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Pannavelden, tennisbanen, privéhockeyveldjes, padel-
kooien, midgetgolfparken; Sports & Playgrass is geen 
‘dertien in een dozijn’ kunstgrasservice. “Waar veel 
bedrijven zich richten op particuliere tuinen of juist 
grote sportvelden, zitten wij daar net tussenin. Alles op 
het gebied van sport- en spel, maar dan het wat meer 
specialistische werk.

Binnen onze organisatie heerst een enorme passie voor 
kunstgras. Zowel ons commerciële team als aanleg-
team gaat vol overgave voor een prachtig eindresultaat. 
Wij gaan pas naar huis als de opdrachtgever tevreden is. 
Iedereen binnen de organisatie levert hier een bijdrage 
aan.

Servicegerichtheid
Wanneer je een aanvraag doet via onze 
website, nemen wij binnen 24 uur con-
tact met je op. Het liefst komen wij ver-
volgens op locatie langs om de wensen 
van de klant door te nemen. Wanneer 
dit in kaart is gebracht brengen wij 
op korte termijn een offerte uit. De 
offerte wordt stap voor stap opgebouwd, zodat je exact 
weet waar de verschillende kosten vandaan komen. Deze 
transparante werkwijze wordt door de meeste opdracht-
gevers als zeer prettig ervaren.

Als je akkoord gaat met de offerte plannen we direct de 
definitieve aanlegdatum in. Wij zijn erg flexibel en werken 
– indien gewenst – ook op zaterdag. Hierdoor kunnen we 
altijd op zeer korte termijn een passende datum vinden.

Het project wordt gerealiseerd door ons vakkundige 
aanlegteam. Wanneer je tijdens de aanleg vragen en/of 
opmerkingen heeft, staan onze professionals je graag 
te woord. Het project wordt na afronding samen met de 
opdrachtgever opgeleverd. Zo weten we dat de klant 
tevreden is en overhandigen we ook direct het garantie-
certificaat.

“We onderscheiden ons door 

hoe flexibel we zijn en we 

ontzorgen onze klanten 

compleet”

Veiligheid
Wij streven naar veiligheid tijdens de aanleg, maar zeker 
ook naar veiligheid voor de gebruikers van onze kunst-
grasvelden. We gebruiken dan ook enkel producten die 
veilig zijn voor mens, dier en milieu.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat jong en oud veilig 
en verantwoord kan sporten en spelen. Wanneer je kiest 
voor ons, verzorgen wij een compleet veilige speelom-
geving. Onder aanwezige speeltoestellen plaatsen wij 
valdemping van gerecycled rubber, deze vangt een onver-
hoopte val van iedere hoogte op. Verder verzorgen wij 
ook het hekwerk rondom je sportveld of speelterrein, 

om de veiligheid van de gebruikers en 
omstanders nog verder te waarborgen.

Vernieuwing
Ieder project vraag om een andere 
invulling en een specifieke beoorde-
ling. Wil je voor jouw project iets anders 
dan gebruikelijk of heb je een innova-
tief idee? Ons team denkt graag met  je 
mee. Vanaf de ontwerpfase tot de uit-

voering en oplevering van het project zijn wij betrokken. 
De mogelijkheden met ons kunstgras zijn legio, aarzel 
dan ook niet om je ideeën aan ons voor te leggen.

Betrokkenheid
Sports & Playgrass hecht veel waarde aan persoonlijk 
contact. Bij iedere aanvraag, groot of klein, komen wij op 
locatie langs voor een stukje advies. Alleen tijdens een 
persoonlijke afspraak kunnen we de situatie beoordelen 
en uitleggen welke werkzaamheden moeten worden uit-
gevoerd.

Tegenover de klant zijn wij altijd eerlijk over de moge-
lijkheden, maar zeker ook over de beperkingen van ons 
kunstgras. Wij geloven in een transparante, langdurige 
samenwerking.

