
ALARMBELLEN DOOR AFWIJKENDE 
SCHOKABSORPTIE
 
Vocht en hout is vaak geen goede combinatie. Bij de Hogeschool van Amsterdam  
-opleiding Sportkunde- lekte het luchtbehandelingssysteem boven de houten sport-
vloer. De schade was aan de bovenkant van de vloer niet te zien. Tijdens onze jaarlijkse  
keuring liet een afwijkende schokabsorptie de alarmbellen rinkelen. Het water lekte  
door de vloer naar de onderconstructie en veroorzaakte verzwakking. Om verdere 
schade en kosten te voorkomen, is de houten onderconstructie hersteld. De vloer is 
weer veilig. 

HET PROBLEEM STOND IN DE WERKKAST
Onlangs bezochten we een topsporthal vanwege klachten over steeds terugkerende 
gladheid. De sportvloer was een watergedragen vloer. Door een opeenstapeling van 
laag op laag vulden de poriën van de vloer zich. Het gevolg was een glad oppervlak. 
Onplezierig en bovenal gevaarlijk voor de sporters. Een probleem, dat met een nor-
male schrobbeurt niet te verhelpen was. Hier moest iets gebeuren. De vloer is tot 
diep in de poriën gerevitaliseerd en ontdaan van alle lagen vet en vuil. Lees verder 
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Oppervlakte hardheid 

WAT HEBBEN WE GEMETEN
Voor en na elke revitalisatie voeren wij verschillende 
metingen uit. Hiermee brengen we de sporttechnische 
eigenschappen in beeld en tonen we de veiligheid 
van de sportvloer aan. Ook maken we inzichtelijk wel-
ke verbeteringen onze revitalisatie heeft opgeleverd.  
Hier vindt u de resultaten van afgelopen maand.
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DE LAATSTE REVITALISATIE 
Iedere vakantieperiode gaat ons team voor dag en dauw op pad om 
de veiligheid van de sporters te garanderen. Meer dan 140 locaties 
met een totale oppervlakte van ruim 150.000 m2. hebben we afgelopen 
periode gerevitaliseerd en gekeurd. Tijdens een revitalisatie verwijde-
ren we door middel van een speciale reinigingsmethode vuil en vet uit 
de poriën van de sportvloer. De sportvloer voldoet weer aan de juiste 
sporttechnische eigenschappen en veiligheid blijft gewaarborgd. 

KALENDER 2023
Nog een paar weken met een drukke kerstperiode voor de boeg en dan is het 
jaar voorbij. We hebben een prachtige nieuwe kalender voor u klaarliggen. Hierop 
staan alle feestdagen en schoolvakanties in Nederland en België. Ook hebben we 
belangrijke sportevenementen toegevoegd en tips voor een veilige sportvloer. 
Wilt u weten wanneer de schoolvakanties zijn en tijdig een afspraak maken voor 
een revitalisatie van uw sportvloer? Laat het ons even weten. We sturen u graag 
onze kalender toe.

CIRCULAIRE 
SPORTMATERIALEN
Veel sport- en spelmateriaal belandt 
jaarlijks op de afvalberg. Dat is niet altijd  
nodig. Gaat u een houten sportvloer ver- 
vangen en afvoeren? Denk dan even  
verder. Er zijn bedrijven gespecialiseerd  
in het hergebruiken van sportmaterialen 
waaronder hout. 

 
Zo maakte het bedrijf upXycle on-
langs verschillende meubelen van de 
houten sportvloer van basketbalclub  
Heroes uit Den Bosch.  



DE SNELST GROEIENDE 
SPORT
Eind september hebben we genoten van het World 
Padel Tour in Amsterdam. Met bloed, zweet en tranen 
hebben de beste profpadellers gestreden. Wereldwijd 
spelen meer dan 18 miljoen mensen padel. Ook in 
Nederland is dit de snelst groeiende sport. Maar wat 
weten we van de sportondergrond van padelbanen? 

De kunstgrasmat is zogenaamd onderhoudsvrij. Toch 
maakt vuil de baan onveilig. Organisch vuil, vet en 
stofvezels van ballen hopen zich op tussen de vezels. 
Daardoor krijgen algen vrij spel en veroorzaken glad-
heid. Door intensief gebruik van de banen ontstaat 
een ongelijkmatige verdeling van het zand. Dit hindert 
de speelsnelheid en stuiting van de bal. Zand zorgt er 
bovendien voor dat de kunstgrasvezel niet plat komt 
te liggen en daardoor versneld slijt. 

Tijdig en juist onderhoud zijn uiterst belangrijk, ook 
bij nieuwe banen. Om gladheid, blessures en aanspra-
kelijkheid te voorkomen en de levensduur van de pa-
delbaan te verlengen beschikt Veiligsportveld.nl over 
de juiste machines, middelen en methode om in de 
kleine ruimte groot verschil te maken. Wilt u plezier en 
veiligheid van uw padellers blijven garanderen, maak 
dan een afspraak met onze sportveldspecialisten. 

Mail naar info@veiligsportveld.nl

Jan van den Hurk (BU Indirect Sales & Marketing VSV)

AAN HET WOORD
1 November 2022 markeert voor mij 7 jaren bij Veiligsportvloer.nl. Bijna vanaf het eerste 
moment ben ik betrokken bij dit prachtige bedrijf. Ik heb het zien opbloeien van een stel 
pioniers met een visie, tot een autoriteit binnen ons marktsegment. De groei van afge-
lopen jaren onderstreept dit. Daarbij is het mooi dat andere grote spelers in de markt 
ons erkennen en herkennen. Hieruit zijn inmiddels bijzondere samenwerkingen ontstaan, 
waar ik erg trots op ben. 

