Urban sporten
voor jeugd en volwassenen
Skate - freerunning - bootcamp - calisthenics - outdoor DJ - fitness

Beste gemeente,
Yalp denkt altijd nét dat beetje anders, met
sportoplossingen die inspelen op de uitdagingen in stad of
dorp. Of het nou gaat om een vernieuwende bootcampplek,
freerunning of om één van onze interactieve speelproducten
die al op meer dan 320 plekken over de hele wereld hun nut
bewijzen.
Het bedrijf Yalp is een vriendenclub— maar dan één
van professionele, ambitieuze, ondernemende mensen.
Vriendelijk, klantgericht en met de Twentse nuchterheid. We
delen met elkaar één passie. De passie voor sporten. Want
wist u dat YALP het omgekeerde is van PLAY?

Yalp brengt sporters en gemeenten samen.
Beste sporter,
Hoe ziet jouw ideale sportplek eruit? Daar heb je vast
een antwoord op! Wat zou het te gek zijn als jouw ideale
sportplek écht gerealiseerd wordt. Burgers mogen in veel
gemeenten middels het burgerinitiatief aangeven wat hun
wensen zijn om hun wijk mooier te maken. Zo kunnen jij en
je vrienden zich inzetten voor een gave sportvoorziening
die precies aansluit bij jullie wensen. Maar hoe dien je een

FREERUNNEN
in een veilige sportomgeving

burgerinitiatief in? Wat kan Yalp hierin betekenen?
Wij weten alles over de do’s en don’ts bij burgerinitiatieven. Zo hoeven jullie het wiel niet opnieuw uit
te vinden, maar kunnen we samen voordeel hebben
van eerdere ervaringen. Ook weten wij de weg voor het

Freerunning is een zeer populaire sport, die jeugd uitdaagt om van A naar B over objecten te

aanvragen van aanvullende financiering.

bewegen. Op hun eigen manier en niveau. Yalp biedt toestellen die samen met een valdempende
valondergrond een veilige sportomgeving vormen. Heeft u een locatie van Yalp gerealiseerd?

Benieuwd wat Yalp voor u kan betekenen om ideeën

Onze partner Philip van Ees geeft demonstraties en introductielessen om de jeugd op positieve

werkelijkheid te laten worden? Wij staan klaar als partner
van A tot Z. Of het nu gaat over wetgeving, de creatieve

wijze kennis te laten maken met de sport.

inrichting, praktische uitvoering of financiële vraagstukken.

Freerunning kent geen spelregels en spreekt een grote leeftijdsgroep aan. Het gaat niet om
steeds verder springen, maar om steeds meer controle krijgen over de bewegingen. Freerunning
is goed voor de gezondheid, de sociale ontwikkeling en betrokkenheid bij de buurt. Dat maakt de
sport al op 10 Yalpplekken in de openbare ruimte en op 60 scholen zeer succesvol.

Video : dit is
freerunning
www.bit.ly/1LbKAjq
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CALISTHENICS
Waaraan dankt deze sport zijn populariteit?
Ze schieten als paddenstoelen uit de grond: calisthenics-sportplekken in de openbare ruimte. Met wereldwijd
miljoenen participanten van alle leeftijden en meer dan 500 officiële outdoor sportparken, is calisthenics één van de
snelst groeiende sporten. Bij calisthenics trainen sporters met het eigen lichaamsgewicht, met behulp van minimale
apparatuur. Denk aan een combinatie van stangen om aan op te trekken, te zwaaien of rekoefeningen te doen. In
vaktermen: met dip-bars, pull-up bars en monkey-bars.. Waaraan dankt deze sport zijn plotselinge populariteit?

De Yalp calisthenicstoestellen zijn ontwikkeld met de Finnish Street Workout Association.
Zie ons volledige calisthenicsaanbod op pagina 24.

Robbin Castillo is actief calisthenicsbeoefenaar en

klein. Bij fitness in de sportschool is deze gevoeligheid

trainer. Als partner van Yalp geeft hij demonstraties

groter; menigeen heeft daar last van de gewrichten als

en introductielessen om de jeugd op positieve wijze

gevolg van overbelasting door bijvoorbeeld squatten of

kennis te laten maken met deze snel groeiende sport.

deadliften.” Het feit dat calisthenics in de buitenlucht

Hij ziet legio voordelen: “Calisthenics is goedkoop”,

wordt beoefend en dat het uitdaagt om creatief te

zo begint hij. “Gebrek aan speelruimte of vaste

zijn in het bedenken van oefeningen vindt Castillo

sportelementen in een gemeente zorgt mede voor

ook pleiten voor deze sport. “Calisthenics brengt je in

“De maatschappelijke

gebrek aan beweging. Het is daarom van groot belang

contact met andere mensen, het is sociaal én de beste

dat er genoeg inspirerende sportplekken zijn. Niet alle

manier om van elkaar te leren.”

