
Tamminga Sports

Atletiek
Total Sport Supplier voor Sportaccommodaties



Tamminga Sports is een toonaangevend bedrijf voor de inrichting van sportaccommodaties 

in de Benelux. Door de jarenlange ervaring en kennis van de sport zijn we dé specialist voor de 

inrichting van atletiekbanen. Ook hebben we een breed assortiment aan wedstrijd- en trainings-

materalen voor top- en breedtesport. Ofwel ‘Alles voor Atletiek’ . 

Tamminga Sports

Atletiek 

 

We zijn trots op de atletiekbanen in Nederland en België waar  

we ons steentje hebben mogen bijdragen zoals het Olympisch 

Centrum in Papendal, de accommodaties in Gent en Brugge  

voor Sport Vlaanderen en Omnisport Apeldoorn. De materialen 

van Tamminga Sports voldoen aan de eisen van de Atletiekunie,  

NOC-NSF en zijn WA-gecertificeerd. 

Door de nauwe samenwerking met onze Europese producenten, Polanik 

en Artec, kunnen we snel schakelen en bieden we een optimale service. 

Tamminga Sports is De Specialist in atletiek:
- Breed Assortiment ‘Alles voor Atletiek’ 

- Installatieteam

- Kwaliteit en duurzaamheid

- Persoonlijk advies

- Optimale service

- Showroom

- WA-gecertificeerd



De steeple aluminium waterbak bestaat uit één stuk met geïnte-

greerde grondpotten en is gemakkelijk te plaatsen. De steeple balken 

hebben een aluminium frame en een houten balk (WA-gecertficeerd). 

Tamminga Sports heeft diverse competitie- en trainingshordes en  

levert daarbij meerdere transportwagens. De hordes zijn ook lever-

baar met een logo van de club of een sponsor.  

Startblokken zijn leverbaar voor zowel de wedstrijd als de training. 

Startblokken met schuine spikepunten zijn favoriet bij top-atleten 

voor een optimale start. 

We leveren ook de afwateringsgoten en deksels van ACO die 

rondom de atletiekbaan liggen. Hiervoor heeft Tamminga Sports  

de exclusiviteit in Nederland.

Tijdwaarneming
Tamminga Sports levert ‘Alles voor Atletiek’. Zo leveren we ook  

elektronische tijdwaarneming die in te bouwen is in de atletiekbaan.  

De atleet en de coach hebben directe feedback over tijden die  

men loopt.  

LOPEN



WERPEN

De aluminium discus/slingerkooi van Polanik die gedeeltelijk bestaat uit gerecycled aluminium,  

staat voor optimale veiligheid, duurzaamheid en gebruiksgemak. 

De kooi is eenvoudige te (de)monteren door de scharnier-poeren 

en neerklapbare palen. Hierbij hoeft geen kraan of hoogwerker aan 

te pas te komen. De palen worden op ankerplaten geplaatst. Voor 

een optimale veiligheid hebben de werpkooien extra fixatiepunten 

zodat het net optimaal op spanning gebracht kan worden. Met een 

draaimechanisme op de palen wordt het net naar beneden gehaald. 

Tamminga Sports heeft ook werpkooien voor discuswerpen van de 

producent Artec. 

Prefab ringen
Voor zowel het kogelstoten als het discus/ kogelslingeren hebben 

we kant-en-klare prefab betonnen ringen met revisieschachten 

voor het afwateringssysteem. De ringen zijn ook geschikt voor 

mindervaliden. 

Kogelstootsector 
Voor de kogelstootsector hebben we massieve opsluitbanden van 

gerecycled kunststof, met wapening dat ervoor zorgt dat de plank 

niet kan kromtrekken of doorhangen.

Het gerecycled LDPE (Low Density Poly Ethyleen) als basismateriaal 

zorgt voor een zeer hoge slagvastheid. Hierdoor zullen de planken 

gegarandeerd geen barsten en/of scheuren gaan vertonen, ook 

niet op plaatsen waar de planken het zwaar te verduren krijgen 

door impacts van de kogels.  



 

INSTALLATIE

Tamminga Sports heeft de beschikking over  

een eigen installatieteam die de materialen op de 

atletiekbaan op een juiste wijze kan installeren.