Groeien kan niet zonder een goed team om je heen. Hier hebben wij dan ook flink in 
geïnvesteerd. De salestak is uitgebreid en intern zetten we nu de puntjes op de 
spreekwoordelijke i.  Ook onze kantoorruimte krijgt komende periode een uitbreiding. Door 
huidige en nieuwe samenwerkingen met partners verwachten we een enorme groei in 
werkzaamheden. 

Onze bedrijfsvoering en operationele werkzaamheden moeten optimaal functioneren.  
Daarom ga ik me vooral bezig houden met de interne optimalisatie middels software-
ontwikkeling en het verder vormen van de operationele tak. 

Ik vind het prachtig om te zien dat we zo’n enorme groei doormaken. Vanuit binnen- en 
buitenland weten klanten ons te vinden en andersom ook. Onze diensten, producten en 
kennis vinden hun weg binnen de hele EU en zelfs ver daarbuiten. Waar ik ook veel waarde 
aan hecht is de lange duurzame relaties met klanten. Ze zien onze meerwaarde. Ik heb 
waardevolle, trouwe relaties al vanaf mijn eerste werkdag. Wederzijds vertrouwen blijkt 
ook uit alle meerjarige overeenkomsten die klanten met ons afsluiten.
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HET PROBLEEM STOND IN DE 
WERKKAST
Op zoek naar het probleem hebben we een inventarisatie van  
de werkkast en apparatuur gmaakt. We ontdekten een  
reinigingsmiddel met speciale toevoegingen bestaande uit  
polymeren. Deze zogenaamde stroefmakers laten een film  
van minuscule deeltjes achter op de ondergrond en maakt  
deze tijdelijk stroef. Maar het trekt opnieuw vuil aan. Een   
opeenstapeling van lagen vuil, vet en polymeren veroorzaakt  
een onveilige, gladde en verzadigde vloer met risico op  
blessures en uitglijders. Chemische reinigingsmiddelen met 
zogenaamde stroefmakers of polymeren zijn absoluut af te 
raden op elk type sportvloer. Na het revitaliseren, hebben we 
een reinigingsmiddel zonder deze toevoeging geadviseerd 
omdat de sportvloer van zichzelf al sporttechnische eigen-
schappen heeft die de stroefheid waarborgen.

Goed sportvloeronderhoud met de juiste middelen zoals pads,  
reinigingsmiddel en apparatuur, is de oplossing voor een  
veilige sportvloer. Dit voorkomt blessures, draagt bij aan 
spelplezier en verlengt de levensduur van de sportvloer. 
De samenstelling van onze reinigingsmiddelen voorkomt  
laagjesvorming en verzadiging. 

We komen graag een keer bij u langs om samen een inven- 
tarisatie van de werkkast en apparatuur te maken. Bel ons 
voor afspraak 088-1700616.

VOORKOM ERNSTIGE 
SPORTVLOERSCHADE 
Goed onderhoud door reiniging en revitalisatie verlengt de levensduur van uw sportvloer. Toch is slijtage van de 
toplaag door intensief gebruik niet te voorkomen en ontstaan scheuren. Vocht en water, dat gebruikt wordt tijdens de 
schoonmaak dringen naar binnen met nog grotere schade tot gevolg. De ondervloer raakt aangetast en laat in het ergste 
geval los. De vloer vormt een gevaar voor de sporters en wordt afgekeurd. Tijdig onderhoud en reparatie voorkomen 
ernstige schade. Wanneer de vloer te veel scheuren heeft en reparatie een lappendeken van de sportvloer maakt, 
adviseren wij een toplaagrenovatie. Een nieuwe PU-laag met topcoating en belijning komt over de bestaande sportvloer. 
Met deze nieuwe toplaag verdwijnen haarscheurtjes en scheuren en is de ondervloer weer beschermd tegen vocht. 
 
Een toplaagrenovatie geeft uw houten-, PVC- , linoleum- en rubber sportvloer weer de juiste stroefheid en glans terug. U kiest 
een nieuwe kleur en past de belijning naar wens aan. Uw sporthal krijgt opnieuw een frisse en moderne uitstraling. Maar 
bovenal is de vloer weer veilig en de kans op letsel kleiner. 

Met onze jarenlange kennis en ervaring geven wij u het juiste advies voor elke type binnensportvloer. Met de data in onze 
Sportvloermanager365.nl sporen we problemen in een vroeg stadium op. U komt niet voor verrassingen en onvoorziene uitgaven 
te staan. Onze sportvloerspecialisten beoordelen geheel vrijblijvend of de toplaag  van uw sportvloer nog voldoet. Wilt u gebruik 
maken van deze gratis inspectie, neem dan contact op met ons op. 

De uitspraak van een collega: 
“Geef ons een probleem en we 
lossen het op”, vind ik geweldig. 
Nou kunnen wij natuurlijk niet 
toveren, maar ons netwerk en 
onze kennis zijn inmiddels zo  
groot dat we bijna altijd een  
passende oplossing hebben voor 
uw probleem. Soms is nee ook 
een duidelijk antwoord trouwens. 
Nog 3 jaartjes en dan tikken we  
de 10 jaar aan. Waar we dan  
staan? Heel veel ervaringen,  
relaties en klanten rijker, maar 
nog gewoon met beide beentjes 
op de sportvloer.

Lees hier meer over het gebruik 
van reinigingsmiddelen. 

Verzadigde sportvloer onder de microscoop