aandacht voor een gezonde

sporters hebben het geld voor een abonnement op een
sportschool. Calisthenics kan gewoon worden beoefend

Juist de laagdrempeligheid in combinatie met de

levensstijl draagt bij

op faciliteiten in de openbare ruimte. Daarmee maken

toegenomen maatschappelijke aandacht voor een

aan de populariteit van

gemeentes sport laagdrempelig toegankelijk voor

gezonde levensstijl dragen bij aan de populariteit

iedereen.”

van calisthenics. Deze sportieve ontmoetingsplekken

calisthenics.”
Robbin Castillo, actief beoefenaar
catlisthenics en trainer voor Yalp

bevorderen het welzijn, de fysieke, mentale en sociale
“Daarnaast is calisthenics een veilige sport, omdat

ontwikkeling. Er geen dure sportschoolabonnementen

het om natuurlijke bewegingen gaat. De overbelasting

nodig, sporters zijn niet gebonden aan openingstijden

van het lichaam en blessuregevoeligheid is daardoor

en kunnen lekker sporten in de buitenlucht.

5

BOOTCAMP
Van militaire stormbaan tot toegankelijk
openbaar sportaanbod
Bij bootcamp werken sporters vaak in groepsverband, aan hun eigen lichaam
door middel van krachtoefeningen, intervaltraining en hardlopen. Alle Yalp
bootcampproducten zijn ontwikkeld in samenwerking met Mikko Salo, CrossFit
wereldkampioen 2009 en Anu Puonti, coach CrossFit in Finland. Yalp realiseerde
al een aantal grootschalige projecten in de gemeente Den Haag, bij de
Rijkerswoerdseplassen in Elst, bij de Universiteit Twente en bij HealthCity-vestigingen
in Amstelveen en Hoofddorp. Zie ons volledige bootcampaanbod op pagina 23.

Moest men vroeger nog speciaal naar de sportschool

een behoefte aanwezig om naast in groepsverband ook

om te kunnen trainen, tegenwoordig is er naast deze

individueel te kunnen sporten, op eigen tijdstip.”

sportschool voldoende aanbod van professionele
toestellen in de openbare ruimte. Sporten wordt op

Booming business in de gemeente Den Haag

die manier toegankelijk voor iedereen. Een gezonde

Ook in het gemeentelijke segment is volop

levensstijl komt nog dichterbij.

belangstelling voor bootcamp. Op het Haagse strand,
bij Kijkduin is een serie bootcamptoestellen geplaatst.

Campus Universiteit Twente

Johan Molenkamp, beheerder bij het stadsdeel

Onlangs verrees op de campus van Universiteit

Loosduinen in de gemeente Den Haag, vernam van

Twente een plek met verschillende fitness- en

strandbezoekers en omwonenden dat er behoefte

bootcamptoestellen. Op een ruimte van ongeveer een

was aan een plek om de populaire sport te beoefenen.

half voetbalveld staat een uitgebreide verzameling

Molenkamp: “In Nederland is bootcamp als sport nu

toestellen en trainingsaanleidingen. Jumpboxes,

booming business. Dus een mooie aanleiding, om

buikspierbankjes, ladders, matten, een sprintbaan,

daar op in te spelen. Ik gaf Yalp als criteria voor de

hangelementen en een klimwand. “Sporters kunnen

bootcamptoestellen aan: ze moeten bestand zijn tegen

op deze locatie naast hun conditie ook hun core

vandalisme en onderhoudsvriendelijk zijn. Belangrijk is

stability trainen”, vertelt Sanne Kleinenberg van het

ook dat ze bestand zijn tegen invloeden van de zee, wind

sportcentrum van de universiteit. “Wij zijn zeker geen

en zand”, aldus Molenkamp. “Er wordt met regelmaat

trendsetters, maar trendvolgers en zien dat bootcamp

getraind en er is flink wat animo voor de toestellen. Na

meer en meer beoefend wordt. De komst van deze

één seizoen kan ik zeggen dat ik zeer tevreden ben.

sportlocatie vangt deels de drukte van het indoor

Zowel over de kwaliteit als het gebruik.”

fitnesscentrum op. Tegelijkertijd is er bij studenten vaak

“De outdoor faciliteiten passen goed bij
de visie van HealthCity, want wij willen
een zo breed mogelijk aanbod aan luxe
sport en ontspanningsfaciliteiten onder
Video : dit is
bootcamp
www./bit.ly/1mjw5lT

één dak bieden.”
Jim Kruunenberg, Vestigingsmanager van HealthCity Toolenburg
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SKATE - modulaire baan of betonpark?
Ontworpen door skater Slick.
Skaten is en blijft een populaire sport onder de jeugd. Skateboarden is zelfs genomineerd als Olympische Sport, voor
Tokio 2020. Dito voor BMX. Een skatepark is niet meer zoals 30 jaar geleden, onder andere omdat het skaten veel
technischer geworden is. De Belgische skater Manuel Thiry, beter bekend als “Slick” in de skatewereld, vertaalt de
wensen van skaters door naar nieuwe skatebanen en toestellen voor het wereldwijd bekende skatemerk Rhino. In
Nederland zijn deze banen leverbaar door Yalp.