Kunstgras hoeft niet 
altijd groen te zijn

Hoe bijzonder de aanvraag je ook lijkt, 
Sports & Playgrass gaat graag de uit-
daging aan om zo het onmogelijke, 
mogelijk te maken.

Sports & Playgrass is dé specialist in het 
verkopen, aanleggen én onderhouden van 
kunstgras sport- en speelvelden
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1.   Advies

Wij geven graag persoonlijk advies 
over de mogelijkheden van het kunst-
gras en de inrichting van je gewenste 
speelruimte of sportveld. In de meeste 
gevallen komen wij hiervoor op locatie 
een kijkje nemen.

2.   Keuze kunstgras

Wij sturen je stalen toe van de ver-
schillende typen kunstgras die voor 
jouw project geschikt zijn. Met deze 
stalen kun je een weloverwogen keuze 
maken.

3.   Offerte

Wanneer je een keuze hebt gemaakt, 
sturen wij je een offerte op maat. Deze 
offerte wordt stap voor stap opge-
bouwd, waardoor je exact ziet waar de 
verschillende kosten vandaan komen.

4.   Plannen aanlegdatum

Bij een akkoord op de offerte plannen 
we direct de definitieve aanlegdatum 
in. We zijn erg flexibel en werken ook 
op zaterdag. Hierdoor kunnen we altijd 
op zeer korte termijn een passende 
datum vinden.

5.   Realisatie project

Binnen enkele weken komt ons pro-
fessionele aanlegteam bij je langs om 
het project te realiseren. Na afloop 
zullen zij het project samen met de 
opdrachtgever opleveren.

6.   Garantie en onderhoud

Wij geven tien jaar garantie op de 
kleurechtheid en op het loslaten van 
de vezels. Het garantiecertificaat 
wordt direct bij oplevering overhan-
digd. Indien gewenst kunnen we ook 
een onderhoudscontract overeen-
komen. Hiermee wordt je geheel 
ontzorgd en kan het oneindige speel-
plezier beginnen!

Onze werkwijze

Nieuw trapveld Megen(>1000m2)  
daverend succes onder de jeugd

Modderplekken, de nodige molshopen en een algehele 
slechte staat van de natuurlijke grasmat zorgde ervoor 
dat het ooit zo populaire trapveld in Megen langzaam 
veranderde in een hangplek. Sports & Playgrass legde 
een nieuw kunstgrasveld inclusief belijning aan en Dor-
spraad in Megen kan dit soort initiatieven alleen maar 
toejuichen. 

Carlo Broeders, lid van de Dorpsraad is erg te spreken 
over het resultaat van het nieuwe kunstgrasveld: ‘wij 
streven al langer naar een beeld waarin de jeugd meer 
naar buiten gaat om te bewegen in plaats van thuis 
achter hun gamecomputer verschuilen. Nu dit project 
gerealiseerd is zien we dat de jeugd weer volop gebruik 
maakt van het trapveld’. Broeders was nauw betrokken 
bij de planning van het project. Door een goed contact 
binnen zijn netwerk met de gebiedsbeheerder van de 
gemeente Oss en de flexibiliteit van Sports & Playgrass 
kon het veld binnen een zeer korte tijd een heuse meta-
morfose ondergaan.

Sport- en speelgelegenheden in Megen 
Voor de jeugd zijn er in het dorp maar enkele speelgele-
genheden te vinden. Broeders legt uit: ‘in het dorp zie je 
dat sommige wijken wel een speelplek hebben maar deze 

zijn niet zo populair bij spelende kinderen. Waarschijnlijk 
komt dit door achterstallig onderhoud. Daarnaast is de 
wijk aan het vergrijzen.’ Het nieuwe trapveld is erg cen-
traal gelegen. ‘Ideaal voor de voetballers van de plaatse-
lijke voetbalvereniging R.K.S.V. Ulysses. Zij kunnen als het 
sportpark gesloten is toch voetballen omdat het trapveld 
een openbare gelegenheid is.’          

