DE BESTE GELUIDSINSTALLATIES
VOOR UW SPORTACCOMMODATIE

AANWEZIG OP

SPORTHAL

SPORTVELD

ZWEMBAD

lees meer op sport-speaker.nl

085-2500917

SPORTHAL VELSERBROEK
Balbestendige geluidsinstallatie waarbij
12” luidsprekers boven de baskets zijn
gemonteerd. Samen zorgen zij voor een
perfecte verdeling van het geluid over het
veld.

Wij zijn
Sport-Speaker.nl
Wij zijn specialisten in het aanleggen van
geluidsinstallaties in sportaccommodaties.
Van hoogwaardige muziekinstallaties op sportvelden
tot complexe multi-zone omroepinstallaties in
sporthallen, zwembaden en stadions.
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085-2500917

SPORTCOMPLEX RIJKERSWOERD
Weerbestendige luidsprekers met 15 jaar
garantie zijn veilig aan lichtmast gemonteerd
en zorgen voor een perfect bereik over de
hele sportaccommodatie.

Sportveld
Verstaanbaar zijn is een groot goed
Wij leveren de beste geluidsinstallaties voor uw voetbalveld,
hockeyveld, tennisbaan of atletiekbaan en zorgen met onze
luidsprekersystemen voor een perfecte dekking over het hele
veld. Wij zijn in staat om een kraakheldere geluidskwaliteit te
realiseren over honderden meters afstand. Muziek en omroep
zorgen hierdoor voor een fantastische bijdrage aan de sfeer om
uw sportaccommodatie.

Weerbestendige oplossingen
Al onze oplossingen zijn weerbestendig. De polyglass
behuizing van de luidsprekers hebben een garantie van 15 jaar
en zijn uitvoerig getest tegen wind, neerslag, vorst en extreme
hitte. Bovendien zijn de roosters van de luidsprekers afgesloten,
zodat ze niet regelmatig schoon gemaakt hoeven te worden.

Minimale overlast omwonenden
We kunnen onze oplossingen onderbouwen door middel van
calculaties, die het uiteindelijk hoorbare resultaat visueel in
beeld brengen. Na installatie doen we noodzakelijke metingen,
waarna de installatie ‘getuned’ kan worden om eventuele
overlast bij omwonenden te reduceren.

lees meer op sport-speaker.nl

085-2500917

MILENNIUM STADIUM, CARDIFF
Speciale weerbestendige 12” luidsprekers
zorgen voor een optimale muziekbeleving en
verstaanbaarheid in het stadion van Cardiff City FC.

Stadion
Efficiënte centrale communicatie
Omroep is een efficiënte vorm van communicatie in een
stadion. Middels één druk op de knop kan het hele publiek
doeltreffend worden bereikt met nuttige informatie. Hierbij
kunnen berichten voorgeprogrammeerd worden, maar is
er ook ruimte om vrij mededelingen om te kunnen roepen.

COMMONWEALTH STADIUM, ALBERTA

Wij zijn gespecialiseerd in het realiseren van een optimale
verstaanbaarheid.

Muziekbeleving
Sport is entertainment. En daarom is muziek niet meer weg
te denken uit de stadions van Nederland. Wij werken samen
met internationale fabrikanten die wereldwijd hun sporen
hebben verdiend op het gebied van fantastische entertainment
systemen voor de grootste stadions. Leg uw wensen bij ons
neer en wij zorgen voor een fantastische muziekbeleving in uw
accommodatie.

Koppeling met uw brandmeldcentrale
Wij richten onze redundante systemen dusdanig in dat
deze moeiteloos gekoppeld kunnen worden met uw
ontruimingsinstallatie. Desgewenst kan de muziek bij activatie
uitgeschakeld worden en kan er een gesproken woord worden
weergegeven.

IJSSTADION THIALF, HEERENVEEN

lees meer op sport-speaker.nl

085-2500917

BALBESTENDIGE BEDIENING
Dankzij speciaal ontwikkelde beugels kan
de bal geen schade berokkenen aan de
bedieningspanelen die in de sporthal zijn
gemonteerd.

