
GOED VLOERONDERHOUD BEGINT MET HET 
BEGRIJPEN VAN DE CIRKEL VAN SINNER
Reiniging van sportvloeren vraagt om een goede balans tussen rei-
nigingsmiddel, tijd, arbeid en temperatuur. Maar hoe doe je dit 
goed? Binnen de Cirkel van Sinner komen al deze elementen 
samen. De Cirkel van Sinner is ooit uitgevonden door Herbert 
Sinner, een onderzoeker in dienst van het Duitse bedrijf Hen-
kel. Hij kwam tot de conclusie dat deze vier factoren van in-
vloed zijn op schoon en duurzaam. Als je één deel van de cir-
kel aanpast, moeten de andere delen de cirkel weer in balans 
brengen. Lees verder op pagina 3 >>>

AAN HET WOORD 
Terwijl sportend Nederland vakantie vierde in 
eigen land of daarbuiten en de hallen er verla-
ten bij lagen, hebben wij van Veiligesportvloer.
nl niet stilgezeten. De hittegolf en hoge tempe-
raturen konden ons niet weerhouden om voor 
onze klanten de mouwen op te stropen. In korte 
broek, met een verfrissend waterijsje en de no-
dige liters vocht zijn de afgelopen weken weer 
vele locaties gerevitaliseerd en gekeurd. Ik kan 
even met een gerust hart adem halen, omdat ik 
weet dat de vloeren er nu weer picobello bijlig-
gen. Wilt u ook de zekerheid dat uw sportvloer 

altijd keurig en veilig 
is en voldoet aan 
de juiste sporttech-
nische eigenschap-
pen? Overweeg dan 
een meerjarig on-
derhoudscontract. 
Wij praten u graag 
bij over de voordelen 
en zekerheden.  

TROTS OP 
ONS ISO9001 
CERTIFICAAT 
Het team van Veiligesportvloer.nl 
werkt voortdurend aan het verbete-
ren van haar processen en prestaties 
en probeert tijdig in te spelen op risi-
co’s, kansen, behoeften en verwach-
tingen. Het behalen van het ISO9001 
certificaat, samen met het VCA certi-
ficaat, toont aan dat we een betrouw-
bare partner zijn voor advies, revita-
lisatie en keuring van uw sportvloer. 
We geven onze klanten en prospects 
de zekerheid dat onze dienstver-
lening voldoet aan de juiste kwali-
teitseisen en internationale normen.  
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EEN SPORTCLINIC 
OP TOPNIVEAU
En dan sta je ineens in de sporthal van de Universiteit 
Leiden. Samen met je sponsor van Veiligesportvloer.nl 
en een leuke club sportievelingen. Net terug van een 
groot toernooi in Bonn.

Midden in de coronatijd, toen 1,5 meter afstand en 
hygiëne prioriteit hadden, schreven we een winactie 
uit onder onze klanten voor een sportclinic met één 
van onze topsporters. Het heeft even op zich laten 
wachten, voordat we eindelijk in actie mochten ko-
men. Maar de winnaar is inmiddels uitgedaagd door 
badmintontalent Kelly van Buiten. Kelly is een 20-ja-
rige Nederlandse toptalent in de badminton sport. Ze 
is rechtshandig, allround en speelt voor de nationale 
selectie S-1. We hopen haar op de Olympische Spelen 
van 2024 te zien spelen. 

Het team van de studentenvereniging badminton van 
de Universiteit in Leiden -BSC Leiden, voorheen, LUSV 
Badminton- heeft afgelopen zomer een uitdagende 
training gevolgd van onze enthousiaste Kelly.  Een 
sportieve middag in de sporthal van de Universiteit, 
die door goed onderhoud van zowel de Universiteit 
als Veiligesportvloer.nl er prachtig bij lag. 
Voor elke sporter en topsporter, die traint 
en wedstrijden speelt is een veilige sport-
vloer een vereiste. Een veilige sportvloer 
moet voldoen aan de juiste sporttechni-
sche eigenschappen. Onze revitalisaties 
en keuringen verzekeren u hiervan. 