Sports & Playgrass als uitvoerende partij
Via de gemeente Oss heeft Sports & Playgrass de 
opdracht gekregen voor de realisatie van het nieuwe 
kunstgras trapveld in Megen. Bij dit kunstgras trapveld 
is er gestart met de grondwerkzaamheden. Vervolgens 
zijn de betonbanden geplaatst en zijn er ook nog drains 
aangebracht voor een goede afwatering van het veld 
bij hevige regenbuien. Vanuit deze basis zijn de mede-
werkers van Sports & Playgrass verdergegaan met de 
verdere opbouw van het veld door het aanbrengen van 
witzand en fijne lava om zo het geheel te gaan profile-
ren, verdichten en egaliseren. Ten slotte is het kunstgras 
geïnstalleerd en is er belijning aangebracht op het veld. 
Broeders heeft lovende woorden voor Sports & Playgras. 
‘De snelheid, kwaliteit en het nakomen van de afspraken 
zijn zaken waar ik erg over te spreken ben. Ik zou Sports & 
Playgrass 100% aanbevelen als uitvoerende partij.’

Foto: Trapveld Megen

Onderhoudscontract
Je kunt bij ons ook een onderhouds-
contract afsluiten. We bieden hiervoor 
meerdere pakketten aan. Zo blijft je 
sport of speelveld altijd spik en span.
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Sports & Playgrass beschikt over een groot eigen aanlegteam. Van het grondwerk, tot het plaatsen van toe-
stellen of sportinrichting, wij doen alles in eigen beheer. Op die manier kunnen we de kwaliteit waarborgen en 
altijd snel schakelen. Spoedklusje tussendoor? Wij verkopen onze klanten zelden een ‘nee’. Wij stellen graag 
een aantal van onze medewerkers aan je voor.

Koen Pennings
Koen is onze chef magazijn en ter-
rein. Een zeer belangrijke pion 
binnen het bedrijf en in de voorbe-
reiding op alle projecten. Hij zorgt 
dat altijd alles netjes is, voldoende 
op voorraad en gereed voor de uit-
voering. Dankzij deze duizendpoot 
kunnen al onze installateurs goed 
voorbereid en met de juiste materia-
len het land in. Iédere dag weer.

Marijn Dupont
Voordat Marijn bij Sports & Playgrass 
terecht kwam, trok hij de wereld 
over als installateur van kunstgras 
sportvelden. Hij realiseerde verschil-
lende projecten in o.a. Scandinavië, 
Afrika en het Midden-Oosten. Grote 
velden, maar ook heel specialistisch 
werk. Door zijn jarenlange ervaring 
is Marijn een ware kunstgras-expert. 
Verschillende kleuren, vormen, belij-
ningen of logo’s? Marijn realiseert 
het…

Ties Rommen
Geboren in een échte kunstgrasfa-
milie, waarbij meerdere familieleden 
in de branche actief zijn. Gelukkig 
behoort Ties nu ook alweer enkele 
jaren tot de Sports & Playgrass-fa-
milie. Kort heeft hij een uitstapje 
gemaakt naar de concullega’s, maar 
gelukkig bleek daar het (kunst)gras 
niet groener te zijn. Van een perfecte 
ondergrond tot de meest uitdagende 
kunstgrasvloer; Ties is een ware per-
fectionist.  Je zult hem nooit betrap-
pen op een kuiltje in de ondergrond 
of een simpel snijfoutje. Dat maakt 
Ties de perfecte vakman.

Vakmanschap is meesterschapDe mogelijkheden

Hockey Tennis

Speelvelden

Voetbal

GolfFitness

Padel

Multifunctioneel 
sportveld

Met een eigen kunstgras hockeyveld kan op elk gewenst 
tijdstip van de dag gewerkt worden aan de hockey skills. 
Afgelopen jaar hebben wij ruim 70 privé sportveldjes aan-
gelegd waarvan meer dan de helft kunstgras hockeyveld-
jes in de tuin waren.