“De modulaire elementen maken

Gemeente Arnhem

skate-elementen, zoals een Grindrail Pole Jam,

Sportbedrijf Arnhem is opdrachtgever voor de realisatie

een Manny Combo, 0,6 m Streetbank en lage 0,6 m

van de custom-made skatebaan in wijk de Laar.

Quarterpipe geïntroduceerd. Deze Quarterpipe is een

Edwin van de Beeten, medewerker buitensport bij het

laagdrempelig product, waarmee beginnende skaters

sportbedrijf vertelt: “Wij hebben een skatebaan van

moeilijkere trucks kunnen opbouwen. De vernieuwende

Yalp (merk Rhino) gerealiseerd. De jeugd wilde persé

banen zijn zeer geschikt voor sliden, grinden, transition

een aantal skate-elementen zoals een halfpipe. Als

tricks en fliptricks. Allle elementen en banen zijn

sportbedrijf vinden wij de kwaliteit van de skatebaan

ontworpen door Slick en uitdagend voor beginners tot

een ontelbaar aantal combinaties

natuurlijk erg belangrijk. In een stadse omgeving is

gevordenen. Bekijk ze op:

kwaliteit en duurzaamheid erg belangrijk, materialen

www.yalp.nl/producten/sport/skatebanen

mogelijk. Daardoor sluit ontwerp

moeten tegen een stootje kunnen. In Arnhem wordt de
skatebaan bijvoorbeeld ook veel gebruikt met BMX-

Betonnen skateparken

perfect aan bij de wensen van skaters.

fietsen en stepjes. De baan die door Yalp is geleverd

Als alternatief van de modulaire banen zijn er de

voldoet aan al deze gestelde kwaliteitseisen. Zowel de

betonnen skatebanen die eveneens mede door skater

Als gemeente zijn wij daarintegen

jeugd als wij zijn dik tevreden over deze skatevoorziening!”

Slick worden ontworpen (foto boven). De betonnen

weer dik tevreden over de kwaliteit.”

Nieuwe skate-elementen door skater Slick

voorzien van drainage systemen. Keuze maken voor

Begin 2016 heeft Yalp een groot aantal vernieuwende

beton of juist voor modulaire banen? Laat u adviseren.

Edwin van de Beerten, Sportbedrijf Arnhem

skatebanen worden zeer nauwkeurig aangelegd en
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WAAROM INVESTEREN IN BEWEGEN
met een sportieve wijkvoorziening?

Ook Den Haag investeert volop in sportieve wijkvoorzieningen. In de Haagse wijk
Ypenburg werd een sportkooi geplaatst (foto), waarin twee interactieve voetbalmuren
tegenover elkaar geplaatst zijn.

Wist u dat een succesvolle onderwijsloopbaan wordt gelinkt aan

De Yalp Sutu is het aloude en nog altijd populaire muurtje trap in een nieuw jasje.

genoeg bewegen? Dat de aanwezigheid van een speelplek een positief

Jeugd moet verlichte vlakken raken of wordt in competitievorm uitgedaagd om zo hard

effect heeft op de waarde van huizen? Een sportplek op de lange

mogelijk te schieten. Door de internetconnectie is het technisch gezien mogelijk om

termijn een positieve invloed heeft op ziektekosten in de wijk? En

competities te spelen met andere Yalp Sutu muren in binnen en buitenland. De fans van

zorgt voor sociale cohesie en zelfs leidt tot het bereiken van een

ADO Den Haag tegen die van FC Köln op afstand. Nu nog toekomstmuziek, maar naast

hoger opleidings- en inkomensniveau? Het belang om te investeren in

jaarlijkse spelontwikkeling, richt Yalp zich ook op de ontwikkeling van deze technische

goede sportvoorzieningen is dus groot. Gelukkig hoeft u niet alleen te
investeren. Want wist u dat elke pond die wordt geïnvesteerd in spelen,
ongeveer 1,5 pond oplevert (Play England, 2010)?