Sporthal
“Willen de teams zich naar
het veld begeven voor de
volgende speelronde?”
Het einde van galm en echo
Onze geluidsinstallaties worden afgestemd op elke ruimte.
Of het nu gaat om een grote sporthal met tribune, een
topsporthal of een sportzaaltje. Ondanks moeilijke akoestische
elementen, zoals grote en hoge oppervlaktes, harde materialen,
enthousiaste sporters en toeschouwers zijn wij in staat om een
verstaanbare geluidsinstallatie te realiseren. Hierbij maken we
gebruik van geavanceerde technologie om galm en echo tegen
te gaan.

Eenvoudige bediening
Samen met u bedenken wij de perfecte samenstelling van
luidsprekers, versterkers, omroepposten, radiotuners in
combinatie met het juiste bediengemak voor uw medewerkers.
Hierin kunnen eenvoudig oplossingen als pauzesignalering
worden geïntegreerd. Bovendien kunnen we uw installaties
automatisch opstarten en uitzetten, zodat er geen onnodig
stroom wordt verbruikt.

Balbestendig (DIN18032/3)
Balbestendige installaties worden vaak onderschat. Het is
een kwestie van veiligheid. Luidsprekers voorzien van het
DIN18032/3 certificaat zijn bestand tegen harde klappen
van welke bal dan ook en blijven dan ook veilig op hun plek
hangen. Een alternatieve oplossing is een kooi rondom de
luidsprekers, hoewel dit lang niet de mooiste oplossing is.
Bovendien zorgen wij ook voor een simpele, balbestendige
bediening.

lees meer op sport-speaker.nl

085-2500917

Corrosiebestendige luidsprekers in
combinatie met de nieuwste audio
technologie reduceren galm en zorgen
voor een fijne sfeer in het zwembad.

zWembad
Doordachte geluidsinstallatie
In een zwembad is muziek onmisbaar als entertainment
tijdens sportwedstrijden of het recreatief zwemmen. Onze
geluidsinstallaties worden afgestemd op elke ruimte. Of
het nu gaat om een 25-meter bad, een recreatief bad,
zoutwaterbaden, kinderbad, horeca of kleedruimtes. Elk ruimte
wordt afzonderlijk doorgemeten, waarna wordt berekend welke
geluidsdruk en klankkwaliteit wenselijk is. Hierbij maken we
gebruik van geavanceerde technologie om galm en echo tegen
te gaan.

Verstaanbaar zijn en blijven
Ondanks de moeilijke akoestische elementen, zoals
reflecterende waterpartijen, harde tegels aan de wand, grote
raampartijen, hoge ruimtes en grote hoeveelheden bezoekers
zijn wij in staat om een verstaanbare geluidsinstallatie te
realiseren. Dit is precisiewerk, want de installatie moet
uitermate zorgvuldig worden afgestemd. Het doel hierbij is
optimale verstaanbaarheid. Nu en in de toekomst.

Vocht- en chloorbestendig
In binnen- en buiten zwembaden gebruiken wij luidsprekers
die bestand zijn tegen vocht en dampen van chemicaliën, zoals
chloor of schoonmaakmiddelen. Wij zijn ons bewust van de
eisen die gesteld worden om een geluidsinstallatie zo veilig en
duurzaam mogelijk te plaatsen. Hierbij staat de veiligheid van
de bezoeker bovenaan.

lees meer op sport-speaker.nl

085-2500917

MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK
Feestjes, achtergrondmuziek, presentaties
via een beamer, sportwedstrijden kijken en
prijsuitreikingen. Het kan allemaal met één
installatie.

Sportkantine
Multifunctionele geluidsinstallatie
De sportkantine is het centrum van al uw activiteiten als
vereniging. Of het nu gaat om gezellig samenzijn tot een
ledenvergadering met scherpe discussies. Middels een
multifunctionele geluidsinstallatie kunt u inspelen op de
actualiteit in uw clubhuis of kantine.