Weinig ruimte voor meerdere kunstgras sportvelden? Een 
multifunctioneel kunstgrasveld is dan een goede ruim-
tebesparende oplossing. Door de toepassing van ver-
schillende belijning is het kunstgrasveld geschikt voor 
verschillende sporten.

Padel is de afgelopen jaren in zowel Nederland als in 
België een enorm populaire sport geworden. Dit blijkt wel 
uit het feit dat wij afgelopen jaar ruime 150 padelbanen 
hebben aangelegd.

Wij hebben jarenlange ervaring met de aanleg van zowel 
in- als outdoor kunstgras sportvloeren bij diverse sport-
scholen, fitnesscentrums en fysiopraktijken. Een kunst-
gras sportvloer is bijvoorbeeld ideaal voor power sleds, 
fitness, bootcamp of bij revalidatie.

Wij leggen kunstgras tennisbanen aan met de juiste 
sporttechnische eigenschappen. Het kunstgras wat wij 
gebruiken is van hoogwaardige kwaliteit en wordt gepro-
duceerd in Europa. Het gebruik van kwaliteitsmaterialen 
vergroot je speelcomfort en daarmee ook je speelplezier!

Wij houden ons al jarenlange bezig met de aanleg van 
kunstgras in speeltuinen, schoolplein of rondom een 
speeltoestel. Van grondwerk tot het plaatsen van speel-
toestellen, wij doen alles in eigen beheer met diverse 
eigen aanlegteams. Op deze manier kunnen wij de kwali-
teit waarborgen en dus snel schakelen.

Het kunstgras pannaveld wordt door ons voorzien van 
hekwerk of boarding, waardoor de bal beter in het spel 
blijft. Daarnaast brengen we vaak een valdempende 
onderlaag aan voor de veiligheid van de sporter.

Wil je een putting green bij je thuis laten aanleggen? Bij 
Sports & Playgrass kun je terecht voor de aanleg van in- 
en outdoor kunstgras putting greens of Adventure golf, 
dit is een uitdagendere vorm van midgetgolf.
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Enkele jaren terug zijn de eerste contacten gelegd 
tussen Sports & Playgrass en Golfplaza. In eerste instan-
tie kregen we enkel een order voor het leveren van 
kleine afslagmatjes (T-Grass) voor thuisgebruik. Vanaf 
dat moment is een prettige samenwerking ontstaan met 
Golfplaza. Het is niet alleen bij deze eerste order geble-
ven. Inmiddels hebben wij vele kunstgras opdrachten 
in de Golf Megastores mogen uitvoeren. Met dit artikel 
vertellen wij je graag meer over onze samenwerking met 
dit bedrijf. 

Laten we beginnen met een korte introductie over Golf-
plaza. Onder de golfliefhebbers zal deze naam niet geheel 
onbekend zijn. Golfplaza bestaat inmiddels alweer 28 jaar 
en heeft vier Golf Megastores in Rijswijk, Hitland Nieu-
werkerk a/d IJssel, Vianen en Eindhoven. Ze bieden een 
ruim assortiment golfartikelen aan voor de allerlaagste 
prijzen. Tevens kun je via de website ook online winkelen. 
Sinds de overname van Golfplaza door Edwin Dirne is de 
huisstijl geheel vernieuwd met o.a. een fris nieuw logo en 
andere bedrijfskleuren. 

Inmiddels hebben we een bezoek gebracht aan alle Golf 
Megastores. We hebben hier alle uitgevoerde projecten 
voor Golfplaza in beeld gebracht. Wil je weten hoe de 
‘reis’ langs alle Golf Megastores eruitzag? Lees dan zeker 
verder.

