
Ver- en hinkstapspringen

Wij hebben de afgelopen jaren vele atletiekaccommodaties in geheel 
Nederland mogen inrichten, waaronder het Olympisch Stadion te 
Amsterdam en Omnisport te Apeldoorn. 

Ons leveringsprogramma voor atletiek is veelomvattend: van 
inbouwmaterialen en afwatering tot atletiek- en kleinmaterialen. Wij 
zijn u graag van dienst bij de voorbereiding van de te realiseren of 
te renoveren atletiekaccommodatie met onze online bestekservice 
of een persoonlijk advies over de toe te passen inbouw- en 
inrichtingsmaterialen. Ook denken wij graag met u mee over het 
multifunctioneel gebruiken van uw atletiekaccommodatie. 

Op het gebied van ver- en hinkstapspringen leveren wij diverse 
inrichtingsmaterialen zoals grondramen, afzet- en blindbalken en 
afdekkingen voor springbak.

ATLETIEK
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Grondraam

Aluminium grondraam voor verankering in beton. Voorste 

en achterste zijde van het grondraam zijn verdiept 

voor aanbrengen kunststof toplaag. Geschikt voor wedstrijd-afzetbalken 

en blindbalken met de afmetingen 122x34x10 cm. Ook leverbaar met 

hoogteverstelling	voor	afzetbalk.	IAAF-gecertificeerd.

Standaard   Artikelnr. 01000119

Met hoogteverstelling Artikelnr. 0100H119

PREFAB Grondraam

Van beton met aluminium wanden. Geschikt voor wedstrijd-afzetbalken en 

blindbalken met de afmetingen 122 x 34 x 10 cm.

Artikelnr. 010FT119

Afzetbalk

Wit. Tweezijdig te gebruiken afzetbalk, inclusief oefenplank. 

Uitvoering in hout of in doorgekleurd (vol)kunststof met 

extreem	lange	levensduur.	IAAF-gecertificeerd.

• Afmetingen: 122 x 34 x 10 cm.

Hout   Artikelnr. 01000117

Kunststof  Artikelnr. W0100045

2 in 1 balk

Afzetbalk van massief hardhout met omkeerbalk. Te gebruiken voor training en 

wedstrijd. Exclusief oefenplank.

• Afmetingen: 122 x 34 x 10 cm.

Artikelnr. 01000118

Controlestrook

Voor afzetbalk. Aan beide zijden voorzien van plasticine. 

IAAF-gecertificeerd.

Controlestrook   Artikelnr. 01001029

Sjabloon voor plasticine  Artikelnr. 01001031

Blindbalk

Aluminium. In hoogte verstelbaar door stelschroeven. Leverbaar met of zonder 

kunststof toplaag.

• Afmetingen: 122 x 34 x 10 cm.

Met kunststof toplaag   Artikelnr. 01001021

Zonder kunststof toplaag   Artikelnr. 01001022

3 in 1 balk

Afzetbalk	met	omkeerbalk.	Te	gebruiken	voor	training,	wedstrijd	en	als	blindbalk.	Exclusief	oefenplank.	IAAF-gecertificeerd.

Afmetingen: 122 x 34 x 10 cm.

Artikelnr. 01000120

Wij leveren grondramen, afzet- en blindbalken voor topsport, 

breedtesport, training en schoolsport in diverse uitvoeringen en 

afmetingen!
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Afdekking (aluminium)

Veiligheidsafdekking voorzien van opstaande rand voor het aanbrengen van 

kunststof toplaag. Deze afdekking bestaat uit meerdere delen die in elkaar 

worden geplaatst.

Artikelnr. 01ALU140

Afdekking (multiplex)

Van 18 mm multiplex bekleedt met kunstgras. Deze afdekking bestaat uit 

meerdere delen die in elkaar worden geplaatst.

Artikelnr. 01HOL140

Afdekking (gaasweefsel)

Van weers- en UV-bestendig PE-gaasweefsel. Aan de buitenzijde voorzien van een zoom met een verzwaarde ketting met open hoekeinden.

Artikelnr. 202139

Zandvangelementen

Voor zandopvang rondom springbakken ver- en hinkstapspringen. In diverse uitvoeringen leverbaar!

De afmetingen van onze afdekkingen 

worden afgestemd op de afmetingen 

van de springbak.



Hoogspringen

Wij hebben de afgelopen jaren vele atletiekaccommodaties in heel 
Nederland mogen inrichten, waaronder het Olympisch Stadion te 
Amsterdam en Omnisport te Apeldoorn.  
 
Ons leveringsprogramma voor atletiek is veelomvattend: van 
inbouwmaterialen en afwatering tot atletiek- en kleinmaterialen. Wij 
zijn u graag van dienst bij de voorbereiding van de te realiseren of 
te renoveren atletiekaccommodatie met onze online bestekservice 
of een persoonlijk advies over de toe te passen inbouw- en 
inrichtingsmaterialen. Ook denken wij graag met u mee over het 
multifunctioneel gebruiken van uw atletiekaccommodatie.