Video : dit is de
Yalp Sutu

mogelijkheden. En, wist u dat de voetbalmuur Yalp Sutu niet alleen in een nieuwe
sportkooi te plaatsen is, maar het ook mogelijk is om een bestaande kooi te upgraden?

www.yalp.nl/Sutu
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JOGG-AANPAK
Het succesverhaal in Zwolle
Net als in Den Haag (vorige pagina) werd ook in de Zwolse aandachtswijk Diezerpoort een Sutu Court aangelegd: een
kleurrijk sportveld met een interactieve voetbalmuur. De voetbalmuur Yalp Sutu bevat 16 lichtgevende vlakken die
meten als ze met een bal geraakt worden en is een voorbeeld van een sportoplossing die bij de jeugd past die in deze
tijd is opgegroeid. De realisatie van dit Sutu Court is één van de succesverhalen van ‘Zwolle Gezonde Stad’, waarin
een breed netwerk van gemeente, publieke, private en maatschappelijke organisaties de JOGG aanpak inzet om
jongeren in beweging te krijgen.

Auteur origineel artikel: Ingrid Bakker, gepubliceerd in magazine Buiten Spelen. Bewerking: Yalp

Voor de gemeenten geldt dat kostbare

Wijkverbetering - hoe wordt het Sutu Court gebruikt?

sportvoorzieningen verantwoord moeten worden

In opdracht van het lectoraat De Gezonde Stad

neergezet. Zeker in tijden van bezuinigingen waarin

onderzochten studenten van de Zwolse hogeschool

allerlei speelplekken door onvoldoende budget op

Windesheim het gebruik en de waardering van het

de schop gaan. Het gebruik ervan kan niet zomaar

Sutu Court. Het eerste onderzoek werd twee maanden

worden overgelaten aan het toeval. Daar moeten ook

na plaatsing uitgevoerd, exact een jaar later is het

de inspanningen van de welzijn- en sportorganisaties

onderzoek herhaald.

zoveel mogelijk op worden afgestemd.
Beide jaren is gebleken dat het Sutu Court het meest
Het idee van een Yalp Sutu werd ingebracht binnen

wordt gebruikt door basisschooljeugd, maar dat ook de

het netwerk van ‘Zwolle Gezonde Stad’ door één van

oudere jongens en meiden (12-18 jaar) en voetballende

de betrokken private partners. Deze partij wist uit

volwassenen graag een balletje trappen. Het veld

gesprekken met jongeren in de wijk dat de behoefte

wordt door zowel individuen als door grote groepen

aan een dergelijk sportveld bestond en wist ook andere

tegelijk gebruikt en de ‘sociale interactie’ is in een jaar

partijen enthousiast te krijgen om te investeren. Zo

gestegen. Kinderen vragen elkaar vaker of ze mee willen

zag een grote woningcorporatie in de aandachtswijk

spelen, kinderen doen vaker mee aan veldpartijen en er

Diezerpoort mogelijkheden, om door middel van het

worden nieuwe vrienden gemaakt. Het gebruik is tijdens

realiseren van een Sutu Court iets te doen in het

beide jaren vergelijkbaar. Het grootste gedeelte van de

kader van de wijkvernieuwing en tegelijkertijd de

gebruikers maakt één keer per week minimaal twee uur

bewonersparticipatie en leefbaarheid te verbeteren.

gebruik van het Sutu Court.

En het schoonmaakbedrijf Novon zag mogelijkheden,
omdat veel van haar werknemers in de beoogde wijk
gehuisvest zijn en de ouders zijn van de jongeren om
wie het gaat. Ook bij omwonenden, omliggende
bedrijven en de schooldirectie van de naastgelegen
basisschool werd draagvlak gezocht.

Waardering onder gebruikers en omwonenden
De waardering onder de gebruikers van het Sutu Court
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“Het grootste gedeelte van de
gebruikers maakt één keer per

Investering rond - gebruik stimuleren

blijft na een jaar onverminderd positief. Gebruikers

Binnen het netwerk van Zwolle Gezonde Stad werd

beoordelen het veld met een 9 en geïnterviewde

vooraf nagedacht om het gebruik van het Sutu Court

belanghebbenden een dikke 8. Omwonenden vinden

te bevorderen door er eigen activiteiten op plaats te

het sportveld een aanwinst en de geven aan dat het

laten vinden. Travers Welzijn en SportService Zwolle

veld de cohesie in de wijk bevordert. Door het succes

maken gebruik van het Court met gerichte activiteiten

zal binnenkort een tweede en derde Yalp Sutu muur

voor naschoolse opvang en lokale sportclub. PEC

worden gerealiseerd in een ander Zwolse wijk en wordt

het veld met een 9. ”

Zwolle organiseert ieder jaar een Streetleague waarin

in afstemming met ouderen gekeken naar de kansen en

Resultaat uit het onderzoek van Hogeschool Windesheim, Zwolle

wijkteams het tegen elkaar opnemen.

mogelijkheden van het Sutu Court voor deze doelgroep.

