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Kunststof toplaag en middenterrein

Voor het onderhoud van de toplaag en middenterrein (natuurgras), adviseren wij u contact op te

nemen met een aannemer/ leverancier.

Algemeen

Wij leveren kwalitatief hoogwaardige sport- en inrichtingsmaterialen. Voor het behoud van deze

kwaliteit is het noodzakelijk dat materialen goed worden onderhouden. Met dit onderhoudsadvies

willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn.

Lijnafwatering atletiekaccommodatie

• Goten: Één á twee keer per jaar controle en onderhoud op lekkages en beschadigingen en 

verstoppingen. Indien nodig vuil en zand verwijderen en reinigen/ doorspuiten.

• Gootdeksels: Één á twee keer per jaar controle op beschadigingen en reinigen.

• Zandvangers: enkele malen per jaar controle en onderhoud van de zandvangers (het legen en reinigen 

van de vuilemmers indien nodig).

Ver- en hinkstapspringen

• Zandvangelementen: zand uit zandvangelementen verwijderen. Het verwijderen van vuil in de 

grondramen van afzet- en blindbalken.

• Afzetbalken: verven (indien nodig) TIP: onze doorgekleurde witte kunststof afzetbalken zijn 

onderhoudsvrij!

• Blindbalken: stelschroeven voorzien van smeermiddel.

Advies

• Wij adviseren u het gebruik van 

zandvangelementen en een afdekking voor 

springbakken.
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Polsstok- en hoogspringen

• Landingsmatten: landingsmatten dienen regelmatig te worden gecontroleerd op beschadigingen 

(spikeshoes is een slijtbaar onderdeel door gebruik van spikesschoenen).

• Standaards hoogspringen en polsstokhoogspringen: stelschroeven en bewegende delen voorzien 

van smeermiddel.

• Grondpotten van polsstokhoogspringstandaards: vuil en zand verwijderen.

• Insteekbak voor polsstokhoogspringen: vuil verwijderen en waterafvoer doorprikken.

• Overkappingen: bewegende delen voorzien van smeermiddel.

Werpnummers

• Werpringen: vuil verwijderen/ reinigen en waterafvoer doorspoelen en/ of doorprikken.

• Kogelstootbalk: verven (indien nodig) TIP: onze doorgekleurde witte kunststof kogelstootbalken zijn 

onderhoudsvrij!

• Beschermkooien voor discuswerpen en kogelslingeren: netten controleren op beschadigingen en 

treksterkte.

Omhoog en omlaag brengen van het beschermnet

De netten van beschermkooien voor discuswerpen en kogelslingeren dienen na gebruik altijd omlaag te 

worden gebracht! Bij langdurig niet-gebruik adviseren wij u om beschermnetten droog op te bergen. Het 

omhoog of omlaag brengen van de netten voor de beschermkooien dient in meerdere fasen te geschieden 

(het is aan te raden om dit met meerdere personen te doen). Hieronder ziet u de te gebruiken techniek (dit 

om voortijdige slijtage te voorkomen). U kunt ook onze video raadplegen. Klik hier voor de VIDEO.

Advies

Wij adviseren u het gebruik van een regenhoes en overkapping voor onze landingsmatten! Door 

weersinvloeden, vandalisme en knaagdieren kan de duurzaamheid van de landingsmat worden 

verminderd. Onze landingsmatten met een geïntegreerde vlonder zijn voorzien van een tussenhoes, 

waardoor bij regen niet de gehele mat nat wordt. Ook zijn de schuimstofblokken voorzien van 

luchtkamers voor ventilatie. Toch is het belangrijk dat matten na een regenbui goed drogen voor de 

duurzaamheid van het schuimstof. Onze overkappingen kun je tot aan de grond laten zakken (tegen 

vandalisme en knaagdieren)! Bij langdurig nietgebruik adviseren wij u om de standaards van hoog- en 

polsstokhoogspringen (latoplegger demonteren) droog op te bergen. Na iedere training of wedstrijd 

adviseren wij u om de latoplegger in het geheel omhoog te draaien (dit om vandalisme of onbevoegd 

gebruik te voorkomen).

Advies

Netten dienen na gebruik altijd naar beneden te worden gebracht om stormschade te voorkomen. 

Bij kooien met katrollen of bewegende delen adviseren wij om deze jaarlijks na te lopen en te smeren.
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Loopnummers

• Waterbak: vuil verwijderen/ reinigen en waterafvoer doorspoelen.

• Houten balken van sloothorden en baanhorden: schoonmaken en verven (indien nodig).

• Wedstrijdhorden: controle op verstelling van hoogte/ contragewichten en controle op beschadigingen.

Tot slot

Op onze website www.whsports.nl kunt u ons leveringsprogramma ATLETIEK bekijken. Het is

mogelijk om jaarlijks onderhoud door onze installatiepartner te laten uitvoeren.

Bij eventuele vragen, advies of voor nadere informatie kunt u ons op onderstaand

telefoonnummer of e-mailadres bereiken. Wij informeren u graag over onze mogelijkheden!

Advies

De houten balken van steeple-chase (sloothorden en baanhorden) dienen bij langdurig nietgebruik

droog te worden opgeborgen.