Voor de levensduur van onze landingsmatten voor hoogspringen, 
adviseren wij een aluminium overkapping die u volledig op de grond 
kunt laten zakken (om vandalisme en schade door knaagdieren te 
voorkomen).

ATLETIEK
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Hoogspringstandaards

Aluminium. Met afneembare 

spindelvoor het (telescopisch) 

instellen van de hoogte. Inclusief 

in hoogte verstelbare T-voet en verstelbare 

latoplegger. Hoogteverstelling van 50 – 270 cm. 

IAAF-gecertificeerd.

Artikelnr. 05000232

Beugel voor latoplegger

Aluminium. Voorkomt dat de springlat in het 

landingsbereik valt.

Artikelnr. 05000K27

Meervoudige latoplegger

Met 5 oplegsteunen.

Artikelnr. 05000K28

Springlat

Polyester. Inclusief 

eindstukken. 

IAAF-gecertificeerd.

• Lengte: 400 cm.

Artikelnr. 05000024

Meetlat

Aluminium. Uitschuifbaar tot 250 cm.

Artikelnr. 0500002

Regenhoes

Voor landingsmatten met afmetingen van 600 x 400 cm.

Artikelnr. 05086043

Hoogspringstandaards

Aluminium.	Met	verstelbare	latoplegger	door	stelschroeven.	IAAF-gecertificeerd.

Hoogte: tot 250 cm   Artikelnr. 05000101

Hoogte: tot 300 cm   Artikelnr. 05000100

Landingsmat

Met spikesmat, spikeshoes, schuimstof blokken  en 

tussenbodem. De hoog elastische en vormbestendige 

schuimstof blokken zijn voorzien van luchtkamers en zijn per blok met hoes 

overtrokken	voor	extra	lange	levensduur.	IAAF-gecertificeerd.

• Afmetingen: 600 x 400 cm.

Zonder vlonder   Artikelnr. 05IA6040

Met geïntegreerde vlonder Artikelnr. 05IA6R40

O
pt

io
ne

el:
 Geïntegreerde schuimstofvlonder

Landingsmatten leveren wij in verschillende kleuren, 

afmetingen en uitvoeringen. Ook een logo of reclame-uiting 

is mogelijk. Landingsmatten zijn ook in deelbare afmetingen 

leverbaar voor jeugd.
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Vlonder hout / aluminium

Aluminium onderconstructie met houten planken. In diverse afmetingen leverbaar.

600 x 400 cm Artikelnr. 0500R692

Vlonder aluminium

Aluminium	onderconstructie	met	aluminium	plankprofielen.	In	diverse	afmetingen	leverbaar.	Optioneel	is	een	verrijdbare	vlonder.

600 x 400 cm Artikelnr. 0500R691

Optio
neel: Verrijdbare vlonder

Vlonders leveren wij in verschillende afmetingen en uitvoeringen. Voor veilig gebruik en een comfortabele landing 

adviseren wij onze landingsmat met geïntegreerde schuimstofvlonder.

Landingsmatten - Overige uitvoeringen

Naast standaard landingsmatten leveren wij ook verrijdbare en opklapbare 

landingsmatten voor ruimtebesparing. Daarnaast hebben wij ook opblaasbare 

landingsmatten in ons leveringsprogramma. Opblaasbare landingsmatten zijn 

flexibel	en	snel	inzetbaar	voor	zowel	binnen-	als	buiten	gebruik.

Overkapping voor landingsmat

Ieder deel van de overkapping is volledig gelast en zeer robuust uitgevoerd waardoor deze een 

zeer hoge draagkracht heeft. De deur draait naar binnen en kan aan de lange of korte zijde 

worden aangebracht. Als optie kan worden gekozen voor een spindelsysteem voor het omhoog draaien 

van de wielen waardoor de gehele overkapping zakt tot aan de grond. Onze overkappingen zijn in diverse 

uitvoeringen en afmetingen leverbaar.

Belangrijkste voordelen:

• Voorgespannen aluminium constructie met zeer hoge draagkracht.

• Aflopende	dakconstructie	voor	afvoer	regenwater.

• Ieder deel is volledig gelast.

• Naar binnen draaiende deur (veiligheid).

• Mogelijkheid tot laten zakken (ter voorkoming van vandalisme en / of schade door knaagdieren).

• Voorzien van draaggrepen. 

Standaard   Artikelnr. 05000996

Mogelijkheid tot zakken Artikelnr. 0500A996

Sp

indel voor het laten zakken

Robuuste sluiting
Deur draait naar binnen



Polsstokhoogspringen

Wij hebben de afgelopen jaren vele atletiekaccommodaties in
heel Nederland mogen inrichten, waaronder het Olympisch Stadion te
Amsterdam en Omnisport te Apeldoorn.

Ons leveringsprogramma voor atletiek is veelomvattend: van 
inbouwmaterialen en afwatering tot inrichtings- en atletiekmaterialen. 
Wij zijn u graag van dienst bij de voorbereiding van de te realiseren 
of te renoveren atletiekaccommodatie met onze online bestekservice 
of een persoonlijk advies over de toe te passen inbouw- en 
inrichtingsmaterialen. Ook denken wij graag met u mee over het 
multifunctioneel gebruiken van uw atletiekaccommodatie.

