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Van:  < @sidijk.com>
Verzonden: vrijdag 21 april 2017 08:32
Aan:
Onderwerp: RE: Dossier Ballorig Gouda

Goedemorgen  
 
Ok. Dank je voor jouw snelle antwoord. Dan hebben we alles wat er is. We gaan dat asap versturen naar de NVWA. 
 
Groetjes, 

 
  
T   E @sidijk.com 

 
 

 

 T  +31 566 - 625 700  
E  info@sidijk.com 
W www.sidijk.com 

Sidijk B.V. | Pluto 1 | 8448 CM Heerenveen | The Netherlands 
 

 

 

 
Sidijk B.V.’s General Terms and Conditions are applicable to all our offers and agreements. The General Terms and Conditions are registered at the 
Chamber of Commerce in Leeuwarden - The Netherlands. They can be downloaded at our website. 

 
 
 

 
 
Van:   [mailto @tuvsud.be]  
Verzonden: donderdag 20 april 2017 08:52 
Aan:   < @sidijk.com> 
Onderwerp: RE: Dossier Ballorig Gouda 
 
Hallo   
 
Ik weet niet of ze ook de tekeningen willen zien. Stuur alvast op wat je hebt . 
 
 
Met vriendelijke groeten/ Kind regards / Mit freundlichen Grüβen / Salutations 
  
  

 
Inspecteur - Expert Playground Equipment 
Product service 
Phone: +32 (0)15 50 96 30 
Mobile:  
Email address: @tuvsud.be 
http://www.tuv-sud.be 
 

Doc. 3.2.5



2

 
 

Business address 
TÜV SÜD Benelux bvba  
Leuvensesteenweg 350 
3190  Boortmeerbeek 

 
The mail and/or attachments are confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, you are hereby notified, that 
any review, dissemination,distribution or copying of this email and/or attachments is strictly prohibited. Please notify us immediately by email and 
delete this message and all its attachments. 

 

Van:  [mailto: @sidijk.com]  
Verzonden: woensdag 19 april 2017 10:42 
Aan:  
Onderwerp: Dossier Ballorig Gouda 
Urgentie: Hoog 
 
Hoi  
 
De NVWA heeft ons gevraagd alle documenten van Ballorig Gouda toe te sturen. Wij zelf hebben het Certificaat, de 
Handleiding, het Rapport en het logboek. Is er nog meer wat wellicht bij jullie is wat wij niet hebben?  
Groetjes, 

 
  
T   E @sidijk.com 

 
 

 

 T  +31 566 - 625 700  
E  info@sidijk.com 
W www.sidijk.com 

Sidijk B.V. | Pluto 1 | 8448 CM Heerenveen | The Netherlands 
 

 

 

 
Sidijk B.V.’s General Terms and Conditions are applicable to all our offers and agreements. The General Terms and Conditions are registered at the 
Chamber of Commerce in Leeuwarden - The Netherlands. They can be downloaded at our website. 
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Van:
Verzonden: dinsdag 9 mei 2017 15:42
Aan:
Onderwerp: FW: Documenten Sidijk_NVWA
Bijlagen: 201705051006.pdf; lijst Ballorig; Ballorig Gouda.; 20170427151703.pdf

Urgentie: Hoog

 
 

Van:  [mailto: @sidijk.com]  
Verzonden: dinsdag 9 mei 2017 15:26 
Aan:  
CC:   
Onderwerp: Documenten Sidijk_NVWA 
Urgentie: Hoog 
 
Geachte  
  
Hierbij ontvangt u van ons het technische constructiedossier van de speelstructuur in Gouda zoals deze ook bekend is 
bij de TÜV.  
  
Het gebruik van underlayment voor de vloerplaten is destijds intern getest en onderzocht. Uit onze eigen bevindingen 
bleek dat dit materiaal voldoende sterk is voor de toepassing. Helaas hebben wij daarvan geen goede verslaglegging. 
Om die reden hebben wij dit door een onafhankelijk bureau ( ) laten berekenen (zie bijlage).  
  