week minimaal twee uur gebruik
van het Sutu Court én beoordelen
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ONTMOETINGSPLEK 2.0
DJ’en met een smartphone
De hedendaagse jeugd vraagt om speloplossingen die bij deze tijd passen. Kinderen zijn steeds lastiger
te verleiden om buiten te bewegen. Sport en ontmoeten liggen dichtbij elkaar. Waar de ene jongere zeer
getrokken wordt door de sportschool of voetbalvereniging, heeft de andere jongere hier weinig mee. Toch
is het belangrijk om deze laatste groep ook aan te spreken als gemeente en hun een plek te geven waar
bepaalde jongeren niet voor overlast zorgen maar juist iets te doen hebben. Onder andere de gemeente
Amsterdam (o.a. in het Bijlmerpark), Den Haag (o.a. in de Schilderswijk), Breda en Emmen kozen voor de
DJ-ontmoetingsplek van Yalp.

Je kent het wel, jongeren in de wijk die zorgen voor

van de Yalp Fono. Met een bijbehorende dansvloer.

onrust. De Dj-tafel Yalp Fono daagt kinderen, jeugd

Het stadsdeel Zuidoost heeft net als veel steden

en jongeren uit om creatief te zijn, te spelen met

in Nederland moeite om tieners te boeien. De Yalp

muziek en daagt ze uit om de vetste dansmoves te

Fono kwam daarom als geroepen. Oscar Hulscher is

tonen. Ontwerper van Yalp, Rob Tuitert vertelt: “Bij de

manager Sportbuurtwerk Stadsdeel Zuidoost: “Deze

ontwikkeling van de Yalp Fono is sterk gekeken wat

ontmoetingsplek voor de jeugd is de missing link tussen

jongeren wereldwijd bezighoudt. Dansen, showen,

speeltuin en sportveld. Het past hier ook geweldig.

muziek en gebruik van de mobiele telefoon en dat in

Naast een basketbalveld, voetbalveld en skatebaan

combinatie met het coolste vak wat er bestaat; DJ’en.

Toen ik de Fono voor het eerst ging testen in het

Net als de wereldsterren in de huidige tijd.”

Bijlmerpark, kwam er direct jeugd bij staan. Ze waren

“Geef jongeren een plek waar ze iets te doen hebben.

Bij iedere DJ hoort een dansend publiek. Rob: “ Daarom

stomverbaasd. In no time zag ik hoe de jeugd op het

Dansen, showen, muziek en gebruik van de mobiele

hebben we de Yalp Fono uitgebreid tot een gehele

bedieningspaneel de regie van mij overnamen en hoe zij

jeugdontmoetingsplek, inclusief dansvloer en banken.

zich razendsnel het apparaat eigen wisten te maken.”

telefoon en dat in combinatie met het coolste vak
wat er bestaat; DJ’en.”

Rob Tuitert, ontwerper Yalp

Zo liggen bewegen en ontmoeten zeer dicht bij elkaar.”
Professionele DJ´s

DJ’en in het Amsterdamse Bijlmerpark

DJ Edwin van ’t Schip is groot muziekliefhebber en

De gemeente Amsterdam koos voor de ontmoetings-

treedt al 30 jaar op als DJ Wipneus (& Pim). Edwin:

plek in het Bijlmerpark samen met de plaatselijke

“Net als in mijn beginjaren als DJ ben ik nog steeds erg

jeugd als één van de eerste gemeentes voor aanschaf

nieuwsgierig naar ontwikkelingen binnen de muziek. De
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Fono is de perfecte link tussen het traditionele DJ’en

Yalp ontwerpers Rob Tuitert en

op straat (New York - jaren 70), in combinatie met

Thomas Hartong zijn geestelijk

het draaien in het huidige digitale tijdperk. De status

vaders van een hele serie

van DJ’s is de laatste jaren enorm gegroeid. DJ’s zijn

interactieve speeltoestellen.

grote sterren... idolen die in privévliegtuigen de wereld

Samen wonnen ze de grootste

overvliegen. Voor veel jongeren kan het DJ’en op de Yalp

internationale ontwerpprijs

Fono een eerste stap zijn in zo’n carrière. Daarnaast

Red Dot met de DJ-tafel Fono.

biedt de Yalp Fono ook heel veel mogelijkheden voor de

Het ontwerp werd gekozen uit

‘gewone’ muziekliefhebbers door elkaar via de Yalp Fono

meer dan 4.800 inzendingen uit

op een positieve en muzikale manier te ontmoeten, dan

53 landen. De DJ-tafel staat

gaan mensen vanzelf dansen, dat zul je zien!”

in het rijtje van nationale en

“De Dj-tafel spreekt een groep
jeugd vanaf 14 jaar aan. Dit is de
missing link tussen speeltuin en
sportveld”

Oscar Hulscher over de Yalp Fono in het
Bijlmerpark, gemeente Amsterdam

internationale eerdere Red Dot
De Fono is verkrijgbaar in beton-met-staal uitvoering

winnaars als Apple, BMW, Nike,

en in een uitvoering waarin het houten straatmeubilair

Auping en Philips.

van Grijsen gekoppeld is (afbeelding hieronder).