Voor de levensduur van onze landingsmatten voor 
polsstokhoogspringen, adviseren wij een aluminium overkapping die u 
volledig op de grond kunt laten zakken (om vandalisme en schade door 
knaagdieren te voorkomen).

Onze polsstokhoogspringstandaards in grondpotten zijn zeer robuust 
en garanderen een veilig gebruik.

ATLETIEK
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Polsstokhoogspringstandaards in grondpotten

Aluminium. Zeer stabiel en robuust uitgevoerd. Het instellen van de hoogte en de positie van de latoplegger is licht en eenvoudig te bedienen.  De 

hoogte van de springlat kan van 130 tot 650 cm worden ingesteld en is voorzien van een vergrendeling voor de ingestelde hoogte. De positie van 

de	latoplegger	ten	opzichte	van	de	0-lijn	kan	van	onder	worden	bediend.	IAAF-gecertificeerd.	Tegen	meerprijs	kunnen	de	staanders	ook	neerklapbaar	worden	

uitgevoerd.	IAAF-gecertificeerd.

Artikelnr. 04000281

Standaards polsstokhoogspringen in rails

Aluminium polsstokhoogspringstandaards met in hoogte verstelbare latoplegger. Het instellen van de hoogte en de positie van de latoplegger is 

licht en eenvoudig te bedienen. De hoogte van de springlat kan van 130 tot 650 cm worden ingesteld met een afneembare spindel en is voorzien 

van een vergrendeling voor de ingestelde hoogte. Inclusief mobiele rails (art.nr. 04L00284) met meetaanduiding voor verstelling 0-lijn, voorzien van blokkeersysteem 

voor	standaards	en	contragewichten.	Tegen	meerprijs	kunnen	de	staanders	ook	neerklapbaar	worden	uitgevoerd.	IAAF-gecertificeerd.

Standaard         Artikelnr. 04000028

Mobiele rails         Artikelnr. 04L00284

Meerprijs voor standaards in klapbare uitvoering   Artikelnr. WHSTS1
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Vlonder

Aluminium	onderconstructie	met	aluminium	of	houten	plankprofielen.	In	diverse	afmetingen	leverbaar.	Optioneel	is	een	verrijdbare	

vlonder. Afmetingen: 800 x 600 cm.

Aluminium   Artikelnr. 040R8961

Aluminium/hout  Artikelnr. 040R8962

Optio
neel: Verrijdbare vlonder

Landingsmatten leveren wij in verschillende kleuren, afmetingen en uitvoeringen. Voor een veilig gebruik en een 

comfortabele landing adviseren wij een landingsmat met geïntegreerde schuimstofvlonder.

Landingsmat

Met spikesmat, spikeshoes en schuimstof blokken en tussenbodem. De hoogelastische en vormbestendige schuimstof 

blokken zijn voorzien van luchtkamers en zijn per blok in het landingsbereik met een extra hoes overtrokken voor een 

langere	levensduur.	Ook	leverbaar	met	verwisselbare	voorzetblokken	voor	dubbelzijdige	aanloop.	IAAF-gecertificeerd.

Afmetingen: 800 x 600 cm.

Zonder vlonder   Artikelnr. 04IA8060

Met geïntegreerde vlonder Artikelnr. 04IA8R60

Regenhoes

Voor landingsmatten met afmetingen van 

800 x 600 cm.

Artikelnr. 04098063
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Insteekbak

Edelstaal. Met wanddikte van 3 

mm (achterzijde 5 mm). Inclusief 

verankering voor beton en afwatering. IAAF-

gecertificeerd.

Standaard Artikelnr. 04001331

Voor afsluitbare afdekking Artikelnr. 040A1331

Afdekking voor insteekbak

Aluminium. Nog te bekleden met kunststof. 

Standaard Artikelnr. 04001321

Afsluitbaar Artikelnr. 04A01321

Insteekbak PREFAB

Edelstaal.  PREFAB geleverd.

Artikelnr. 040013333

Grondpotten voor 

polsstokhoogspringstandaards

Speciale grondpot met dekselruimte en deksel aan 

een ketting. Deksel is bekleedbaar voor kunststof.

Artikelnr. 04SH0281

Polsstokhoogspringstandaards leveren wij in verschillende uitvoeringen, waaronder ook in 

rails (in plaats van grondpotten).

Springlat

Polyester. Inclusief eindstukken. 

IAAF-gecertificeerd.

• Lengte: 450 cm.

Artikelnr. 04000029

Elektronische bediening

Met	een	modificatieset	kunnen	hoogte	en	de	verstelling	van	de	positie	van	

de latoplegger (0-lijn) elektronisch worden bediend. De set kan eenvoudig 

op bestaande polsstokhoogspringstandaards (artikelnr. 04000281) worden 

aangebracht. De levering bestaat uit een transportwagen, 2 motoren, kabels en 

bedieningspaneel. Op verzoek kan de set ook worden gehuurd!

