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Algemeen

Wij hebben een uitgebreid leveringsprogramma voor de inrichting van uw beachcourt. Wij hebben

er verschillende mogen inrichten, waarop diverse beachsporten hebben plaatsgevonden. Voor het

multifunctioneel gebruik van uw beachcourt hebben wij speciale mobiele inbouwframes

ontwikkeld, zodat palen en doelen verankerd kunnen maar ook eenvoudig kunnen worden

verwijderd. Naast sport- en inrichtingsmaterialen leveren wij ook omrandingselementen en

opsluitbanden.

Er zijn verschillende documenten voor handen waarin wij ons aanbod en de bijbehorende

werkzaamheden kunnen toelichten. Één daarvan is onze digi-folder die vol staat met handige

informatie m.b.t. onze materialen voor beachsporten.

Heeft u, na het lezen van dit document, nog vragen of wenst u meer informatie te ontvangen?

Neem dan contact op met één van onze medewerkers door te bellen naar 0252 - 683 300

of te mailen naar info@whsports.nl.

Digifolders

Beachsoccer

Ons leveringsprogramma voor beachsoccer is zeer uitgebreid. Naast beachsoccerdoelen en

netten leveren wij ook opsluit- en omrandingssystemen, zandafdekkingen, maaitegels,

grondpotten voor beachsoccerdoelen (vast en mobiel), tribunes, zand (reiniging) en

speelveldmarkering voor beachsoccer. Als onze materialen voldoen aan de eisen van de KNVB.

Voor de aanleg van uw beachcourt kunt u het document beachsoccer aanvragen.

Beachvolleybal

Ons leveringsprogramma voor beachvolleybal is zeer uitgebreid. Naast beachvolleybalpalen en

netten leveren wij ook opsluit- en omrandingssystemen, scheidingsdoek, zandafdekkingen,

maaitegels, grondpotten voor beachvolleybalpalen (vast en mobiel), antennes, tribunes, zand

(reiniging) en speelveldmarkering voor beachvolleybal. Al onze materialen voldoen aan de eisen

van de NEVOBO. Voor de aanleg van uw beachcourt werken wij nauw samen met

gespecialiseerde partners en kunnen u daarom van voorbereiding tot realisatie geheel van dienst zijn.

Voor het multifunctioneel gebruik van uw beachcourt hebben wij speciale mobiele inbouwframes

ontwikkeld, zodat palen en doelen verankerd kunnen maar ook eenvoudig kunnen worden

verwijderd. Naast sport- en inrichtingsmaterialen leveren wij ook omrandingselementen en

opsluitbanden.

Referenties

• Hoogvliet Beach

• VCH Beach

• Bijlmersportpark Amsterdam

• TU Delft

• NUOVO Beach 

• Sportcentrum de Hullen

• Sportpark Middenmeer Amsterdam

• BV Sport Leeuwarden

• Sportpark Valkenhuizen Arnhem

Referenties

• Beachcourt Stokroosveld Den Haag

• Sportcentrum de Hullen

• Digifolder beachsporten

• Digifolder boarding en soccercourts

• Digifolder sportnetten

https://whsports.nl/wp-content/uploads/2020/01/Beachsporten2020.pdf
https://whsports.nl/wp-content/uploads/2020/01/Boarding.pdf
https://whsports.nl/wp-content/uploads/2020/01/Sportnetten2020.pdf
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Beachkorfbal

Ons leveringsprogramma voor beachkorfbal is zeer uitgebreid. Naast korfbalpalen, voetstukken, 

manden (in diversen kleuren), leveren wij ook korfbalballen, tribunes, zand (reiniging) en 

speelveldmarkering voor beachkorfbal. Al onze materialen voldoen aan de eisen van het KNKV.

Boarding en omranding

Een boarding voor beachsporten is een goede oplossing om te voorkomen dat zand wegwaait en voor 

het tegenhouden van ballen maar kan tevens een goede inkomstenbron zijn door eventuele reclame-

uitingen van sponsoren.

Beachhandbal

Ons leveringsprogramma voor beachhandbal is zeer uitgebreid. Naast beachhandbaldoelen en

netten leveren wij ook leveren wij ook opsluit- en omrandingssystemen, zandafdekkingen,

maaitegels, grondpotten voor beachhandbaldoelen (vast en mobiel), tribunes, zand (reiniging) en

speelveldmarkering voor beachhandbal. Al onze materialen voldoen aan de eisen van het NHV.

Voor de aanleg van uw beachcourt kunt u ook het brondocument van de NHV downloaden.

Referenties

• Hoogvliet Beach

• Sportcentrum de Hullen

Referenties

• Hoogvliet Beach

• Sportcentrum de Hullen

Referenties

• FC Ijsselmonde

• Gemeente Amsterdam
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VCH Beach

TU Delft

Ijburg

Heerenveen

UVA Amsterdam

SV Orderbos

Beachcourt Bijlmer Sportpark

Den Haag Beachvolley & Soccer

Botreep Beach

SV Orderbos

PSV De Herdgang

Sportpark Middenmeer

Botreep Beach

LVV Beach

Amsterdam Zuid Oost

Beachcomplex Klarenbeek

Castricum

Duitsland


	Knop 3: 
	Pagina 1: 

	Knop 2: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 