Video : dit is de
DJ-tafel Yalp Fono
www.yalp.nl/Fono
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5 VEELGESTELDE VRAGEN
over interactief sporten
Er wordt steeds minder buiten gesport. We zitten in onze vrije tijd veel achter de tv of computer. Interactie
met een computer en de spanning om steeds weer een hoger level in een computergame te behalen werkt
verslavend. Dit effect wordt ook bij interactief sporten gebruikt. De digitale verleidingen worden omgezet
naar een kracht om kinderen aan te zetten tot meer beweging. Maar wat is dat nu eigenlijk, interactief
spelen en sporten? We vroegen het Yalp productontwerpers Rob Tuitert en Thomas Hartong.

spelen vs. traditioneel spelen. Dat is in onze ogen een

vandalismeproof ontworpen zijn. Zo is de voetbalmuur

misvatting: het is geen OF maar EN. Die twee gaan

Sutu geplaatst op het Newtonplein in Den Haag en de

prima samen.”

DJ-tafel Fono in het Bijlmerpark in Amsterdam.

3. Wat zijn aandachtspunten in het ontwerp
van ruimtes met interactieve speel- en
sportvoorzieningen?

5. En het beheer?

Kies toestellen die aansluiten bij de doelgroep. Wil men
sporten in groepen of zijn er juist veel eenlingen? Zorg
ook voor rustige ruimtes om de toestellen voor spelers
die even willen rusten of voor toeschouwers. Dat laatste
zien we ook vaak: het is erg leuk om ‘potjes’ te kijken
van anderen. Daarnaast zijn interactieve toestellen vaak

Het beheer is heel belangrijk en daar steken wij als
ontwerpers veel tijd in. Ons uitgangspunt: simpel
houden. Geluidsvolume, aan/uit tijden en spellen kunnen
eenvoudig worden ingesteld met een internetinlog. Onze
toestellen regelen zichzelf trouwens ook: een spel dat
niet goed wordt gespeeld, wordt automatisch vervangen
door een ander spel.

erg toegankelijk voor speciale doelgroepen als ouderen
en rolstoelers, zonder daarbij stigmatiserend te zijn:
kinderen in een rolstoel kunnen samen spelen met hun
broertjes en zusjes op hetzelfde toestel.

1. Wat is in jullie ogen de kracht van
interactief spelen en sporten?

2. Moet dat nou, na alle elektronica in telefoons,
tv en games ook nog in de openbare ruimte?

4. Elektronica in de buitenruimte,
is dat wel vandalismeproof?

“Interactief spelen en sporten speelt zich voor ons af

“Een vaak gehoord misverstand is dat interactief

Alle elektronica is bij alle producten weggewerkt in een

op het raakvlak van de digitale en de fysieke wereld:

sporten en spelen gelijk staat aan elektronisch spelen.

stevige stalen behuizing. De vele geplaatste toestellen

‘gamen in het echt’. De gamewereld brengt uitdaging,

Ook al maken we gebruik van de mogelijkheden van

bewijzen dat een ‘computer’ in de openbare ruimte

afwisseling en vernieuwing in spellen. De fysieke wereld

elektronica, dit is nooit een doel op zich. Het moet wel

geen enkel probleem is en dat de toestellen van Yalp

brengt onder meer lichaamsbeweging, sociale interactie

speelwaarde toevoegen. Met simpelweg wat lichtjes

en gezond buiten zijn. Best of both worlds dus.“

en geluidjes toevoegen aan een sportveld sla je de
plank mis. We horen vaak de discussie over interactief

Speeluren gedurende het jaar in Hengelo:
100

80

Best of both worlds. De gamewereld

Meest bespeelde interactieve sporttoestellen in
60

de openbare ruimte in 2015:

brengt uitdaging, afwisseling

Yalp Sona

Gemeente Hengelo

826 uur

Yalp Sutu

Gemeente Den Haag

723 uur

en vernieuwing in spellen. De

Yalp Sutu

Gemeente Hengelo

627 uur

Yalp Sutu

Gemeente Borne		

577 uur

fysieke wereld brengt onder meer

Yalp Sona

Gemeente Enschede

543 uur

Yalp Sutu

Gemeente Hengelo

517 uur

lichaamsbeweging, sociale interactie

Yalp Toro

Gemeente Sittard

495 uur

en gezond buiten zijn.