Golfplaza Hitland
Het is 9.00 ’s ochtends en de eerste Golf Megastore van 
Golfplaza in Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel heeft net 
haar deuren geopend als wij het terrein op kom rijden. 
Meteen bij aankomst op het parkeerterrein valt de 
enorme hoeveelheid golfers op die richting de naastgele-
gen golfbaan Hitland lopen. Deze Golf Megastore bevindt 
zich op een uitstekende locatie! Wanneer we richting de 
winkel loop zien we direct de twee kunstgras putting 
greens liggen die door ons zijn aangelegd. Ze zorgen 
voor een mooie entree van het grote winkelpand. Binnen 
spreken we met de winkelmanager en hij laat weten blij 
te zijn met het resultaat. Hiervoor stonden bosjes en dat 
oogde wat rommelig. Kunstgras is voor dit probleem een 
ideale vervanger aangezien het veel minder onderhoud 
kost. Hij ervaart de aanwezigheid van de twee putting 
greens zeker als positief aangezien de winkelbezoekers 
direct diverse putters kunnen testen. In de winkel bevindt 
zich ook nog een afslagkooi waar wij het kunstgras van 
hebben vervangen.    

Golfplaza Rijswijk
De route wordt vervolgd richting het westen, naar de Golf 
Megastore in Rijswijk. Deze winkel bevindt zich op een 
mooie zichtlocatie langs de snelweg A13. In deze winkel 
hebben wij twee afslagkooien voorzien van nieuw kunst-
gras en een indoor putting green aangelegd. Voor ver-
dere aankleding van de winkel zijn ook een zitbank en alle 
vloeren van de paskamers bekleed met kunstgras. We 
spraken met de enthousiaste winkelmanager, die aangaf 
blij te zijn met de vele kunstgras toepassingen in zijn 
winkel. Hij is blij met de uitvoering van de nieuwe indoor 
putting green. Mooi van formaat en wordt veelvuldig 
gebruikt door winkelbezoekers voor het testen van ver-
schillende putters. 

Golfplaza Vianen
Vanuit Zuid-Holland wordt de route vervolgd naar de Golf 
Megastore in Vianen. Ook dit is weer een mooie ruime 
winkel waar direct bij binnenkomst de indoor kunstgras 
putting green in het oog springt. Rondom staan diverse 
displays met putters om te kunnen uitproberen. Uiteraard 
nog even een actiefoto op de putting green gemaakt om 
vervolgens weer de auto in te stappen richting Eindho-
ven. 

Golfplaza Eindhoven  
De laatste locatie die werd bezocht is Golf Megastore 
Eindhoven. Boven de winkel bevindt zich het hoofd-
kantoor van Golfplaza. Bij de overlegruimte op kantoor 
hebben wij een deel van de wand bekleed met kunst-
gras. In een andere kantoorruimte hebben wij een kunst-
gras putting green met bedrijfslogo gemaakt wat dient 
als wandbekleding. Wanneer je deze ruimte binnenkomt 
vormt de putting green echt een eyecatcher. Tot slot 
spraken we met Edwin Dirne, eigenaar van Golfplaza. Hij 
gaf aan blij te zijn met de samenwerking met Sports & 
Playgrass en de uitgevoerde kunstgras projecten. Edwin 
is verder van mening dat de aanwezigheid van een kunst-
gras putting green in een golfwinkel misschien niet echt 
uniek te noemen is, de concurrent heeft het vast ook, 
maar het werkt wel. Doordat mensen spullen kunnen uit-
proberen zijn ze toch sneller geneigd om tot een aankoop 
over te stappen. 

Via deze weg willen wij graag Golfplaza bedanken voor 
alle mooie projecten die wij tot nu toe mochten uitvoe-
ren. 

Samenwerking met Golfplaza

Foto: Golfplaza Vianen

Putting green bij je thuis?
Wij helpen je graag met het realiseren 
van deze droom zodat je het gehele 
jaar door kunt blijven putten. 
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Voor V.V. Trinitas Oisterwijk is er gekozen voor een afra-
stering van dubbelstaafmat van ronde bovenbuis. Ideaal 
om de bal op te vangen. Voor het plaatsen van een hek-
werk zijn er diverse opties. Denk hierbij aan verschillende 
maatvoeringen, constructies en coatings. Daarnaast 
hebben we per sportcategorie diverse sportaccessoi-
res die je sportveld compleet maakt. Mocht je interesse 
hebben dan kun je het beste even contact opnemen met 
Sports & Playgrass om de mogelijkheden te bespreken. 

