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INLEIDING
Zaalhockey en korfbal in Nederland groeien hard. Bij veel
verenigingen krijgt zaalhockey veel aandacht vanwege het
plezier, maar ook door het leereffect dat zaalhockey heeft op
veldhockey. Vrijwel elke hockeyvereniging loopt tegen
hetzelfde fenomeen aan. Het tijdelijke gebruik van
zaalcapaciteit betekent dat er ofwel onvoldoende capaciteit
beschikbaar is om alle teams volwaardig te laten trainen en/
of dat er tot ver buiten de eigen gemeente gereisd moet
worden om aan zaaluren te komen.
Idealiter doe je die zaalsporten op je eigen club. Dat vinden
de KNHB en het KNKV ook. De leden houden binding met
elkaar, de kinderen kunnen gewoon blijven fietsen naar de
club, de bar blijft 4 maanden extra open en ‘last but not
least’: er kunnen ook gewoon meer trainingsuren worden
gemaakt. Het is om die reden dat het Airdomeconcept is
ontwikkeld door hockeyers en door 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 voldoende kennis hebben van de mogelijke
ondergronden (nieuwbouw of het realiseren op
bestaand kunstgras).

EVEN
VOORSTELLEN...
3 partners zijn samengekomen om het Airdomeconcept te ontwikkelen. Elk van deze bedrijven heeft een
unieke en sterke marktpositie. W&H Sports is al jaren
actief met het inrichten van sportaccommodaties,

W&H SPORTS
Vanuit een leverantie van sport- en inrichtingsmaterialen
zoals vloeren, doelen, balken, en tribunes.

DUOL is met 1300 domes geplaatst in de laatste 20
jaar, de grootste en sterkste leverancier van Airdomes
in Europa. De European Turf Group heeft de grootste
sportaannemingsprojecten op haar naam staan met
projecten in binnen- en buitenland.

DUOL BENELUX
Vanuit de levering en/of installatie van een uniek
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de best mogelijke kwaliteit en service.

EUROPEAN TURF GROUP
Vertegenwoordigt DUOL in de Benelux. Kan optreden als
leverancier van de DUOL airdomes of indien gewenst ook
het complete project al dan niet in combinatie met hardcourt
vloer of kunstgras renovatie aannemen.

HET CONCEPT
Ons concept bestaat uit het leveren van een Airdome en het volledig
inrichten hiervan voor zaalhockey en/of andere sporten. Indien gewenst
en om u volledig te ontzorgen, kunnen wij dit samen met onze partners
geheel Turnkey verzorgen. In goed overleg met de opdrachtgever zorgen
wij voor de gehele voorbereiding, productie en oplevering van uw
zaalhockeyfaciliteit. Wij denken mee en adviseren u graag over de
financiering, exploitatiekosten en -mogelijkheden.

AIRDOME
De DUOL Airdome is top of the bill. Vanuit verschillende perspectieven
en met verschillende mogelijkheden. Allereerst heeft DUOL al ruim
1300 Airdomes geplaatst over de gehele wereld. Onder de zwaarst
mogelijke klimatologische omstandigheden. Hier wordt het dubbelmembraamsysteem toegepast. Ofwel het werkt met een binnen- en
buitenwand en een tussenliggende isolerende luchtlaag. Zoals
we ook onze huizen en sporthallen bouwen. Het is met relatief
kleine inspanning op te zetten. De DUOL Airdome is voorzien van
verschillende coatings waardoor deze brandvertragend en vuilafstotend is. De gladde buiten- en bovenzijde zorgt er voor dat hij
ook ongevoelig is voor incidenteel zware sneeuwval. De DUOL
Airdome zorgt voor een condensvrije sportvloer, operationeel
lagere energielasten, is makkelijker op te bouwen en af te
breken en is minder vandalisme-, schade- en sneeuwgevoelig.

INRICHTING AIRDOME
W&H Sports was official supplier van de Rabobank Hockey World Cup 2014 in Den Haag en heeft
daarnaast de afgelopen jaren vele hockeyaccommodaties in heel Nederland mogen inrichten.
Het leveringsprogramma voor hockey bestaat uit hockeydoelen, mini-doelen, jeugddoelen,
veldbalken, dug-outs, reclameprofielen, tribunes, tribunestoelen en onze eigen ontwikkelde
slagplank. Ook levert W&H Sports materialen voor zaalhockey, waaronder een modulaire
sportvloer, zaalhockeybalken, tribunes en doelen.

ZAALHOCKEYVLOER
Modulaire vloeren zijn uitermate geschikt als sportvloer voor zaalhockey. De modulaire tegels kunnen eenvoudig en snel op elke
vlakke en verharde ondergrond gelegd worden en 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.
De tegels zijn in diverse kleuren leverbaar en kunnen worden
voorzien van belijning. Kleine openingen aan de oppervlakte
van de tegels zorgen voor een ideale ventilatie.
Artikelnummer MS-IN1

INDOOR HOCKEYDOELEN
Volledig gelast aluminium zaalhockeydoel (300 cm x 200 cm) met netbeugels voor
vrije netophanging. Het doelprofiel is zeer robuust uitgevoerd zodat de kans op
deuken door hockeyballen aanzienlijk wordt verminderd.
De onderste panelen zijn van 30 mm (wit) multiplex rondom aangebracht in een
aluminium raamconstructie. De netbeugels zijn geschikt voor vrije netophanging,
zodat er geen gevaar is voor terugkerende hockeyballen. De achterzijde van het
hockeydoel kan met gewichten worden verzwaard. TÜV-gecertificeerd.
Artikelnummer 080W2006

ZAALHOCKEYBALKEN
Set zaalhockeybalken van aluminium met multiplex. De balken
zijn 250 cm lang, 10 cm hoog (schuin aflopend) en zijn voorzien
van een onderlinge verbinding.
Artikelnummer 08BA2000

VELD-/ZAALHOCKEYBALK (2 IN 1)
Gecombineerde balk van aluminium / gerecycled kunststof en zowel voor zaalhockey
als voor veldhockey te gebruiken. De balken zijn 200 cm lang, 10 cm hoog (schuin
aflopend) en zijn voorzien van een onderlinge verbinding.
Artikelnummer WH71046

TRANSPORTWAGEN
Aluminium transportwagen voor (zaal)hockeybalken voorzien
van 4 stuks (vol)kunststof zwenkwielen.
Artikelnummer 08BA2022

MOBIELE TRIBUNES
Onze aluminium tribunes zijn demontabel uitgevoerd en daardoor ideaal in te zetten
voor tijdelijk gebruik bij (sport)evenementen. De tribunes kunnen eventueel ook
worden voorzien van wielen.
Artikelnummer 06SAM260
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