Eenvoudige bediening
Wij begrijpen dat de vrijwilligers in uw kantine niet technisch
onderlegd zijn. Toch wilt u het maximaal haalbare halen uit uw
geluidsinstallatie. Dit kan maar op één manier. En dat is door
alle complexe instellingen terug te brengen naar eenvoudig
te bedienen geheel. Zo min mogelijk knoppen, maar zoveel
mogelijk rendement.

Goed geluid hoeft niet duur te zijn
Regelmatig krijgen wij de opmerking dat onze installaties zo
goed zijn dat hier ongetwijfeld veel budget voor nodig is. Het
tegendeel is waar. Goed geluid hoeft helemaal niet duur te zijn.
Wel is het belangrijk goed na te denken waar u de installatie
voor wilt gebruiken. Wij begeleiden u heel graag in dit traject.

lees meer op sport-speaker.nl

085-2500917

Tijdens de presentaties geven zij informatie en tips om een aanvraag voor

vakbeurS
SportaccommodatieS

beide regelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen.
11.30 - 12.00 uur | Gymzaal
14.30 - 15.00 uur | Gymzaal
Bijlmer Sportpark zet het hek open! Hoe loopt dat?
En wat levert het op?
Martijn van Eck (Kenniscentrum Sport en Bewegen) & Roos Duijs (Bijlmer
Sportpark)

Het grootste evenement met 100% focus op sportaccommodaties

Het Bijlmer Sportpark is in transitie en wil een centrale sportrol hebben in

Op donderdag 5 maart staat Expo Houten weer volledig in het

de lokale samenleving van dit stadsdeel. Van een gesloten accommodatie

teken van binnen- en buitensportaccommodaties. Tijdens Vakbeurs

naar een open en aantrekkelijk sportpark dat uitnodigt tot gebruik. Een plek

Sportaccommodaties komt u alles te weten over ontwerp, bouw, aanleg,

voor sportstimulering maar ook als middel om sport in het sociaal domein te

inrichting, onderhoud en beheer van sportaccommodaties. De beurs staat

faciliteren. Hoe verloopt het proces? Wat zijn de successen en leerpunten?

bekend om de energieke en relatiegerichte sfeer. Dankzij de open indeling

11.30 – 12.00 uur | Kennispodium

van de beursvloer en stands raakt u gemakkelijk met mensen in gesprek en
ontmoet u op één dag de gehele markt.

Begeleidingstraject voor verduurzaming sportaccommodaties
Roland van de Lockant (NOC*NSF)

Ruim 180 exposanten tonen hun nieuwste producten en diensten aan de

In samenwerking met het Ministerie van VWS gaat NOC*NSF de komende 2

naar verwachting 1.800 beursbezoekers. Uiteraard kan Sport-speaker.nl hier

jaar 1.500 sportaccommodaties in Nederland helpen verduurzamen. Hiervoor

niet ontbreken. In stand 1.2.08 staan wij heel de dag voor u klaar! Na uw

heeft ze in samenwerking met energie experts een begeleidingstraject

bezoek aan onze stand kunt u zich de rest van de dag vermaken tijdens een

ontworpen die sportclubs hierin volledig ontzorgd. Tijdens deze presentatie

van de vele kennissessies en meer.

wordt ingegaan op het begeleidingstraject en hoe je hiervoor als sportclub in
aanmerking kunt komen.

Uitgelichte kennissessies

10.30 - 11.00 uur | Gymzaal

Subsidieregelingen Sport, Dienst Uitvoering Subsidies aan
Instellingen (DUS-I)

Kijk voor het complete kennisprogramma op de website van de beurs: www.

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en

vb-sa.nl.

sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt gebracht voor
investeringen in de sport niet meer in aftrek brengen. Het vervallen recht
op BTW-aftrek kan gecompenseerd worden met twee sportregelingen. Hoe
gaat dit in zijn werk? Wat betekent dit voor u? En wat wordt van u verwacht?
Inmiddels heeft DUS-I ervaring opgedaan met het eerste uitvoeringsjaar.

