
Afm. lxbxh: 30 x 22 x 6 m

Alles FIG gecertificeerd indien van toepassing het cetrificaat dient overlegt te worden 

aantal omschrijving uitvraag onderdelen
Toestellen boven de landingskuil

1 Damesbrug training met kabelverspanning 
Trainingsbrug met verspanning, zonder tussenbalken onder de ligger.

1 Rekstok training 

Rekstok moet verstelbaar zijn van 80 tot 290 cm hoogte. De rekstok kan uitgewisseld 

worden met een damesbrugligger

8 Bevestigingsplaat met oog, verhoogde uitvoering

1 Trainersplatform ringen hoogte verstelbaar

Trainersplatform voor ringen. Veilig opklapbaar d.m.v. een gasveer.

1 Ringstel aan plafond wedstrijd 
Ringstel voor permanente ophanging aan het plafond. Uitgevoerd als het wedstrijdtoestel. 

Voorzien van schokdempend systeem.Ringhoogte in overleg.  
Werkbalk(en) te leveren en aan te brengen door hoofdaannemer

4 Tussenconstructie per ringstel
Maximale lengte 30 cm.

Trainersplatform voor rek/brug met gasveer en smal plateau
Trainersplatform voor rekstok en damesbrug. Veilig opklapbaar d.m.v. een gasveer. Te 

gebruiken als de rekstok en damesbrug opgespannen worden met een verkorte 

verspanning.

Herenbrug met aangepaste voeten

1 Herenbrug wedstrijd FIG  ongemonteerd
Wedstrijd herenbrug, FIG-gecertificeerd. In hoogte verstelbaar per 5 cm. van 160 - 210 cm. 

Traploze breedteverstelling van 41 tot 61 cm. Deze wedstrijdbrug is voorzien van houten 

liggers

1 Trampoline  6x4 mm.
Wedstrijdtrampolinegeschikt  voor internationale wedstrijden. Uitvoering met een 4x4 

mm. geweven springdek.Incl.  zijn 2 losse mattentafels en een  veiligheidsmattenset

1 Dubbele minitrampoline 350x190x70 cm. FIG
Bescherming over frame en veren. Gevlochten springdoek afm. 292x92 cm. 13 mm. 

banden. Het frame is geheel samenklapbaar en voorzien van een rubberen 

vloerbeschermers en een verrolinrichting. Voldoet geheel aan de internationale normen.

1 Turnvloer  1000 cm.

positie zie tekeningen 
gedetailleerde omschrijving van de vloer(opbpuw) en eigenschappen  verplicht

2 Springtoestel wedstrijd FIG Pegases

Wedstrijd springtoestel, FIG- gecertificeerd.

Turnhal 

locatie: begane grond

ruimte nummer: 0.06



Hoogteverstelbaar van 105 tot 135 cm, Inclusief transport toestel

1 Aanloopbaan Pegasus 2500x100 cm. blauw

Wedstrijd aanloopbaan, FIG-gecertificeerd. Voorzien van een antislipzone voor de 

springplank en een afstandsindicator. De baan is 25 meter lang, 1 meter breed en 25 mm 

dik. De bovenzijde is bedekt met naaldvilt. 

2 Bevestigingsplaat met oog, verhoogde uitvoering

Toestellen, wedstrijdsituatie
1 Damesbrug wedstrijd FIG

Wedstrijd damesbrug, F.I.G.-gecertificeerd, afleesbare breedteverstellers die verstelbaar 

zijn van 110 tot 185 cm (met markering op 180 cm). De hoge ligger is in hoogte verstelbaar 

van 226 tot 276 cm, de lage ligger van 146 tot 196 cm, in stappen van 5 cm.

1 Rekstok wedstrijd FIG 
Wedstrijd rekstok, FIG-gecertificeerd. De rekstok is voorzien van een dubbele verspanning. 

Hoogteverstelling van 270 tot 310 cm, in stappen van 5 cm. 

8 Bevestigingsplaat met oog, verhoogde uitvoering

2 Trainersplatform voor rek/brug met gasveer en smal plateau
Trainersplatform voor rekstok en damesbrug. Veilig opklapbaar d.m.v. een gasveer. Te 

gebruiken als de rekstok en damesbrug opgespannen worden met een verkorte 

verspanning.

1 Ringstel wedstrijd FIG 
Wedstrijd ringstel, FIG-gecertificeerd.Ringhoogte instelbaar van 275 tot 310 cm, in stappen 

van 5 cm.

4 Bevestigingsplaat met oog, verhoogde uitvoering

1 Trainersplatform ringen hoogteverstelbaar
Trainersplatform voor ringen. Veilig opklapbaar d.m.v. een gasveer

Rekstokinstallatie
4 Grondbus konisch zonder deksel

Grondbus met een konische en cylindrische sluiting. Hierdoor wordt de zuil in de grondbus 

geklemd.

4 Zuil konisch 260 cm. aluminium
Aluminium rekstokzuil, te plaasten in een grondbus. De werkhoogte bedraagt maximaal 

260 cm, met een verstelling om de 10 cm. Gebruik in combinatie met de insteekrekstok. 

Voorzien van draagbeugel c.q. opstapje.

2 Rekstok insteekmodel, 230 cm.
Snelvergrendelingssysteem. De roestvrije rekstok, is door 1 persoon op te stellen.

1 Bandverspanning voor rekstok

4 Bevestigingsplaat met oog, verhoogde uitvoering

1 Trainersplatform voor rek/brug met gasveer en smal plateau
Trainersplatform voor rekstok en damesbrug. Veilig opklapbaar d.m.v. een gasveer. Te 

gebruiken als de rekstok en damesbrug opgespannen worden met een verkorte 

verspanning.