 



 

RECYCLING MATTEN
We bieden de mogelijkheid om oude landingsmatten te 

recyclen. 95% van de vrijgekomen materialen wordt opnieuw 

gebruikt. Vraag naar de mogelijkheden. 

SPRINGEN 

Tamminga Sports levert complete accommodaties voor het hoogspringen, polsstokhoogspringen en 

hinkstap/ verspringen. Duurzaamheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid staan daarbij voorop. 

De landingsmatten voor hoog- en polsstokhoogspringen zijn 

gemaakt van duurzaam materiaal. Ze bestaan uit meerdere delen 

waardoor een mat gemakkelijk te verplaatsen is en onderdelen 

separaat te repareren of te vervangen zijn. 

Veiligheid 
Voor een optimale veiligheid van de springer hebben de landings-

matten voor polsstokspringen schuine delen bij de insteekbak en 

extra lange voormatten. 

De internationale landingsmat voor hoogspringen heeft inkepin-

gen waar de staanders in geplaatst worden. Dit garandeert een 

optimale veiligheid voor de atleet en voorkomt het bewegen van 

de palen bij aanraking van de landingsmat. 

Overkapping
De aluminium overkapping is hufterproof en gemakkelijk te laten 

zakken tot de grond. Door de dubbele wielen is de overkapping 

gemakkelijk te verrijden. 

Kijk voor meer inrichtingsmaterialen voor de springnummers op 

www.tammingasports.nl

Tamminga Sports verzorgt de totale opbouw van de landings-

matten en de overkapping. Ook heeft u geen omkijken naar het 

afladen van de overkapping wanneer deze wordt geleverd.

Tamminga Sports verzorgt de totale opbouw  
van de landingsmatten en de overkapping. Ook 
heeft u geen omkijken naar het afladen van de 
overkapping wanneer deze wordt geleverd. 



EEN COMPLEET AANBOD  

Tamminga Sports levert ‘Alles voor Atletiek’ en levert aan veel aannemers, 

gemeenten, atletiekverenigingen, atleten, coaches en scholen. 

Zij kloppen bij ons aan voor wedstrijd- en trainingsmaterialen voor de atletieksport. Te denken valt 

aan kogels, speren, disci, startblokken, latten, polsstokken en meetlinten. Maar ook voor therapie 

en herstel en het krachtcentrum leveren we materialen en we richten totale trainingsruimtes in.

Voor ons totale assortiment, verwijzen we u graag naar onze site www.tammingasports.nl 



Bezoekadres & showroom  

Jan van der Heydenstraat 24C  |  2665 JA  Bleiswijk

Bezoek op afspraak

Telefoon +31(0)10 - 226 43 90

E-mail sales@tammingasports.nl 

Website www.tammingasports.nl

Volg ons op              

DUURZAAMHEID 
Bewegen in een wereld die gezond is; niet alleen waar we goed zorgen voor ons lichaam maar ook 

voor onze planeet. Al jaren dragen wij bij aan het stuk duurzaamheid door reparaties en renovaties. 

Of we zorgen dat materialen worden hergebruikt. 

Tamminga Sports biedt diverse gerecyclede sportmaterialen; herkenbaar  

aan het 2nd Life logo. Ook staan we voor een transparant advies en blijven  

we in gesprek met onze producenten over wat we beter kunnen doen. 

2nd Life staat voor Reparatie & Renovatie, Recycling en Hergebruik.

Atletiek Performance Areas Balsporten Speeltoestellen Outdoor FitnessBoost Materialen

De mensen achter Tamminga Sports zijn bekend met 

de sport en denken graag met u mee. De atletiekbaan 

zo inrichten dat het aansluit bij de wensen van de 

desbetreffende gebruikers en gemeente. 

Extra trainingsmogelijkheden of speelmogelijkheden 

voor kids naast de atletiekbaan is een mooie optie om 

multigebruik van de accommodatie te bevorderen. 

Hiervoor biedt Tamminga Sports een breed 

assortiment aan outdoor-fitnessmogelijkheden 

en sport- en speeltoestellen. 

Installatie 
Ook kunnen we adviseren en ondersteunen bij de in-

stallatie met ons eigen installatieteam die de sportma-

terialen ter plaatse op een juiste wijze installeren. 

RENOVATIE OF REALISATIE

Een renovatie van een atletiekbaan of de realisatie van een totale  

nieuwe accommodatie? 