Yalp Sona

Gemeente Hoorn		

488 uur

Yalp Sutu

Gemeente Enschede

476 uur

Deze toestellen worden gemiddeld 16%

Yalp Sutu

Gemeente Alkmaar

465 uur

van de tijd dat ze ‘aan’ staan bespeeld.
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FINANCIËLE WIN-WIN
voor gemeente Breda en hockeyclub
Wethouder Saskia Boelema van de gemeente Breda nam vanuit haar portefeuilles Onderwijs en Jeugdbeleid het
initiatief om samen met de hockeyvereniging BH&BC het interactieve sportveld Yalp Toro te realiseren.
Er volgde een bijzonder samenwerkingstraject tussen de gemeente en de hockeyclub.
Het interactieve sportveld Yalp Toro is ontwikkeld

Zowel de gemeente als BH&BC hadden geen

vanuit het gedachtegoed van hockeycoach Marc

financieringsmogelijkheid voor een volledig nieuw

Lammers. Waar deze ex-bondscoach vroeger zelf op

sportveld. Gezamenlijk, met behulp van sponsor

straat voetbalde of hockeyde, constateerde hij dat

Rabobank en diverse kleinere sponsorpartijen lag

kinderen opeens achter de iPad en Wii zaten. Marc

die mogelijkheid er wel. De club werd openbaar,

Lammers vindt dat kinderen de ruimte moeten krijgen

zodat de BSO en kinderen uit de wijk ook kunnen

om te sporten en ‘te pielen’, ook als die ruimte beperkt

komen spelen. Daardoor bereikte zowel de club

beschikbaar is. Het resultaat is het sportveld Yalp

(onderscheidende voorziening ten opzichte van

Toro met 4 interactieve doelen en 7 spellen. Het veld

conculegaverenigingen) als de gemeente (meer

is 13x13 meter en per 100 vierkante meters kunnen er

bewegen voor de gehele wijk) hun doel. WIN-WIN.

maar liefst vijf spelers op sporten.

Toro doelen vernieuwd!
Losstaande doelen voor integratie in boarding en hekwerk.
Verbeterde baldetectie.
Stevige betonconstructie met versterkt frontpaneel.
Door het grotere doel ontstaat er aanvallend en
verdedigend nog uitdagender spel.

Video : dit is het
sportveld Yalp Toro
www.yalp.nl/Toro

Zowel de gemeente als de hockeyclub hadden
geen budget voor de financiering van een
sportveld. Gezamelijk lukte dit wel.
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PRODUCTOVERZICHT
bootcamp

PRODUCTOVERZICHT
interactieve sportproducten

081200M

081205M

081210M

081220M

081225M

Sprongbox

Gewichten

Buik- en rugtrainer

Brug

Opdruksporten

Verkrijgbaar in hoogtes

Verkrijgbaar met

300, 450 en 605 mm

gewicht 25, 35 en 45 kg

081230M

081235M

081236M

081240M

081245M

Hangelement

Klimwand

Obstakelwand

Wand met medicijnbal

Rekstok met ringen

081255M

081265M

081270M

081275M

081280M

Battle touwen

Rekstok

Rekstok, brug en

Gewichten laag

Kruipnet

Agility dots

Logo in kunstgras

met ringen

ringen
De Fono is een swingende draaitafel

Spelen op het interactieve sportveld

De Sutu is een revolutionaire, interactieve

voor de buitenruimte. De jeugd kan

Toro is super actief en het spel ligt

balmuur boordevol spellen. De 16 panelen

effecten toevoegen aan muziek van

nooit stil. Vier interactieve doelen

van de Sutu zijn impactgevoelig en meten

hun smartphone of nummers mixen.

reageren als het doel geraakt wordt.

zo afzonderlijk de schoten van een bal.

Afmetingen Toro 13,7 (l) x 13,7 (b) meter.

Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Afmetingen

Meer op www.yalp.nl/toro

Sutu bovenstaand 10,0(l) x 7,0 (b) x 2,8 (h) meter.

Afmetingen 2,6 (l) x 3,1 (b) x 2,5 (h) meter.
Meer op www.yalp.nl/fono

Meer op www.yalp.nl/sutu

081282M

081285M

Banden

Fitnessladder

Klimwand met net

stormbaan

ondergrond.