Evenwichtsbalken
1 Evenwichtsbalk wedstrijd FIG 

Wedstrijd evenwichtsbalk, FIG-gecertificeerd.  In hoogte verstelbaar van 65 - 125 cm, in 

stappen van 5 cm. De balk wordt geleverd incl. 2 wedstrijdstatieven

3 Evenwichtsbalk training
Gemakkelijk in hoogte verstelbaar d.m.v. een gasveer. Bekleed zoals bij de wedstrijdbalk. In 

hoogte (per 10 cm.) verstelbaar van 50 tot 140 cm. 

2 Evenwichtsbalk op lage voeten 
Deze evenwichtsbalk met een breedte van 10 cm. Lengte 500 cm.

Voltige
2 Voltigepaard wedstrijd FIG 

Wedstrijd voltigepaard, FIG-gecertificeerd. Bekleed met leder. Verstelbaar in hoogte van 95 

tot 125 cm. Levering met een grondspaninrichting en uitgevoerd met 2 originele 

wedstrijdbeugels.

2 Bevestigingsplaat met oog, verhoogde uitvoering

1 Voltigebank exclusief beugels 
Mogelijkheid tot  schuine en horizontale positie. Eenvoudig in hoogte verstelbaar van 50 

tot 65 cm, per 5 cm. Gebruik beugels of paddings moet mogelijk zijn. De extra breedte van 

45 cm gewenst.. 

2 Wedstrijdbeugel voltigepaard

1 Turnpaddenstoel ø 100 cm zonder beugel 
Paddenstoel op stalen poten, zonder beugel. Hoogte 48 cm

1 Turnpaddenstoel  ø 60 cm zonder beugel 
Paddenstoel op houten voet, zonder beugel. Hoogte 48 cm.

1 Turnpaddenstoel  ø 60 cm met beugel  
Paddenstoel op houten voet, met beugel.  Hoogte 48 cm.

1 Brug (senioren) zonder verrolinrichting en bodem 
De hoogte van de liggers is om de 5 cm. verstelbaar van 120-180 cm. 

2 Brug (junioren) zonder verrolinrichting en bodem 
De hoogte van de liggers is om de 5 cm verstelbaar van 105-165 cm.

1 Turnvloer 
geveerde wedstrijdvloer 14x14, incl ondervloer
gedetailleerde omschrijving van de vloer(opbpuw) en eigenschappen  verplicht

1 200 m2 aangepast FIG gecertificeerde landingsmattenpakket incl. klittebandstroken
positie zie tekeningen 

1 120 m2 opvulling als FIG mattenpakket opgebouwd uit los onderlegschuim, toplaag en 

klittebandstroken.
positie zie tekeningen 

1 82 m2 landingskuil open systeem.
Betonnen kuil voorzien door hoofdaannemer
gedetailleerde omschrijving van de opbouw, opvulling, omranding en eigenschappen  

verplicht

1 Spiegelwand 1200x180 cm.



De spiegelwand is uitgevoerd in blank verzilverd 6 mm. RPP geslepen, montage op een 

vlakke wand m.b.v. spiegellijm.

1 12 m1 dubbele balletbarre met wandsteunen.

Wandtoestellen 
6 Zweeds wandrek 19 sporten 1-vak

De stijlen staan h.o.h. 90 cm. uit elkaar en hebben een hoogte van 298 cm. De afstand 

tussen de sporten bedraagt 14 cm. Tussen de 17e en 18e sport is de afstand 40 cm. De 16e 

en de 18e sport liggen dieper t.o.v. de overige sporten.

Plafondtoestellen
1 Plafondunit, 3-voudig met cupsheet + ketting

Plafondunit voorzien veiligheidssluiting, zelfblokkerend en  eenvoudig te bedienen is. De 

touwen zijn van cupsheet met verstelblokken boven de ketting.

1 Tussenconstructie t.b.v. hoekkatrol ringeninstallatie

6 Ring (hout) met band voor units
Houten ring, voorzien van een veiligheidsband met een lengte van 66 cm.

1 Kettingbak kunststof meervoudig
Geschikt voor drievoudig ringstel

1 Ringenhaak alu. Met opberging voor hoogte 550 cm 
Ringenhaak met een beklede trek- en opzethaak, om de ringen aan de beugels van 

geleidingen te hangen. Inclusief wandopberging

3 Tussenconstructie per ringstel
Maximale lengte 30 cm.

1 Plafondunit, 1-voudig met cupsheet + ketting 
Plafondunit voorzien veiligheidssluiting, zelfblokkerend en  eenvoudig te bedienen is. De 

touwen zijn van cupsheet met verstelblokken boven de ketting.

1 Tussenconstructie t.b.v. hoekkatrol ringeninstallatie

2 Ring (hout) met band voor units
Houten ring, voorzien van een veiligheidsband met een lengte van 66 cm.

1 Tussenconstructie per ringstel
Maximale lengte 30 cm.

Saltovanginstallaties 
5 Tweepuntslonge

Voorzien van katrollenset, muurkikker en snelsluiters. Exclusief saltogordel en elastieken.

200 Spunolest 12 mm. blauw/wit p.m.

5 Tussenconstructie t.b.v. tweepuntslonge
Maximale lengte 30 cm.

Boven tumblingbaan 
1 Longe op staalkabel
1 Longe staalkabels 34 m. per paar
2 Katrolset voor elastiek kabellonge
4 Console voor staalkabellonge
5 Longe elektrisch boven vloer



5 Tussenconstructie per plafondunit

2 magnesiumbak/houder