Wij zijn
Sport-Speaker.nl
Wij zijn specialisten in het aanleggen van geluidsinstallaties in
sportaccommodaties. Van hoogwaardige muziekinstallaties
op sportvelden tot complexe multi-zone omroepinstallaties in
sporthallen, zwembaden en stadions.

“Voor het
4e jaar
aanwezig”
Ferdi van den Berg
Binnendienst

Ferdi van den Berg
Sport-Speaker

Ons Sport-Speaker team al in maart

Informeren

voor de 4e keer deelnemen aan de

We proberen sportaccommodaties

Ons team van 9 specialisten heeft veel ervaring met het aanleggen van

Vakbeurs Sportaccommodaties.

vooral te informeren over de

installaties in de meest uiteenlopende sportaccommodaties. Alle knowhow

Het is voor ons een ontzettend

mogelijkheden en bijbehorende

is aanwezig. Van installatietechniek tot system engineering. Van het doen

leuk moment om op één dag

investeringen. Het geld kan maar

van akoestische metingen tot aan het in bedrijf stellen van de mooiste

zoveel eindgebruikers te spreken.

één keer uitgegeven worden en

geluidsinstallaties.

Heel veel bezoekers stellen wij

daar zij wij ons erg bewust van.

de vraag: “Hoe is het gesteld met

Voordeel is dat onze installaties wel

de kwaliteit van het geluid op

15 of 20 jaar meegaan. En dat weet

jullie sportaccommodatie?” Het

men vaak niet.

Nieuwsgierig geworden na het lezen van deze folder? Bezoek onze website
www.sport-speaker.nl voor meer informatie of maak direct een afspraak op
085-4863290.

Jeroen van Brienen
Regio West

antwoord is steevast: “Dat kan veel
beter!” En daarna ontstaan leuke

Gratis demonstratie aanvragen?

discussies.

Ga naar www.sport-speaker.nl en vraag vandaag nog een gratis demo aan

Vakbeurs Sportaccommodaties
5 maart 2020
9.30 - 17.00 uur

van één van onze specialisten.

Waarom sport-speaker.nl?
•

Goed in grote en kleine projecten

•

Gespecialiseerd in binnen en buiten

•

Makkelijke bediening voor uw medewerkers of vrijwilligers

•

100% verstaanbaarheidsgarantie

•

Professionele installatie

•

5 jaar garantie

Expo Houten
Meidoornkade 24
3992 AE Houten
Ronald de Jeu
Regio Midden / Oost

Koffie, thee en fris, én toegang tot de beurs is gratis.
Registeren kan via www.vb-sa.nl.
lees meer op sport-speaker.nl

085-2500917

GroninGen atletiek
Met ongeveer 750 leden is Groningen Atletiek de
grootste atletiekvereniging in het noorden van ons land.
In mei 2019 mocht sport-speaker.nl een fantastische
muziek- en omroepinstallatie met waanzinnige
verstaanbaarheid realiseren. Krachtige full-range 2-weg
hoornluidsprekers hebben het vermogen om over een
afstand van 100 meter maar liefst 90 dB te produceren.
De luidsprekers zijn middels een veilig montagesysteem
geïnstalleerd aan één van de lichtmasten. Bovendien
is een extra mobiele geluidsinstallatie geleverd, zodat
deze ingezet kan worden bij evenementen buiten de
atletiekbaan. Deze installatie kan bediend worden door
vrijwel elke vrijwilliger zonder technische kennis.

