PULASTIC AT WORK

SPORTCENTRUM THE DOME IS DANKZIJ PULASTIC
GESCHIKT VOOR SPORTEN OP TOPNIVEAU!

THUISHAVEN VAN HANDBAL HOUTEN:
“HET BEGINT AL BIJ DE UITSTRALING”.

PROJECTOMSCHRIJVING
Sportcentrum Houten is hét aanspreekpunt voor de verhuur en organisatie
van de multifunctionele sporthal The Dome, de thuishaven van Handbal
Houten, Judo Groot Houten, Your Personal Training en de KNVB Zaalvoetbal.
Sportcentrum The Dome is tot stand gekomen door particulier initiatief. Het
pand is ontworpen door Van der Zee Architecten en bevat een grote sporthal
met tribune, een dojo ruimte, kleed- en wasruimtes, een groot restaurant,
kantoorruimte en een fysiotherapie praktijk. Naast Handbal Houten, één van de
initiatiefnemers voor de ontwikkeling van dit nieuwe sportcomplex, maken ook
de omliggende scholen gebruik van de sporthal. Daarnaast is er in het ontwerp
rekening mee gehouden dat er evenementen kunnen plaatsvinden.
Met The Dome beschikt Houten over een accommodatie waar op hoog niveau
mooie sportevenementen kunnen worden georganiseerd. Daarnaast is er
voor andere sportverenigingen de mogelijkheid om binnen de bestaande
accommodaties optimaal te werken aan hun ambities.
PULASTIC SPORTVLOEREN
De sportvloeren stonden al in het bestek, uiteindelijk is de combinatie inkoop
doorslaggevend geweest om ook Sika vloeren toe te passen in de overige
ruimtes in het gebouw. De topsporthal wordt voornamelijk gebruikt door
handbal op het hoogste niveau, de ambitie is zelfs om Europacup te spelen.
Daarom is gekozen voor het systeem Pulastic Pro 130 Comfort Eco. Een
systeem dat geschikt is voor sporten op topniveau!

In 2015 kreeg Handbal Houten een nieuwe sporthal met daarin een Pulastic
vloer. De oude hal was eigenlijk een gymzaal. De vloer was erg hard, had een
slechte demping/vering en was spekglad. De vloer was bezaaid met allerlei
lijnen van andere sporten waardoor het soms moeilijk was om de handbal
belijning te onderscheiden. In wedstrijdverslagen van tegenstanders werd
de vloer zelfs omschreven als “de schaatsbaan van Houten”. Deze factoren
maakten het spel minder aantrekkelijk en gevaarlijk voor blessures. Handbal is
een snelle, dynamische sport met veel vallen, springen en schijnbewegingen.
“Toen we voor het eerst de nieuwe vloer mochten betreden merkte je meteen
het verschil”, aldus Riemer. “Het begint al bij de uitstraling. De vloer zag er mooi
uit met voornamelijk handbalbelijning. Het keepersgebied heeft een andere
kleur. Maar niet alleen de uitstraling is belangrijk. Bij de eerste training was het
verschil al duidelijk te merken. Je glijdt niet meer weg bij een schijnbeweging,
het springen en het landen voelt een stuk prettiger dankzij goede demping en
vering en we hoeven niet meer bang te zijn voor gezwollen enkels als je een
keer verkeerd valt. De vloer is dus op alle aspecten sterk verbeterd. Voor ons
als thuisploeg is dit natuurlijk geweldig. Wij gaan weer met plezier naar onze
trainingen en de resultaten tijdens de wedstrijden mogen er ook zijn!”
De verbetering is niet onopgemerkt gebleven buiten de club. Sinds de nieuwe
sporthal wordt de Supercup (de kampioen van de beker vs. de kampioen van
de Eredivisie) ook in The Dome gehouden. Een mooi resultaat na jaren
hard werken!

PULASTIC EN JONGE TALENTEN
Riemer van Markus is 24 jaar oud en woont in Nieuwegein. De interesse voor
handbal is begonnen in groep 5 tijdens een handbaltoernooi op school. Vanuit
handbal vereniging Nieuwegein heeft hij de mogelijkheid gekregen om een
aantal keer gratis mee te trainen. Inmiddels speelt Riemer bij Stipt Payroll/
Handbal Houten die voor het vierde seizoen in de Eredivisie spelen.
Handbal Houten heeft de afgelopen jaren grote stappen gemaakt. In vier jaar
tijd zijn ze drie keer gepromoveerd en terechtgekomen in de Eredivisie. In de
tijd van promoveren is er veel veranderd voor het team. Promoveren naar een
ander niveau betekent ook dat je aantrekkelijker wordt voor spelers buiten de
club. De laatste jaren is het team constant gebleven en is er gebouwd aan een
hecht team met per seizoen nieuwe aanvullingen van de jeugd of buitenaf. Het
team is hierdoor een hechte vriendengroep geworden. Plezier staat hoog in het
vaandel en dit is terug te zien in de resultaten.

RUIMTE

SYSTEEM

KLEUR

Topsporthal

Pulastic Pro 130 Comfort Eco

Sportveld: Dolphin Grey (521)
Randen rondom sportveld: Stone Grey (504)
Doelgebieden: Dusty Grey (506)

Gangen

Pulastic Classic 110 Eco

Stone Grey (504)

Natte ruimtes

Acoustifloor (4 + 2 mm)

Stone Grey (504)
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