Hoogte Artikelnr. 0400HE28

0-lijn  Artikelnr. 04000E28

Meetlat

Uitschuifbaar van 

150 tot 650 cm.

Artikelnr. 0400031
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Overkapping voor landingsmat

Ieder deel van de overkapping is volledig gelast en zeer robuust uitgevoerd waardoor deze een zeer hoge draagkracht heeft. Voorzien van één of twee 

deuren. Als optie kan worden gekozen voor een spindelsysteem voor het omhoog draaien van de wielen waardoor de gehele overkapping zakt tot aan de 

grond. Onze overkappingen zijn in diverse uitvoeringen en afmetingen leverbaar.

Belangrijkste voordelen:

• Voorgespannen aluminium constructie met zeer hoge draagkracht.

• Aflopende	dakconstructie	voor	afvoer	regenwater.

• Ieder deel is volledig gelast.

• Naar binnen draaiende deur (veiligheid).

• Mogelijkheid tot laten zakken (ter voorkoming van vandalisme en / of schade door knaagdieren).

• Voorzien van draaggrepen. 

Standaard   Artikelnr. 04000994

Mogelijkheid tot zakken Artikelnr. 0400A994

Opblaasbare landingsmatten

Opblaasbare	landingsmatten	zijn	flexibel	en	snel	inzetbaar	voor	zowel	binnen-	als	buiten	gebruik.

Sp

indel voor het laten zakken

Robuuste sluiting
Deur draait naar binnen

Set beschermingspolsters

Voor polsstokhoogspringstandaards. 1 set = 2 

stuks.

Artikelnr. 04000032



Kogelstoten

Wij hebben de afgelopen jaren vele atletiekaccommodaties in heel 
Nederland mogen inrichten, waaronder het Olympisch Stadion te 
Amsterdam en Omnisport te Apeldoorn. 

Ons leveringsprogramma voor atletiek is veelomvattend: van 
inbouwmaterialen en afwatering tot atletiek- en kleinmaterialen. Wij 
zijn u graag van dienst bij de voorbereiding van de te realiseren of 
te renoveren atletiekaccommodatie met onze online bestekservice 
of een persoonlijk advies over de toe te passen inbouw- en 
inrichtingsmaterialen. Ook denken wij graag met u mee over het 
multifunctioneel gebruiken van uw atletiekaccommodatie. 

Voor kogelstoten adviseren wij u als randopsluiting van een 
kogelstootsegment onze staalgewapende (vol)kunststof opsluitbanden.
Onze PREFAB werpringen garanderen een juiste ruwheid van het 
werpoppervlakte. 

ATLETIEK
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Kogelstootring

Aluminium. Doorsnede: 213,50 cm. Optioneel zijn consoles 

voor bevestiging van de kogelstootbalk en revisieruimte 

voor afwatering. Ook leverbaar in uitvoering voor mindervaliden. IAAF-

gecertificeerd.

Artikelnr. 02000125

Terugrolgoot voor stootkogels

Aluminium. Met stabiele voetstaanders. Wordt modulair geleverd en kan worden aangepast aan de door u 

gewenste afmetingen.

Artikelnr. 02000125

GreenMatter opsluitband

Opsluitband ‘GreenMatter’ vervaardigd uit gerecycled kunstgras van te vervangen kunstgrasvelden (geen 

productieafval). Glasvezelversterkt en UV-resistent.

390 x 4,7 x 20 cm (L X B X H) Artikelnr. 245160

Opsluitbanden kogelstootsector

Van gerecycled (vol)kunststof voorzien van staalwapening tegen uitzetting en vervorming.

400 x 5 x 15 cm (L x B x H)  Artikelnr. WH710452

400 x 8 x 16 cm (L x B x H)  Artikelnr. 245157

500 x 8 x 18 cm (L x B x H)   Artikelnr. 245156

Kogelstootring PREFAB

Aluminium. Doorsnede van 213,50 cm. Inclusief betonplaat, consoles voor 

bevestiging van de kogelstootbalk en revisieruimte voor afwatering. Ook 

leverbaar in uitvoering voor mindervaliden.

Artikelnr. 02000126

Indoor kogelstootmat

Voor indoor kogelstoten. De matten zijn voorzien van speciaal schuimstof en 

hebben een schokabsorberende sandwichstructuur. De afmetingen van een 

mat bedragen 150 x 100 x 10 cm.

Indoor kogelstootmat Artikelnr. W0220241

Opsluiting van hout Artikelnr. W0220242

Kogelstootbalk

Wit. Met voorgevormde radius. Uitvoering in hout of in 

doorgekleurd (vol)kunststof met extreem lange levensduur. 

IAAF-gecertificeerd.

Hout  Artikelnr. 02000123

Kunststof Artikelnr. W0207145



Discuswerpen en kogelslingeren

Wij hebben de afgelopen jaren vele atletiekaccommodaties in geheel 
Nederland mogen inrichten, waaronder het Olympisch Stadion te 
Amsterdam en Omnisport te Apeldoorn. 

