Glas en bal vormen met de Glass Boarding van
Sportsglass niet langer een beroerde combinatie. Een veldafscheiding, een oefenwand voor
kap- en draaitechnieken en schiet- en aannameoefeningen, een leunhek en reclameobject
ineen; dat is de Glass Boarding. Hiermee matchen glas en bal als scoren en voetballen.
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Design product met vier
functies in één
Glass Boarding: veldafscheiding, leunhek,
reclameobject én oefenwand
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Wie heeft het vroeger niet meegemaakt dat er
tijdens het straatvoetballen weleens ergens een
bal door een ruit ging? Maar glas en een bal
hoeven elkaar nu niet meer te bijten. Dat bewijst
het multifunctionele product Glass Boarding, dat
sinds een paar maanden op de markt is.
Eerst waren er pilots bij FC Twente, bij amateurclub BHC in Weezep en bij CSV 28 in Zwolle.
Laatstgenoemde voetbalclub is dolenthousiast
en gaat het product kopen en FC Twente heeft
inmiddels een offerte aangevraagd.
‘Deze club is er ook zeer tevreden over, dus het
spelletje begint te lopen’, zegt eigenaar Martin
Reijnders niet zonder trots. Hij is zelf zo’n twintig
jaar betaald voetballer geweest en heeft een
eigen voetbalschool gehad waar hij altijd bezig
was met het trainen van kinderen. Maar er was
in zijn ogen niet echt iets moois op de markt om
de bal goed te laten weerkaatsen.
In eerste instantie ontwikkelde Reijnders de Glass
Boarding dus als oefenwand voor het voetbal,
om bij kinderen de pas en aanname te
verbeteren.
‘Dan heb ik het over de kickbacks, wanden van
tweeënhalve meter lang en een meter hoog.
Maar iemand kan ook zeggen: “Dat bestaande
hekwerk vind ik niet zo mooi, hiervoor wil ik een
Glass Boarding hebben.” Dan heb je een oefenwand, een veldafscheiding en een reclamebord in
een. Smaken verschillen natuurlijk, maar ik vind
het ook nog eens erg mooi om te zien. Het is
echt iets van deze tijd.’
Perfecte weerkaatsing van de bal
De ex-voetballer is zo’n twee jaar met de ontwikkeling ervan bezig geweest en had hiertoe allerlei
verschillende materialen geprobeerd, voordat dit
product er uiteindelijk in deze vorm uit Een product van gehard glas.
Reijnders: ‘Dit is duurzaam en geeft een perfecte
weerkaatsing van de bal terug. Het glas heeft
een speciale behandeling ondergaan, waardoor
het zo’n twaalf keer sterker is dan het glas dat
we in onze kinderjaren aan het rinkelen brachten.
De Glass Boarding daarentegen is doorvalveilig.
Dit type glas wordt ook toegepast in hekwerken
in de woningbouw, waar behalve esthetica ook
veiligheid een grote rol speelt. Sportsglass ontwikkelde ook een glasbalustrade die sterk genoeg
is om aan alle eisen te voldoen en daarom geeft
Sportsglass garantie op al haar producten.’

Alles kan op maat worden gemaakt: geheel
customized
Ontwikkelde hij het in eerste instantie voor
voetbal; Glassboarding kan in principe voor allerhande sporten worden gebruikt. ‘
Reijnders: ‘Op de beurs heb ik echt allerlei verschillende sportverenigingen bij me gehad die
belangstelling toonden. Het ging om sporten
waar ik zelf nog eigenlijk niet direct aan had
gedacht, zoals ijshockey, de wielersport, golf,
inline skating en tennis. Natuurlijk gebruikt elke
sportvereniging ook een veldafscheiding, denk
maar eens aan die grote oefenmuren bij tennis,
die nu nog van beton zijn, die kunnen wij ook
heel goed maken van dit materiaal. Dus dan krijg
je een mooiere uitstraling met een mooiere weerkaatsing van de bal. En de tussenschotjes van de
golfsport voor de driving range zijn normaliter
gewoon van hout. Die kunnen ook speciaal worden vervaardigd. In principe kan alles op maat
worden gemaakt. Je kunt het helemaal customizen. Ook kan Glassboarding op elke ondergrond
worden bevestigd. We hebben overal wel een
oplossing voor.’

'Dan heb je een oefenwand,
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transparant, mensvriendelijk, duurzaam, onderhoudsarm en functioneel.’
Hij levert de eigenaar ook nog eens geld op
Functioneel is hij zeker, ook als hek. De Glass
Boarding is wel aanwezig, maar wordt niet ervaren als een onvriendelijke barrière. Veld en spelers
worden hierdoor toegankelijker en de bezoekers
worden deelnemers. De glasbalustrade wordt aan
de bovenzijde afgedekt met een speciale leuning.
Deze dient bovendien als bescherming van de
glasrand.
En niet te vergeten: zo’n wand leent zich ook
prima voor reclame-uitingen. De Glass Boarding
wordt beplakt met een kras- en slijtvaste folie.
Hierdoor is de boarding strak, uniform, onderhoudsvrij en bij vervuiling eenvoudiger te reinigen.
‘Naast alle esthetische en technische voordelen
levert het de eigenaar ook nog eens geld op. Het
grote oppervlak garandeert namelijk, dat de
naam van de sponsor ook aan de overkant van
het veld goed te zien is’, besluit Reijnders.

een veldafscheiding en een
reclamebord in een'
Een dierentuin of gevangenisterrein
Met de Glass Boarding kan de functionele techniek aanzienlijk worden verbeterd. Zowel individueel als in groepsverband wordt de pass- en
traptechniek bijgeschaafd. Dit product is een
unieke trainingsfaciliteit voor het verbeteren van
basistechnieken, zoals pass- en trapoefeningen.
‘Voor de jeugd leent de boarding zich ideaal om
de balaanname te trainen. Doordat de bal perfect
weerkaatst, is er geen betere schietwand denkbaar. Oefeningen kunnen op elke gewenste plek
van het veld, waarlangs de Glass Boarding zich
bevindt, worden gedaan.
Ook als veldomheining is hij bijzonder, want wat
afrasteringen betreft houden de huidige velden
veelal het midden tussen een dierentuin en een
gevangenisterrein, meent Reijnders.
‘Traditionele hekken om sportvelden zijn vaak
ontsierend, mensonvriendelijk, onderhoudsgevoelig en kunnen zelfs agressie opwekken. Zo’n
omgeving draagt niet per definitie bij aan een
aangename sportmiddag voor sporter, bezoeker
en sponsor. De Glass Boarding daarentegen is

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
http://www.fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-4492

www.greenkeeper.nl

39

