGER365
Wenst u 365 dagen per jaar een veilige sportvloer? 
Met Sportvloermanager365 van Veiligesportveld.nl  
blijft uw vloer altijd veilig scoren! 
Kies via www.sportvloermanager365.nl het aantal  
vierkante meters, de frequentie van een revitalisatie  
en eventueel de onderhoudsmiddelen en/of schrob- 
machine. U calculeert dan het full service abonnement  
voor uw sportlocatie: verlenging van de levensduur,  
altijd een veilige vloer en een ruim en persoonlijk  
aanbod. U ontvangt direct een (richt)prijs.

Schokabsorptie

Oppervlakte hardheid 

WAT HEBBEN WE GEMETEN
Afgelopen maand zijn er weer een groot aantal 
vloeren gekeurd (met en zonder revitalisatie). 
Hieronder treft u de gemiddelde resultaten aan 
van de verschillende metingen:

87,8%

34,4% Na 
revitalisatie

Glanswaarde

Stroefheid
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0,49

4,94

11,7

Voor 
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