Ons leveringsprogramma voor atletiek is veelomvattend: van 
inbouwmaterialen en afwatering tot atletiek- en kleinmaterialen. Wij 
zijn u graag van dienst bij de voorbereiding van de te realiseren of 
te renoveren atletiekaccommodatie met onze online bestekservice 
of een persoonlijk advies over de toe te passen inbouw- en 
inrichtingsmaterialen. Ook denken wij graag met u mee over het 
multifunctioneel gebruiken van uw atletiekaccommodatie. 

Voor een veilige en eenvoudige opbouw van onze beschermkooi 
voor discuswerpen en kogelslingeren adviseren wij u onze grondpot 
‘COMFORT’. Onze PREFAB werpringen garanderen een juiste ruwheid 
van het werpoppervlakte.

ATLETIEK
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Beschermkooi voor discuswerpen

Aluminium. Hoogte: 600 cm. Voor plaatsing in grondpotten. Inclusief beschermnet en 

zandzakken.	De	beschermkooi	bestaat	uit	7	staanders	van	aluminium	ovaalprofiel	 

(120 x 100 mm met wanddikte 4-6 mm). Verbindings-/netstangen zijn optioneel.  

IAAF-gecertificeerd.

Ovaalprofiel	 Artikelnr. 026V1251

Grondpotten voor discuskooi

Aluminium. Beschikbaar in 2 uitvoeringen:

• Standaard: losse deksel.

• Speciaal: deksel aan ketting en opbergruimte.

Standaard		 ovaalprofiel	 Artikelnr. 00HN2001

Speciaal		 ovaalprofiel	 Artikelnr. 00HN2005
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Beschermkooi voor discuswerpen en kogelslingeren

Aluminium. Hoogte: 7 - 10 meter (oplopend) voor plaatsing in grondpotten. De aluminium 

galgstaanders	(10	stuks)	zijn	vervaardigd	uit	een	ovaalprofiel	115	x	100	m	met	een	

wanddikte van 4-6 mm en zijn voorzien van aluminium opname-, geleidings-, en bevestigingspunten voor 

touwen zodat het beschermnet omhoog en naar beneden gebracht kan worden. De beschermkooi is 

voorzien van verrijdbare deuren en is inclusief  beschermnet, verbindings-/netstangen en zandzakken. 

Tegen meerprijs kunnen wij de galgstaanders voorzien van spindelmechanismen voor het eenvoudig 

omhoog	en	naar	beneden	brengen	van	het	beschermnet.	IAAF-gecertificeerd.	De	kooi	is	uitgevoerd	met	een	

set staaldraden om de afstand tussen beschermnet en staanders af te kunnen spannen.

Artikelnr. 02010292

Beschermkooi voor discuswerpen en kogelslingeren (vrijstaand)

Aluminium. Hoogte: 7 - 10 meter (oplopend) in een vrijstaande (mobiele) uitvoering met contragewichten. 

De	aluminium	galgstaanders	(10	stuks)	zijn	vervaardigd	uit	een	ovaalprofiel	115	x	100	m	met	een	wanddikte	

van 4-6 mm en zijn voorzien van aluminium opname-, geleidings, en bevestigingspunten voor touwen 

zodat het beschermnet omhoog en naar beneden gebracht kan worden. De beschermkooi is voorzien 

van verrijdbare deuren en is inclusief beschermnet, verbindings-/netstangen en zandzakken. De kooi 

is uitgevoerd met een set staaldraden om de afstand tussen beschermnet en staanders af te kunnen 

spannen.

Artikelnr. 02010292

Inbouwsjabloon voor het uitzetten van de grondpotten Artikelnr. 02SB1292

Mobiel onderstel voor beschermkooi voor 

discuswerpen en kogelslingeren

Aluminium. Onderstel met kantelbare hulzen voor 

het eenvoudig en snel opbouwen van de staanders 

van de beschermkooi.

Artikelnr. 02GR0292

Grondpotten voor kooi

Aluminium. Beschikbaar in 3 uitvoeringen:

• Standaard: losse deksel.

• Speciaal: deksel aan ketting en opbergruimte.

• Comfort: kantelbaar.

Standaard Artikelnr. 0HN2001

Speciaal Artikelnr. 0SH2005

Comfort Artikelnr. 00SH2008

https://youtu.be/pa9VdbKgung
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Beschermkooi voor discuswerpen en kogelslingeren ‘Kyrill’

Eenvoudige maar zeer robuuste beschermkooi met een hoogte van 7 - 10 meter (oplopend) volgens richtlijnen IAAF. De beschermkooi bestaat uit 10 stuks verzinkt 

stalen	galgstaanders	van	vierkantprofiel	120	x	120	mm	met	een	wanddikte	van	4	mm.	De	verzinkt	stalen	staanders	zorgen	voor	een	zeer	stabiele	constructie.	De	

kooi	kan	worden	uitgevoerd	zonder	deuren	maar	met	een	dwarsverbinding	(vierkantprofiel	100	x	100	mm)	tussen	de	voorste	staanders	waarmee	de	opening	van	

het net zeer eenvoudig is in te stellen. De kooi kan ook worden uitgevoerd met verrijdbare deuren. Inclusief beschermnet, zandzakken en grondpotten. De kooi is 

uitgevoerd met een set staaldraden om de afstand tussen beschermnet en staanders af te kunnen spannen.