ZEKERHEID & FINANCIEEL VOORDEEL 
MET MEERJARIG ONDERHOUDS-
CONTRACT 
Een sporthalbeheerder is het aanspreekpunt voor de facilitaire 
dienst. Je waakt over de veiligheid van de accommodatie. Hiervan 
is de sportvloer het grootste en belangrijkste toestel. Door te 
werken met een meerjarig onderhoudscontract ben je verzekerd 
van doorlopend goede kwaliteit en aantoonbare veiligheid. Voor 
een vast bedrag per jaar voeren wij inspecties en revitalisaties 
uit. Wij zorgen voor de juiste sporttechnische eigenschappen van 
de vloer. Ons softwareprogramma Sportvloermanager365 brengt 
alles in kaart en is een krachtig instrument voor het opstellen 
van een meerjarig onderhoudsplan. Wilt u weten wat u bespaart 
door over te stappen op een meerjarig onderhoudscontract? Wij 
rekenen het graag voor u uit. 

ZORG VOOR DE JUISTE 
SPEELVELDBELIJNING 
Sportvloeren en -belijning zijn leverbaar in vele kleuren. In een 
sportomgeving is daarom kleurcontrast erg belangrijk. Wist 
u dat 90% van de sportvloeren een rode basketbal- en gele 
volleybalbelijning hebben? 80% van de badmintonvelden zijn 
met blauwe belijning uitgezet. 

Door intensief gebruik van de sportvloer zien we dat de belijning 
slijt. Wij geven een toegepast advies voor het aanpassen, 
herstellen, verwijderen of overschilderen van de lijnen op uw 
sportvloer. Zo bent u verzekerd van een juiste 
hechting op elk type sportvloer. Bovendien 
garanderen wij u dat de sportvloerbelijning 
voldoet aan de juiste normen van elke 
sportbond. Hier vindt u meer informatie over 
belijning van sportvloeren.

Dankjewel Kelly voor het geven van de clinic. 
Heel veel succes en plezier met alle nationale en 
internationale toernooien die nog gaan komen! 
Uiteraard wensen we LUSV Badminton veel 
succes en hopelijk heeft de training jullie naar 
een hoger niveau getild.



reinigingspads in plaats van een borstel, zorgt 
voor het beste resultaat. 

Een langere tijdsduur heeft meer effect op de 
inwerking van het reinigingsmiddel. Tevens zorgt  
Intensiever reinigen voor een beter resultaat. Zet 
de sportvloer in met water en reinigingsmiddel 
en zuig het pas na circa 10 minuten op. Het vuil 
krijgt dan de kans los te weken. Let wel op, want 
onnodig lang schrobben en te lang inwerken 
van reinigingsmiddel kunnen andere problemen 
veroorzaken. 
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GOED VLOERONDERHOUD BEGINT 
MET HET BEGRIJPEN VAN DE CIRKEL 
VAN SINNER
Warm water lost vet op. Het reinigen van de sportvloer met warm water heeft 
geen zin. Warm water koelt meteen af op een koude vloer. Dit betekent, dat 
de overige onderdelen van de Cirkel van Sinner - arbeid, reinigingsmiddel 
en tijd - de afwezigheid van warm water moeten compenseren.

Het juiste reinigingsmiddel in de juiste hoeveelheid bespaart kosten 
en is beter voor het milieu. Daarnaast kan professioneel reinigingsmiddel
ook werken met koud water. Gebruik je te weinig schoonmaakmiddel
dan blijft vuil achter. Teveel reinigingsmiddel veroorzaakt vervetting
en verzadiging van de sportvloer. Het verkeerde middel kan de vloer
aantasten. Bij Veiligesporvloer.nl zijn alle reinigingsproducten getest 
en gekeurd door laboratoria van bekende sportvloerproducenten.

