
Tamminga Sports

Balsporten
Total Sport Supplier voor Sportaccommodaties



Tamminga Sports is een toonaangevend bedrijf voor de inrichting van sportaccommodaties in 

de Benelux. In de realisatie van accommodaties voor balsporten werken we samen met onze 

Duitse producent Artec. Wij denken met u mee in sportoplossingen voor jong en oud,  

beginners en gevorderden en voor iedere outdoor-locatie. 

Tamminga Sports

Balsporten 

Door de nauwe samenwerking met onze  producent kunnen we  

snel schakelen en bieden we een optimale service.  

VOETBAL
Tamminga Sports heeft zowel wedstrijddoelen, verplaatsbare trainings-

doelen en aparte doelen voor de jeugd. Ook kunnen we u van 

dienst zijn met dug-outs en de cornervlaggen. Alle materialen 

zijn bovendien TUV-gecertificeerd ( volgens kwaliteitsnor-

men DIN/EN).  

Wedstrijd voetbaldoelen 
Aluminium kooidoelen en P-doelen in blank aluminium  

of wit gepoedercoat.

Specificaties kooidoel:
• Volledig gelaste ovalen aluminium profiel 120x100mm.

•  Ingefreesde nethaken waardoor het net niet loskomt; een extra 

strip om het net op zijn plaats te houden is niet nodig! Levering  

met kunststof nethaken is ook mogelijk.

•  Volledig gelast aluminium opklapbaar grondraam met aluminium buisjes 

met gecoate staaldraad voor de netbevestiging (diepte 1,5m – 2m).

• Wordt geleverd met 2 of 3 spanstangen met grondpotten.

• Wanddikte 2.7mm 

•  Vastzetting grondraam aan basispalen middels velcro-spansysteem  

(makkelijk voor het onderhoud zoals maaiwerkzaamheden etc)

• Versterkte hoekprofielen voor extra stabiliteit.

• Grondpotten met lengte 1m met of zonder ribben/flensen.

• Inclusief doelnet.



Specificatie P-doel: senior en jeugd (5m x 2m)
• zie specificatie kooidoel 

•  P-beugel voorzien van extra 91cm lange support van doelpaal 

naar doellat.

•  opklapbaar aluminium grondraam met diepte 1,5m – 2m.

•  netdiepte aan bovenzijde 80cm en onderzijde 150cm/200cm.

Specificatie Wegdraaibare jeugddoelen 5m x 2m:
•  volledig gelaste ovalen aluminium profielen 120x100mm

•  Ingefreesde nethaken

•  versterkt opklapbaar aluminium 1,5m diep grondraam

•  vastzetting grondraam aan basispalen middels velcro-span-

systeem

•  grondraam wipt omhoog als men vergeet het grondraam op  

te klappen voor opberging (voorkomt schade aan uw doel)

•  basispalen voor plaatsing in grondpotten

•  mogelijkheid voor extra schoor basispalen voor extra stabiliteit

•  projectie van 3,5m – gewenste afstand (custom made)

•  voorzien van 12 gelagerde wielen aan beide zijdes van het doel

Verplaatbare senior- en junior voetbaldoelen:
•  aluminium profiel 120x100mm, 80/90mm, 80/80mm vierkant

•  verplaatsing middels wielen breedte- of lengterichting,  

kruiwagen model

•  geïntegreerde gewichten in basisprofiel doel (tip-over gevaar)

•  mogelijkheid tot plaatsen losse gewichten (tip-over gevaar)

Mini-doeltjes
verkrijgbaar in verschillende maten en aluminium profielen 

Hoekvlaggen
4 flexibele stokken met lengte 1,8m, 4 vlaggen, 4 vlagklemmen,  

4 aluminium grondpotten met ketting en vuilopslag.  

Ook PVC grondpotten leverbaar.