UITGELICHT PROJECT

veenSche boyS, nijkerkeveen
Het 1e elftal van sportvereniging Veensche Boys uit
Nijkerkeveen speelt in de 2e klasse zaterdag. In het
seizoen 2018/2019 werd geïnvesteerd in een nieuwe
geluidsinstallatie voor het weergeven van kwaliteit
muziek en perfect verstaanbare omroep. Slechts
2 luidsprekers met een vermogen van 400 Watt
waren nodig om het hele veld af te kunnen dekken.
Onder het dak van de tribune zijn weerbestendige
opbouwluidsprekers geplaatst, zodat er geen echo
ontstaat. Dankzij de aanwezigheid van een draadloze
microfoon kan de omroeper zich vrij over het veld
bewegen.

UITGELICHT PROJECT

Sporthal het polderShuiS,
velSerboek
Sporten met muziek is toch veel leuker? Dat dachten
ze bij Sporthal Het Polderhuis ook, want daar mocht
sport-speaker.nl recent een nieuwe geluidsinstallatie
plaatsen. De sporthal wordt onder andere gebruikt voor
badminton, basketbal, korfbal, zaalvoetbal, volleybal,
squash, maar ook door basisscholen voor gymlessen.
Het was dan ook zaak om een kwalitatief hoogwaardige
geluidsinstallatie te realiseren die boven het geluid
van deze kinderen uitkomt. Dat is gelukt dankzij
een tactische installatie van speciale balbestendige
(DIN18032-3) luidsprekers met veel vermogen. De
kleedruimtes en de lobby zijn voorzien van discrete
inbouwluidsprekers, zodat de omroep ook daar
uitstekend te verstaan is.

UITGELICHT PROJECT

zWembad mfc doelum, renkum
De gemeente Renkum heeft in 2018 een nieuw
multifunctioneel centrum laten bouwen. In
samenwerking met een plaatselijke e-installateur
heeft sport-speaker.nl mogen zorgen voor de
geluidsinstallatie. In totaal zijn er verdeeld over de
accommodatie meer dan 150 luidsprekers gebruikt.
Zo is het zwembad opgedeeld in 3 zones en kan per
zone volume en bron ingesteld worden. Ook zijn de
kleedkamers uitgerust met inbouwluidsprekers en
is de fitnessruimte voorzien van een hoogwaardige
muziekinstallatie. Ook de sporthallen zijn voorzien van
balbestendige luidsprekers en bediening. Alle ruimtes
zijn binnen de centrale installatie aan elkaar gekoppeld.

UITGELICHT PROJECT

Wij zijn
Sport-Speaker.nl
Wij zijn specialisten in het aanleggen van geluidsinstallaties in
sportaccommodaties. Van hoogwaardige muziekinstallaties
op sportvelden tot complexe multi-zone omroepinstallaties in
sporthallen, zwembaden en stadions.

Ferdi van den Berg
Binnendienst

Herjan Mennegat
Binnendienst

Jelle Heeringa
Regio Noord

Jeroen van Brienen
Regio West

Kees Wijnands
Regio Midden / Oost

Lucas Brandsema
Regio Noord

Ronald de Jeu
Regio Midden / Oost

Teun Heesterbeek
Regio Zuid

Thijs Michiels
Regio Zuid

Ons team van 9 specialisten heeft veel ervaring met het aanleggen van
installaties in de meest uiteenlopende sportaccommodaties. Alle knowhow
is aanwezig. Van installatietechniek tot system engineering. Van het doen
van akoestische metingen tot aan het in bedrijf stellen van de mooiste
geluidsinstallaties.
Nieuwsgierig geworden na het lezen van deze folder? Bezoek onze website
www.sport-speaker.nl voor meer informatie of maak direct een afspraak op
085-4863290.

Gratis demonstratie aanvragen?
Ga naar www.sport-speaker.nl en vraag vandaag nog een gratis demo aan
van één van onze specialisten.

Waarom sport-speaker.nl?
•

Goed in grote en kleine projecten

•

Gespecialiseerd in binnen en buiten

•

Makkelijke bediening voor uw medewerkers of vrijwilligers

•

100% verstaanbaarheidsgarantie

•

Professionele installatie

•

5 jaar garantie

www.sport-speaker.nl

085-2500917