De Fono is ook verkrijgbaar in
een uitvoering met solide houten
straatmeubilair van Grijsen
gekoppeld aan de betonnen DJ-tafel
van Yalp. De betonnen Fono is de

Toestellen zijn beschikbaar in vier kleuren: grijs, lime,
blauw, roze. Yalp maakt altijd kosteloos een ontwerp
op maat waarin de toestellen worden samengevoegd
in een totale trainingsplek. De trainingsplek voldoet
aan alle veiligheidseisen, onder andere door een

basis waarbij u zelf één of meerdere

valdempende valondergrond. Het is mogelijk om door

banken of zitstangen bij kiest.

partner van Yalp - Robbin Castillo trainingen te laten
verzorgen (zie pagina 24).
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PRODUCTOVERZICHT
calisthenics

PRODUCTSELECTIE
parkour - freerunning
Veilige sportomgeving
Yalp biedt toestellen die samen met een
valdempende valondergrond een veilige
sportomgeving vormen voor verschillende
niveaus. Een jong kind kan de stippen en lijnen
in het kunstgras gebruiken, of sprongen maken

081650M

081655M

Q08003

Calisthenics /

Calisthenics /

Calisthenics /

Street workout S

Street workout M

Street workout brug

op de lage grondelementen. Een jongere of
volwassene blijft uitdaging vinden door steeds
weer nieuwe sprongen en routes te bedenken.
Kijk op www.yalp.nl/producten/sport/parkour
voor alle toestellen.

Workshops in de wijk

Trainingen en opening

081657M
Calisthenics /

Onze partner en freerunprofessional

Onze partner Robbin Castillo (calisthenicsprofessional) geeft

Philip van Ees geeft lokaal demonstraties

demonstraties, biedt een trainingsprogramma, kennismakingslessen

en kennismakingslessen. Een positieve

en verzorgt een opening. Een positieve kennismaking met bootcamp of

220520

220548

220564

kennismaking met freerunning en parkour

calistenics stimuleert om de sport ook zelfstandig te gaan beoefenen.

Spider Cage S

Vault Rails M

Parkour wall

stimuleert de jeugd om de sport ook

combination M

zelfstandig te gaan beoefenen.

Openingshandeling + workshop van 60 minuten : €150
Trainingen, 10 lessen van 60 minuten: €750

Street workout S

PRODUCTSELECTIE
fitness
Ergnomische fitnessproducten
Onze serie fitnesstoestellen vertonen veel
overeenkomsten met de toestellen uit
de sportschool. Door het ergonomische
toestelontwerp en bijbehorende infor-

PRODUCTSELECTIE
fitness RVS

matievoorziening kunnen de oefeningen
alleen op juiste verantwoorde wijze uitgevoerd
worden. Sporters met en zonder sportervaring
kunnen direct aan de slag!
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081005

081002

081007

Chest

Airwalker

Dip bar

Toestellen zijn beschikbaar in vier kleuren: grijs, lime,
blauw, roze. Kijk op www.yalp.nl/producten/sport/
outdoor-fitness voor alle toestellen.

551111401

551112401

551011401

551010401

551012401

Abdominal trainer

Shoulder blade trainer

Fitnessbike

Multifunctional trainer

Crosstrainer
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PRODUCTOVERZICHT
skatebanen

4363

4364

4365

4150

4230

Grindrail pole jam

Grindrail Standard

Quarterpipe 0,6M 4

Large Streetspine

Kicker Ramp

Floor 2

Combination

4415

4310

4190

4350

4367

1.5 Halfpipe

1.1 Quarterpipe

Large Pyramide

1.5 Quarter

Street Bank Roof

mini full

Bowl section

Top 0,6M 4

De professionele Belgische skater Slick ontwerpt
skateparken met het merk Rhino (geleverd door
Yalp): “Dit skatepark heeft ontzettend veel variatie
en mogelijkheden. Er is een verhoging van 20cm
in verwerkt en dat geeft een skateplaza gevoel.
De miniramp is ook een leuke extra. Dit skatepark
is geschikt voor beginners maar ook perfect voor
wedstrijden. Elk type skater voelt zich hier thuis.”
Bekijk alle skateproducten op
www.yalp.nl/producten/sport/skatebanen

PRODUCTSELECTIE
sportvelden

Sportplek in uw gemeente? Burgers mogen in veel
gemeenten middels het burgerinitiatief aangeven
wat hun wensen zijn om hun wijk mooier te maken.
Om een zo goed en concreet mogelijk voorstel te
doen moeten burgers zich flink verdiepen in de
materie. Yalp heeft deze kennis en deelt deze graag
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Zelf samen te stellen

Pannavelden

Voetvolleyveld

Zelf samen te stellen

Bekijk alle sportvelden,

modulaire sportvelden

Verkrijgbaar in diverse

Soccer44

modulaire sportvelden

prijzen en afmetingen op

Goals, baskets, boarding.

afmetingen en hoogtes.

Goals, baskets, boarding.

www.yalp.nl/producten/
sport/sportvelden

met u (kosteloos)! Bel 0547 - 289 410.

BURGERINITATIEF URBAN SPORT ?
Yalp denkt gratis en vrijblijvend mee:
bij aanvraag én ontwerp.

Yalp

Nieuwenkampsmaten 12

7472 DE Goor

T+31 (0)547 289410

info@yalp.nl

www.yalp.nl