Hekwerken en toebehoren

Foto: V.V. Trinitas Oisterwijk

Een kunstgras sportveld kan volledig naar wens worden 
uitgevoerd. Eén van de opties is het verwerken van een 
custom logo in je kunstgrasmat. Dit maakt jouw kunst-
gras sportveld nog persoonlijker. Custom kunstgras 
logo’s worden door onszelf gemaakt of aangevraagd bij 
een gespecialiseerd bedrijf. Bij de aanleg van het kunst-
grasveld wordt het logo in het gras gesneden, zodat het 
naadloos past in de kunstgrasmat. 

Daarnaast zijn er ook diverse opties voor je belijning van 
het veld. Dit kan in allerlei kleuren en maatvoeringen. 
Heb je bijvoorbeeld ruimtegebrek dan kunnen we ver-
schillende belijningen toepassen zodat je meerdere spor-
ten kunt beoefenen. Ideaal om alle kinderen tevreden te 
houden. 

Logo en belijning

Deze pannakooi hebben we aangelegd bij een verenging 
maar we hebben ook jarenlange ervaring met particuliere 
sportvelden. Je eigen pannakooi, hockeyveld of multi-
functioneel sportveld om je persoonlijke skills te beoe-
fen? Wij kunnen deze droom voor je realiseren.

 Direct resultaat
 Altijd netjes, in zowel de zomer als de winter
 Onderhoudsvriendelijk 
 Eenmalige investering 
 Lange levensduur

Privé sportveld

Éen van de toebehoren opties:
volledig gelast mini-hockeydoel met 
slagplank. Ideaal voor trainings- en 
recreatie doeleinden.
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Plaats:  Bavel

Oppervlakte: 80 m2

Opdrachtgever: Particulier

Type kunstgras: Golf + Cantano

Putting green

Plaats:  Zeist

Oppervlakte: 72 m2

Opdrachtgever: Particulier

Type kunstgras: Hockey Ultra

Hockeyveld

Plaats:  Eindhoven

Oppervlakte: 180 m2

Opdrachtgever: Particulier

Type kunstgras: Playgrass

Multifunctioneel sportveld

Plaats:  Someren

Oppervlakte: 350 m2

Opdrachtgever: R.O.B. Minigolf Solutions

Type kunstgras: Invention + Trendy Grass

Adventure golf

Plaats:  Turnhout (België)

Oppervlakte: 800 m2

Opdrachtgever: Tomaspor

Type kunstgras: Padel SP

Padel

Plaats:  Hedel

Oppervlakte: 112,5 m2

Opdrachtgever: Berlaere Vastgoedontwikkeling

Type kunstgras: Playgrass

Pannakooi
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Plaats:  Mol

Oppervlakte: 1600 m2

Opdrachtgever: Tomaspor

Type kunstgras: Padel SP + Landscaping

Padel

Plaats:  Bilthoven

Oppervlakte: 78 m2

Opdrachtgever: Particulier

Type kunstgras: Hockey Ultra

Hockeyveld

Plaats:  Didam

Oppervlakte: 450 m2

Opdrachtgever: Joosten kunstoffen

Type kunstgras: Striker

Fitness

Plaats:  Heinkenszand

Oppervlakte: 100 m2

Opdrachtgever: Vakantiepark hof van Zeeland

Type kunstgras: Playgrass + Playgrass color

Speelveld

Plaats:  Berghem

Oppervlakte: 170 m2

Opdrachtgever: VrienDD

Type kunstgras: Playgrass color

Fitness

Plaats:  Sliedrecht

Oppervlakte: 500 m2

Opdrachtgever: Visser groen

Type kunstgras: Playgrass + Playgrass color

Speelveld
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5386 LL Geffen
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www.sports-playgrass.nl