Tevens vindt u hieronder de actuele lijst met speelstructuren waar extra liggers onder de vloerplaten (met een 
afmeting van 122 x 244) worden geplaatst of inmiddels zijn geplaatst. 
  
Relatie  Productiestatus 

Productie gereed 
Productie gereed 
Vrijgegeven voor productie 
Vrijgegeven voor productie 
Productie gereed 
Productie gereed 
Productie gereed 
Productie gereed 
Productie gereed 

 
  
Wij hebben de TÜV geïnformeerd over de acties die wij ondernomen hebben en in welke structuren er extra liggers 
geplaatst zijn. In de bijlagen van deze email vindt u de correspondentie hierover.  
  
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
  
With best regards, 
  

 

   
T    E @sidijk.com 
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   T  +31 566 - 625 700  
E  info@sidijk.com 

W www.sidijk.com 

Sidijk B.V. | Pluto 1 | 8448 CM Heerenveen | The Netherlands 
 

  
  
  
Sidijk B.V.’s General Terms and Conditions are applicable to all our offers and agreements. The General Terms and Conditions are registered at the 
Chamber of Commerce in Leeuwarden - The Netherlands. They can be downloaded at our website. 
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TECHNISCH CONSTRUCTIEDOSSIER 

SPEELSTRUCTUUR 

BALLORIG GOUDA 

INHOUD 

1. Gegevens fabrikant/leverancier 

2. Produktinformatie 

3. Technische gegevens constructie 

4. Verklaring brandveiligheid doek 

5. Fabricage en montage 

6. Onderhoud 

7. Inspectie- en onderhoudsschema 

8. Veiligheid 

9. Garantie 

10. Kwaliteitssysteem 

11. Lijst met gevaarsaspecten / preventieve voorzieningen 
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Sidijk BV 
Pluto 1 
8448 CM Heerenveen 

Telefoonnummer 
Faxnummer 

Datum van aflevering 

Serienummer 

1. FABRIKANT / LEVERANCIER 

: 0566 - 625700 
: 0566 - 622769 

: november 2014 

: 141383 
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2. PRODUKTINFORMATIE 

Bij elke levering wordt exact omschreven om welk type speelobject het gaat. 

Type 
Model 
Referentie 
Serienummer 
Naam van de beheerder 
Adres van de beheerder : 

Speel structuur 
Sidijk 
Ballorig Gouda 
141383 
Ballorig Gouda 
Burg van Reenensingel 125 
2803 PA GOUDA 

Sidijk werkt met een volledig modulair systeem. Dat wil zeggen dat Sidijk flexibel inspeelt op 
de wensen van de klant. Dit modulair systeem is opgebouwd uit degelijke materialen, waardoor 
het speelobject zowel binnen als buiten geplaatst kan worden. 

De speelobjecten worden in eigen beheer ontworpen en samengesteld. 

De Speelstructuur: 

De speelstructuur bestaat uit 4 niveaus. De niveaus zijn opgebouwd uit modules. De modules 
bestaan uit gegalvaniseerde steigerbuizen die met klemkoppelingen aan elkaar worden beves
tigd. De steigerbuizen worden omkleed met foambescherming (tuffpads). De gehele structuur 
is met touwnetten en gaasnetten afgeschermd zodat kinderen niet uit het parcours kunnen val
len. 
De speelstructuur is voorzien van een groot aantal klim- en klauteractiviteiten, waarin kin
deren zich volledig uit kunnen leven. 

Afmetingen speelstructuur: 

Lengte 

Breedte 

Hoogte 

24,40 mtr. 

24,40 mtr. 