Machinaal reinigen verwijdert beter vuil en vlekken en bespaart water. 
Echter veroorzaakt te hoge belasting meer slijtage. Gebruik van de juiste 

NA 

VOOR

DE BESTE AANPAK VOOR HET
VERWIJDEREN VAN HARS OP 
DE SPORTVLOER
Hars is een lijmerig goedje dat in de handbalsport op de handen 
wordt gebruikt om technisch goed te spelen. Omdat het ontzettend 
kleeft, is het lastig te verwijderen van ballen, klinken en de sport-
vloer. Zeker als het ingedroogd is, vormt het taaie spul de nodige 
kopzorgen voor sporthalbeheerders. 

Zorgvuldig en direct verwijderen van hars is nodig om te voorkomen 
dat de sportvloer vies, kleverig en onveilig wordt en de kans op 
blessures toeneemt. Wij adviseren, dat het handbalteam direct na 
elke training en wedstrijd een grondige reiniging uitvoert . Met het 
1-2-3 Harsverwijderingsconcept van Veiligesportvloer.nl is de vloer 
in 3 stappen weer schoon. Inspuiten,  inwerken en wegpoetsen. 
VSV-H3 is speciaal gemaakt om verse hars van de sportvloer te 
halen. Heeft u harsresten te lang op de sportvloer laten zitten, dan 
lossen wij het voor u op met een revitalisatie.

Veiligesportvloer.nl biedt trainingen en cursussen op
maat zodat uw schoonmaakmedewerkers alles leren
over het reinigen van de sportvloer en schoonmaken
volgens de Cirkel van Sinner. Vraag ons naar de
mogelijkheden.

NIELS ON WHEELS, 
EEN TOPATLEET 
Bij Veiligesportvloer.nl geloven we in het ontwikkelen 
van talent en daarom steunen wij sporters en atle-
ten met een bijzonder verhaal. Zo ook Niels Vink, een 
rolstoeltenniser met een ongekend vermogen. Dit jaar 
won hij op Roland Garros de eerste plaats in zowel de 
single als de dubbel. En op Wimbledon behaalde hij 
een eerste en tweede plek. Hij is bovendien ambassa-
deur van de Esther Vergeer Foundation. Een stichting 
die zich in zet om kinderen met een lichamelijke be-
perking “gewoon” te laten sporten. Wil jij kennismaken 
met Niels, kijk eens op zijn website.
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Schokabsorptie

Oppervlakte hardheid 

WAT HEBBEN WE GEMETEN
Deze zomerperiode hebben we verschillende 
sportvloeren gerevitaliseerd en gekeurd. Hier ziet 
u de gemiddelde scores van metingen die we 
tijdens de zomervakantie hebben verricht.

86%
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0,73

ZWARTE STREPEN OP 
DE SPORTVLOER
Schoenzolen, rolschaatsen, sport- en spelma-
teriaal, fiets- of rolstoelbanden zijn veelal de 
veroorzakers van zwarte strepen of scuffs. De 
sportvloer krijgt hiermee al gauw een vieze en 
onverzorgde uitstraling. Trouwens, wist u dat bij warm weer van-
uit het plafond bitumen op de vloer kan druppen? Ook dit geeft 
lelijke zwarte plekken en strepen. Met water en zeep is dit niet 
weg te krijgen. Zwarte strepen verwijderen is specialistisch werk. 
Wilt u dit zelf doen? Vraag ons gerust om een geschikt middel en 
de juiste werkwijze om erger te voorkomen.  Om vervuiling van uw 
sportvloer te beperken, raden wij zwarte zolen of rolschaatsen 
met zachte rubber wielen af. Daarnaast adviseren we om bij de 
entree gebruik te maken van fatsoenlijke grote matten om het 
vuil op te vangen. Zo bent u minder tijd kwijt met schoonmaken 
en het verlengt de levensduur van de sportvloer. 

DE LAATSTE REVITALISATIE 
De laatste revitalisaties die we hebben uitgevoerd alvorens 
dit bulletin werd gedrukt, waren in gemeente Wijchen. Daar 
revitaliseerden en keurden wij in totaal 14 sportvloeren. 
De gemiddelde scores van de PU-vloeren waren:

Score PU-vloer:
Stroefheid: van 0,49 naar 0,78
Glanswaarde: van 9,8 naar 2,9


