
STADIONINRICHTINGSTADIONINRICHTING
W&H Sports is een dynamisch en innovatie bedrijf dat staat voor kwaliteit en service. Het 
inrichten van sportaccommodaties, speelpleinen, openbare ruimten en stadions is onze 
sport. In deze digitale folder vind je meer informatie over ons leveringsprogramma voor 
stadions. Zo kunnen wij een rol spelen in de veldinrichting, kleedkamerinrichting en seating 
maar ook in flexibele hekwerken voor crowd control.

De afgelopen jaren zijn wij betrokken geweest met de inrichting van diverse stadions en 
zijn onze inrichtingsmaterialen onder andere te vinden in:

Naast stadioninrichting hebben wij bij diverse clubs ook een rol gespeeld in de gehele en 
gedeeltelijke inrichting van diverse trainingsaccommodaties.

• Olympisch Stadion Amsterdam
• Olympisch Stadion België (K Beerschot VA)
• MOL Arena (FC DAC)
• Cars Jeans Stadion (ADO Den Haag)
• Johan Cruijff ArenA (AFC Ajax)
• De Kuip (Feyenoord) 
• De Grolsch Veste (FC Twente)
• Philips Stadion (PSV)
• AFAS Stadion (AZ Alkmaar), 
• Cambuur Stadion (SC Cambuur)
• Yanmar Stadion (Almere City FC) 
• Van Donge & De Roo Stadion (Excelsior Rotterdam)
• Stadion Galgenwaard (FC Utrecht)
• Erve Asito (Heracles Almelo)
• Wagener Stadion (Nederlands veldhockeystadion)
• Neptunus stadion (Neptunus Rotterdam)
• Abe Lentstra Stadion (sc Heerenveen)
• Stadion RBC Roosendaal



voor  stadions
VELDINRICHTINGVELDINRICHTING

Naast wedstrijddoelen, dug outs, spelerstunnels leveren wij ook 
inklapbare trainingsdoelen die tijdens de warming up voor keepers 
worden gebruikt om grasschade aan het 16 meter gebied te voorkomen. 
Onze dug outs kunnen worden voorzien van eenvoudige kuipstoelen 
of met luxe seats die optioneel ook kunnen worden uitgevoerd met 
zitverwarming. 

Leuk weetje: Philips Stadion (PSV) had in Nederland de primeur 
met onze doelen waarvan de grondbeugel geheel verzonken 
(onder maaiveld) is aangebracht. Met dit type doel is er verminderd 
letselgevaar voor keepers en spelers!

BEKIJK ONS
LEVERINGS-

PROGRAMMA

https://whsports.nl/
https://whsports.nl/product-categorie/tribunestoelen-tribunes-business-seats/
https://whsports.nl/




Ons leveringsprogramma op het gebied van seating is zeer uitgebreid. 
Naast de gewone kunststof tribunestoelen in diverse uitvoeringen, 
leveren wij ook stoelen met een opklapbare zitting, stoelen en tafels 
voor de pers en  business seats. Onze business in verschillende 
categorieën (van eenvoudige tot luxe uitvoering) kunnen in clubkleuren 
worden uitgevoerd en worden voorzien van diverse opties, zoals 
bekerhouders, stoelverwarming en logo’s. Ook bieden wij met safe 
standing (rail seating) een sta-zit oplossing voor supportersvakken 
in stadions. Voor ieder project werken wij op basis van de specifieke 
factoren van de tribune en de wensen van onze opdrachtgever een 
stoelenplan uit. Uiteraard kunnen onze stoelen worden voorzien van 
stoel- en rijnummers.
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Wij hebben een uitgebreid leveringsprogramma voor de inrichting van 
uw kleedkamer. Wij leveren lockers, garderobekasten, wandbanken, 
kleedkamerstoelen en nog veel meer… Met behulp van technische en 
3D tekeningen kunnen wij u een goed beeld geven van uw wensen en 
de uitstraling van uw ruimte. Naast ontwerp en inrichting kunnen wij 
ook de montage voor u verzorgen.
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Met de inzet van flexibele hekwerken kan de veiligheid van 
toeschouwers in stadions worden verhoogd en kan ongewenst 
groepsgedrag worden beperkt (crowd control). De FenceBox heeft een 
hekwerk van 50 meter lengte en kan tijdelijk (of permanent) in en rond 
stadions worden toegepast. 

Voordelen
• Door 2 mensen te bedienen
• Route hekwerk zelf te bepalen
• Eindstuk overal tegen te bevestigen
• Eindeloos uit te breiden
• Simpel en eenvoudig in- en uit te rollen
• Zeer ruimtebesparend
• Te voorzien van reclame-uitingen
• Na gebruik volledig op te bergen in de box 
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