Zonder deuren Artikelnr. 0201S293

Met deuren  Artikelnr. 02AKS293

Concentrische inlegring

Reduceert de doorsnede van 250 cm naar 213,5 cm. Uitvoering 

in	kunststof	of	in	aluminium	/	multiplex.	IAAF-gecertificeerd.

Artikelnr. 02SB1292

Discusring

Aluminium. Doorsnede: 250 cm. Optioneel is een revisieruimte 

voor afwatering. Ook leverbaar in uitvoering voor 

mindervaliden.	IAAF-gecertificeerd.

Artikelnr. 02000127

Discusring PREFAB

Aluminium. Doorsnede: 250 cm. Inclusief betonplaat en revisieruimte voor 

afwatering. Ook leverbaar in uitvoering voor mindervaliden.

Artikelnr. 02000128

Wij adviseren om het beschermnet 

in fasen omhoog te brengen (ter 

voorkoming van slijtage aan touwen 

en beschermnet) en om deze na 

gebruik te laten zakken.

BEKIJK
DE VIDEO

https://youtu.be/2aGsJ4-07RQ


Loopnummers

Wij hebben de afgelopen jaren vele atletiekaccommodaties in heel 
Nederland mogen inrichten, waaronder het Olympisch Stadion te 
Amsterdam en Omnisport te Apeldoorn. 

Ons leveringsprogramma voor atletiek is veelomvattend: van 
inbouwmaterialen en afwatering tot atletiek- en kleinmaterialen. Wij 
zijn u graag van dienst bij de voorbereiding van de te realiseren of 
te renoveren atletiekaccommodatie met onze online bestekservice 
of een persoonlijk advies over de toe te passen inbouw- en 
inrichtingsmaterialen. Ook denken wij graag met u mee over het 
multifunctioneel gebruiken van uw atletiekaccommodatie. 

Voor steeple-chase adviseren wij u onze eenvoudig te plaatsen 
aluminium waterbak met bedieningschacht voor armaturen en 
afsluiters. Voor onze wedstrijdhorden hebben wij diverse (plaats 
besparende)opberg- en transportsystemen.

ATLETIEK
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Waterbak

Aluminium. Voor steeple-chase. Bestaande uit 3 wanden: aan de voorste wand van de waterbak zijn speciale grondpotten voor de 

sloothorde	gelast.	Inclusief	afstandsprofiel	en	dwarsverbindingen	voor	eenvoudige	en	maatvaste	inbouw.

Voordelen:

• Absoluut maatvast.

• Prijsgunstig.

• Licht en eenvoudig te plaatsen.

• Markering voor helling waterbak.

• Bedieningsschacht voorwaterafsluiters.

• Gelaste grondpotten voor sloothorde.

Artikelnr. 03001501

Bedieningschacht

Aluminium. Voor waterbak (80 x 80 x 80 cm). Met afsluitbare deksel die bekleedbaar is voor kunststof toplaag. In de bedieningschacht 

kunnen armaturen en afsluiters  voor watertoevoer en afvoer worden aangebracht.

Artikelnr. 03001502

Afdekking

Aluminium.	Bestaande	uit	plankprofielen	die	in	elkaar	gestoken	kunnen	

worden. 

Niet bekleedbaar Artikelnr. 03000140

Bekleedbaar  Artikelnr. 03001401

Sloothorde

Voor waterbak. In hoogte verstelbaar. Met aluminium staanders (60 x 6 mm / 80 x 6 mm). 

De sloothorde is voorzien van een houten balk (speciaal samengesteld sparrenhout) met 

zwart	/	witte	markering.	IAAF-gecertificeerd.	

• Hoogte dames: 0,762 meter

• Hoogte heren: 0,914 meter

• Hoogte heren (018): 0,838  meter

Artikelnr. 03000138

Grondpot voor sloothorde

Aluminium. Beschikbaar in 2 uitvoeringen:

• Standaard: losse deksel.

• Speciaal: deksel aan ketting en opbergruimte.

Standaard Artikelnr. 00HO2002

Speciaal Artikelnr. 00SH2004

Draagconsoles

Aluminium. Als onderconstructie voor de afdekking van de waterbak. 

Afhankelijk van de uitvoering van de waterbak zijn 1 of 2 stuks draagconsoles 

nodig.

Artikelnr. 03000139
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Steeplehorde

Met aluminium staanders (60 x 6 mm / 80 x 6 mm) met volledig gelaste onderlinge dwarsverbinding voor extra 

stabiliteit. In hoogte verstelbaar. Voorzien van een houten balk (speciaal samengesteld sparrenhout) met zwart/witte 

markering.		Te	leveren	per	stuk	of	als	set	van	4	stuks	(3	stuks	van	3,96		meter	+	1	stuks	van	5,00	meter).	IAAF-gecertificeerd.	