HOCKEY
Wedstrijd hockey goals (3.66m x 2.14) met:

•  volledig gelaste aluminium profiel 75x50mm (aluminium  

kleur of ander kleur (wit, geel) gepoedercoat)

•  profiel voorzien van hardhouten inwendige core ter  

voorkoming deuken profiel impact hockey ballen

•  ingefreesde nethaken of kunststof nethaken

•  2 aluminium wielgaffels met dubbele wielen 

•  slagplank met inwendige houten core en voorzien  

van rubber granulaat

BASKETBAL
• vaste of mobiele opstelling

•  aluminium profiel

•  inklapbaar, wegdraaibaar of vaste opstelling

•  meerdere projecties mogelijk

•  voorzien van houten/acryl bord 120x90mm/90x90mm

•  stalen basketring met nylon net of stalen net

TENNIS
Wedstrijd tennispalen:

•  aluminium profiel; 120x100mm, 83x83mm, 80x80mm

•  intern spansysteem en netvastzetting

•  voor plaatsing in grondpotten

•  sleenetpalen voor plaatsing op beton voorziening

•   inclusief tennisnet en voorzieningen zoals netadjuster met  

vastzetting, ondersteuningspaal dubbel/enkel speelveld,  

sleepnetten, score borden, witte PVC belijning 

VOLLEYBAL
• vaste of mobiele opstelling

•  aluminium profiel

•  intern opspansysteem en netvastzetting

•  hoogte-instelling middels spindle draaisysteem

•  hoogte-aanduiding op de palen

•  voor plaatsing in grondpot of mobiele T-voet opstelling



 

HANDBAL
• vaste of mobiele opstelling 3m x 2m

• aluminium profiel 80x80mm

•  voor plaatsing in grondpotten of middels vastzet  

haaksysteem met grondplaten

• vast of inklapbaar achterframe (diepte 1.25m)

BEACH SPORTEN
•  aluminium installaties verkrijgbaar voor beach volleybal, beach 

handbal en beach voetbal in profielen 120x100mm, 80x80mm

•  voor plaatsing in grondpotten met adapters en/of  

aluminium inbouw-frame

•  inclusief benodigde doelnetten, pvc belijning met  

grondpennen/grondpotten



RECREATIEDOELEN 3mx2m
•   volledig aluminium gelaste profielen met aluminium stijlen; leverbaar  

zonder of met zandvulling (voor reductie geluid impact ballen)

•   doel met of zonder targets (2 stuks per doel)

•   doel verkrijgbaar met Hercules anti-vandalisme net (voorzien van een stalen kern)

•   doelen leverbaar met gecombineerde basketbal voorziening inclusief bord  

(acryl/staal), ring en net (nylon, staal)

SOCCER COURTS 
•   in aluminium of stalen uitvoering 60x60mm; geïntegreerd in boarding

•   maatvoering: 40x20m, 30x15m, 20x13m en 15x10m

•   witte 19mm pvc boarding of 15mm acryl transparante boarding

•   inclusief kooiconstructie met palen en netten 3m hoog met maaswijdte 45x45mm

•   geintegreerde 3x2m doelen (2 stuks met ingang aan 1 zijde), 4 mini goals 

120x80cm, basketbalbord op 3x2m doelen (2 per veld)



DUG-OUTS  
•   volledig gelaste aluminium constructie

•   voorzien van 3mm – 6mm dik macrolon polycarbonaat (blijft altijd transparant)

•   zitting/rugleuning in aluminium, meranti houten of PVC kuipstoeltjes uitvoering

•   eventueel voorzien van kledinghaken, opbergsysteem tassen

•   eventueel voorzien van draaggrepen aan beide zijdes dug-out

•   breedte 3m – 10m, hoogte 2m – 2.25m, diepte 1.5/0.9m, 1m, 1.5m, 2m, 3m

•   inclusief bevestigingsmaterialen voor plaatsing op beton plateau

•   aluminium kleur (op verzoek ook poedercaoting mogelijk)



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 

uit te voeren op bestaande materialen. Of we zorgen ervoor dat materialen zoveel mogelijk wordt 

hergebruikt. 

Tamminga Sports biedt diverse gerecyclede sportmaterialen; herkenbaar aan het 2nd Life logo.  

Zo zijn de nethaken voor de doelen van gerecycled plastic en gebruikt de producent gerecycled 

aluminium voor de producten. Ook staan we voor een transparant advies en blij-

ven 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

INSTALLATIE

Tamminga Sports heeft de beschikking over  

een eigen installatie team dat de sportmaterialen 

 ter plaatse op een juiste wijze kan installeren. Dit 

doen wij in nauw overleg met onze opdrachtgever. 