5,97 mtr. 
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Het Sidijk-produkt bestaat uit: 

1. een constructie die de speelelementen draagt en ondersteunt 

2. veiligheidselementen: afschermnetten, anti-klimnetten, bescherming uit PE gelamineerd 
schuim 

3. speelelementen: 
- hindernissenparcours, dat bestaat uit: 

* vloerplaten 
* hangende cilinders in verschillende diameters (0 15 en 30 cm) 
* roterende cilinders 
* hindernis vloerplaten 
* draaideur 
* webbing 
* klimschoorsteen 
* Wave Rider 
* King of the Cross 
* glijbaan/ kruip buizen 
* familieglijbaan 
* softplay-trappen 
* trampolines 
* parcours met fietsjes en batterij-autootjes 
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3. TECHNISCHE GEGEVENS 

3.A.1 Constructie 

De speelstructuur die Sidijk maakt bestaat uit modules. Deze modules hebben een afmeting 
van 122 x 122 cm of244 x 122 cm. De hoogte is variabel en wordt verdeeld etages. Deze mo
dules worden gekoppeld en vormen samen de speelstructuur. 

Een module wordt opgebouwd d.m.v. een buisconstructie, afm. buis, 48,3 x 2,90 mm. en het 
gewicht= 3,56 kg/m. De buisconstructie is samengesteld uit buisfittingen van getemperd giet
ijzer, gefabriceerd volgens de sterkte eisen ISO 5920. 
Klemming van de fitting en de buis wordt verkregen door middel van inbusboutjes gemaakt 
van gehard staal, verzinkt en voorzien van een snijrand. 

 
 

De belasting op een module wordt veroorzaakt door het eigen gewicht van de constructie, de 
houten 122 x 122 (of 122 x 244) cm x 18mm vloerplaat, die op elke etage ligt en de belasting 
die door rennende/kruipende kinderen in de module wordt veroorzaakt. 

3.A.2 Bescherming rond de constructiebuizen: 

- Principe: bij het spelen worden nogal veel ongecontroleerde bewegingen gemaakt. 
Om ongelukjes te voorkomen worden zelfs de constructiebuizen beschermd met een 
zacht omhulsel dat bestaat uit foam, met . 

Materiaal foam: Tuff-pad (zie attest (hoofdstuk 4) 

3.A.2 PE-Netten en anti-klimnetten als bescherming: 

- Principe: het doel van het net is om te zorgen dat de kinderen niet uit het parcours 
kunnen vallen. 

- Materiaal koord:  

- Materiaal PE-net:  het net bestaat uit vierkante mazen 
van 50 x 50 mm., geknoopt.  

- Materiaal anti-klimnet: zie attest (hoofdstuk 4) 

- Brandveiligheid: PE wordt gezien als brandvertragend (testen zijn bijgevoegd). 

- Fysische eigenschappen: 
• PE is niet giftig, de kleurstoffen zijn ecologisch gefabriceerd. 
•  
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3.A.2 Dak en bodem van de speelstructuur: 

- Principe: een net boven de speelstructuur zorgt ervoor dat de kinderen hier niet 
uit kunnen klimmen. 

- Materiaal PE-net:  het net bestaat uit vierkante mazen 
van 50 x 50 mm., geknoopt.  

3.A.3 Speelelementen 

3.A.3. Hindernissen: 

- Principe: het parcours wordt gevuld met softplay materialen, zoals hangende- en 
roterende cilinders, vloerplaten en hindernisvloerplaten 

- Materiaal schuim: de hindernissen en hindernis-vloerplaten in het parcours worden 
gevuld met schuim en vervolgens omkleed met PVC gecoat doek. 
(zie attest-hoofdstuk 4) 

- Materiaal M2-doek:  doek met een laag PVC aan elke zijde,  
 (zie attest-hoofdstuk 4). Een zijde is effen, de andere zijde heeft 

een zachte weefstructuur. 