• Hoogte dames: 0,762 meter

• Hoogte heren: 0,914 meter

• Hoogte heren (018): 0,838  meter

3,96 meter  Artikelnr. 03000137 

5 meter  Artikelnr. 03001375

Set van 4 stuks Artikelnr. 03WK1037

Wedstrijdhorde

Aluminium. In hoogte verstelbaar. Met houten hordelat 

die	in	het	staanderprofiel	is	aangebracht.	De	hoogte	kan	

eenvoudig worden versteld met een verstelbare pal of 

door een drukknop. De contragewichten in de voeten van de staanders 

kunnen eenvoudig met een verstelbare pal worden versteld. Optioneel is 

onze (vol) automatische wedstrijdhorde waarbij de hoogte en verstelling van 

de contragewichten tegelijk door één drukknop kan worden gedaan. Alle 

horden kunnen ook worden uitgevoerd met een kunststof hordelat. IAAF-

gecertificeerd.

Verstelbare pal Artikelnr. 03010431

Drukknop  Artikelnr. 03010432

Volautomatisch Artikelnr. 03010433

Oefenhorde

Aluminium. Met een gele, ronde kunststof 

hordelat. Te gebruiken voor training of schoolsport. 

Eenvoudige hoogteverstelling in de hoogten: 0,840 

- 0,762 - 0,685 - 0,600 meter.

Artikelnr. 03000143

Startblok 

‘Olympia’ / ‘New Olympic’

Aluminium. Met spikes voor 

kunststof atletiekbanen met 

verstelbaar afzetvlak van de blokken. IAAF-

gecertificeerd.	

Artikelnr. 03011075

(Start)markeerbaken

Glasvezelkunststof. Met valsestart aanduiding.

Artikelnr. 03001073

Startblok voor training en 

schoolsport

Eenvoudig startblok met spikes 

voor kunststof atletiekbanen.

Artikelnr. 03001074Transportwagen voor 4 stuks steeplehorden

Aluminium Artikelnr. 03001372

H
or

de
lat

 in
 het staanderprofi el aangebracht

Vo
lautomatische verstelling

Dr
uk

kn
op voor hoogteverstelling

Ve
rs

telbare pal voor contragewcith

Horden leveren wij in verschillende uitvoeringen voor topsport, breedtesport, training en schoolsport. Optioneel zijn 

staanders in RAL-kleur, kunststof hordelat en tekst of logo op hordelat.
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Opberg- en transportwagen

Aluminium. Voor 40 stuks wedstrijdhorden. Voorzien van een trekinrichting met een kogel gelagerde draaikrans. 

Afmetingen:

• Lengte  ca. 410 cm.

• Breedte  ca. 120 cm.

Artikelnr. 03001000

Opberg- en transportwagen

Aluminium. Voor 20 stuks wedstrijdhorden. Voorzien van polymide 

zwenkwielen en een handgreep.

Afmetingen:

• Lengte  ca. 270 cm.

• Breedte  ca. 120 cm.

Artikelnr. 03001222

Opberg- en transportwagen ‘Easy’

Aluminium. Voor 10 of 20 stuks wedstrijdhorden. Met trekinrichting is de 

hordenwagen eenvoudig verrijdbaar.

Voor 10 stuks wedstrijdhorden Artikelnr. 03001333

Voor 20 stuks wedstrijdhorden Artikelnr. 03001444

Trekinrichting   Artikelnr. 030011HR



Overig

Wij hebben de afgelopen jaren vele atletiekaccommodaties in heel 
Nederland mogen inrichten, waaronder het Olympisch Stadion te 
Amsterdam en Omnisport te Apeldoorn. 

Ons leveringsprogramma voor atletiek is veelomvattend: van 
inbouwmaterialen en afwatering tot atletiek- en kleinmaterialen. Wij 
zijn u graag van dienst bij de voorbereiding van de te realiseren of 
te renoveren atletiekaccommodatie met onze online bestekservice 
of een persoonlijk advies over de toe te passen inbouw- en 
inrichtingsmaterialen.

Naast inrichtingsmaterialen voor atletiek leveren wij onder andere ook 
scoreborden,	jurytrappen,	finishpalen	en	kleinmateriaal	voor	wedstrijd	
en training.

ATLETIEK
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Starterspodium

• Aluminium

• Verrijdbaar

• Opbergplank

• Transportwielen

Artikelnr. 03010761

Erepodium

Aluminium / Hout. In rond of hoekig model te 

leveren.

Rond model  Artikelnr. 03R01078

Hoekig model Artikelnr. 03001078

Ploegen  Artikelnr. 03001077

Jury- / tijdwaarnemerstrap

Aluminium. Geschikt voor 6, 8 of 12 personen. 

Voorzien van transportwielen. Optioneel zijn 

kunststof zitstoelen.

6 personen  Artikelnr. 03010116

8 personen  Artikelnr. 03010118

12 personen  Artikelnr. 03101112

Rondentelapparaat

Met staander en kegelvormige voet.

Artikelnr. 03001072

Markeerbakens

Van glasvezelkunststof voor start en afstanden.

Startbakens zijn voorzien van valsestart 

aanduiding.

Start  Artikelnr. 03001073

Afstand Artikelnr. W0307180

Finishpalen

Aluminium.	Met	bevestiging	voor	finishband.	

Vrijstaand (mobiel) of vast (in grondpotten) te 

leveren.

Mobiel  Artikelnr. 03001070

Voor grondpotten Artikelnr. 03010701

Scorebord

Op aluminium constructie. Draaibaar en 

Verrijdbaar d.m.v. transportwielen.

Artikelnr. 00001071

Afstandbord voor ver- en hinkstapspringen

In diverse afmetingen leverbaar.

4,5 - 9,5 meter  Artikelnr. 01WA0120

13,5 - 18,5 meter  Artikelnr. 01WA0122

Onze starters- en erepodia kunnen in 

diverse uitvoeringen worden geleverd. 
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Opbergrek voor speren

Voor ca. 15 speren. 

Optioneel: Transportwielen, RAL-kleur, regenhoes.

Niet verrijdbaar Artikelnr. 02001080

Verrijdbaar  Artikelnr. 02010801

Opbergrek voor startblokken

Voor ca. 8 startblokken. Verrijdbaar.

Artikelnr. 03W10075

Opbergrek voor stootkogels

Voor ca. 20 - 25 stootkogels. 

Optioneel: Transportwielen, RAL-kleur, regenhoes.

Niet verrijdbaar Artikelnr. 02001081

Verrijdbaar  Artikelnr. 02010811

Opbergrek voor slingerkogels

Voor ca. 9 slingerkogels. 

Optioneel: Transportwielen, RAL-kleur, regenhoes.

Niet verrijdbaar Artikelnr. 02001082

Verrijdbaar  Artikelnr. 02010821

Wij leveren vele verschillende soorten 

opbergrekken en wagens voor divers 

atletiekmateriaal. 

Ook voor klein materiaal voor 

wedstrijd en training kunt u bij 

ons terecht. Denk hierbij onder 

andere aan disci, stootkogels, 

speren, slingerkogels, polsstokken, 

stopwatches, bezems en ander 

onderhoudsmateriaal.Tribune

Mobiele tribune. Lengte: 300 cm. Bestaande uit 3 

zitrijen voor totaal ca. 18 personen. De achterste rij 

is voorzien van valbeveiliging.

Artikelnr. 06SAM260

Verijdbare zitbank

Van aluminium / hout. Lengte: 300 cm. Met 

transportwielen. Zitbank en dakconstructie kunnen 

worden ingeklapt.

Artikelnr. 03FSB100
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Baanomlijsting type A

Complete set mobiele baanomlijsting. Aluminium. Met afgeronde bovenzijde. 

Optioneel is een RAL-kleur of geanodiseerde uitvoering.

Afmetingen: 

• Lengte: 300 cm.

• Breedte: 6 cm.

• Hoogte: 5 cm.

Set  Artikelnr. W0341303

Recht  Artikelnr. W0341313

Gebogen Artikelnr. W0341323

Baanomlijsting type B

Complete set mobiele baanomlijsting. Geanodiseerd aluminium (rechthoekig met 

afgeronde hoeken). Een standaard set bestaat uit 170 stuks rechte en 230 stuks gebogen 

elementen	met	een	radius	van	36,5	meter.	IAAF-gecertificeerd.

Afmetingen: 

• Lengte: 500 cm.

• Breedte: 6 cm.

• Hoogte: 5 cm.

Set  Artikelnr. 03004050

Recht  Artikelnr. 03004020

Gebogen Artikelnr. 03004010
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W&H Sports heeft de afgelopen jaren diverse atletiekaccommodaties deels of 

volledig mogen inrichten. Een overzicht van een aantal van onze referenties:

• ACO van Elderen

• Atletiek- en trimvereniging Avantri

• Atletiek Maastricht

• AV’23

• AV Atos

• ARV Achilles

• AV Edam

• AV Feniks

• AV Fortuna

• AV Generaal Michaelis

• AV Gloria

• AV Haarlemmermeer

• AV Horror

• AV ’t Jasper Sport

• AV Oss ’78AV Phanos

• AV Phoenix

• AV Spark

• AV Sparta

• AV Texel

• AC Tion

• ACW ‘66

• AV Triathlon

• AV Weert

• AVO ’83 te Oudenbosch

• AVON Heerlen

• CAV Climax

• Groningen Atletiek

• Haag Atletiek

• HAC’63

• H.A.C. Helmond

• Hanzehogeschool Groningen

• Hanzesport 

• Hellas Atletiek

• Marinierskazerne

• MSV en AV Flakkee

• Scopias Atletiek

• Sportclub Reeuwijk

• Sportclub Prins Hendrik

• Spurt’88

• Universitair Sportcentrum Wageningen

• Phanos

• AV Gouda

• AV Ceasar 

AV FIT

• Van Ghent Kazerne

• Voorne Atletiek

• WOC Atverni

BEKIJK MEER OP
WHSPORTS.NL/

REFERENTIES

https://whsports.nl/referenties/
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