3.A.3. Trampoline-kooi, 3-voudig: 

Materiaal frame 

Materiaal doek 

Materiaal garen 

Materiaal schuim 

Materiaal veren 

gegalvaniseerde steigerbuis 48,3 x 3,25 mm. 

springvlak:, speciaal trampoline-doek (zie bijgevoegde attest) 
afdekranden, PVC gecoat doek vlamdovende kwaliteit (zie bij
gevoegde attest 8509) 

gaasafscherming, gaasdoek (zie bijgevoegde attest) 

:  
 

 (zie bijgevoegde attest) 
dikte 8 cm. 

verenstaal 
 

Materiaal beugels met as : het springdoek wordt in het buizenframe gespannen met behulp van 
stalen beugels en stalen asjes ; de beugels worden om de 
steigerbuis geschoven en de stalen as wordt door een gat in de beu
gel geschoven. Aan deze stalen as worden de veren bevestigd. 
Een tekening van deze stalen beugel wordt bij gevoegd bij de attes 
ten. 
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4.ATTESTEN/VERKLARINGEN 

De volgende attesten zijn gebundeld en separaat bijgevoegd: 

- PVC gecoat doek 
- schuim softplay 
- tuffpads 
- klemkoppelingen 
- PE-net 
- anti-klimnet 
- glijbaan / lruipbuizen 
- familieglijbaan 
- ballenbadballetjes 
- sprindoek trampolines 
- beugels trampoline 
- klimschoorsteen 
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5 .FABRICAGE EN MONTAGE 

Sidijk ontwerpt ballenbaden en speelstructuren. Wij kopen de basisstukken in, passen het 
eventueel aan en stellen de ballenbaden en speelstructuren samen. 

De montage moet gerealiseerd worden volgens het montageplan van Sidijk. Het speelobject 
moet volgens de veiligheidsnormen geïnstalleerd worden in een geschikte omgeving, vrij van 
alle gevaar. Rondom het speelobject moet een veiligheidszone voorzien worden. Deze zone 
geeft kinderen en volwassenen de kans om gemakkelijk en snel elk plekje te bereiken, vooral 
in noodsituaties. 

Elke aanpassing aan een Sidijk speelobject moet genoteerd worden in het logboek en moet 
worden doorgegeven aan Sidijk. 
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6. ONDERHOUD 

De gebruikertjes verwachten dat het speelobject in de meest veilige staat verkeert. Een regel
matig onderhoud en een preventieve kwaliteitscontrole zijn niet alleen middelen om een lan
gere levensduur van het speelobject te verzekeren, maar het geeft ook de kans om onnodige 
ongelukjes en kostbare schade uit te sluiten. Aarzel echter niet om maatregelen te nemen te
gen vandalisme. 

Bij oplevering van een speelobject wordt door Sidijk een onderhoudsschema verstrekt. Dit 
schema is uitgewerkt in de handleiding dat bij de speelstructuur wordt geleverd. 
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7. INSPECTIE- EN ONDERHOUDSSCHEMA 

Voor elk speelobject moet een logboek worden bijgehouden. Deze informatiebundel moet het 
onderhoud voor elke partij vergemakkelijken. 
Het logboek moet worden opgesteld volgens het Attractiebesluit. 

a. Algemene gegevens 

- naam en adres van de eigenaar en degene die het attractie- of speeltoestel in beheer heeft; 
- naam van de fabrikant en/of importeur 
- bomtjaar 
- serie- of type-aanduiding 
- senenummer 

b. Inspectie en onderhoud 

- data en tijdstippen waarop inspecties en voor de veiligheid relevant onderhoud hebben 
plaatsgevonden, alsmede de naam van degene die de inspecties of het onderhoud heeft 
uitgevoerd; 

- hierbij geconstateerde gebreken of veranderingen in de staat van het toestel, die de 
veiligheid 
in gevaar kunnen brengen; 

- de naam van degene die een reparatie uitvoert; 
- de vervanging van de voor de veiligheid kritieke onderdelen, alsmede de leverancier van 

deze onderdelen. 

c. Keuringen 

- de datum en de uitslag van de keuring; 
- de keuringsinstantie die de keuring heeft verricht; 
- geldigheidsduur van het certificaat of merk van goedkeuring; 
- relevante informatie voor het beheer van het speelobject, naar aanleiding van de keuring. 

d. Gegevens voor de opgetreden ongevallen: 

- oorzaak of vermoedelijke oorzaak; 
- opgetreden persoonlijk letsel; 
- naar aanleiding van het ongeval genomen maatregelen. 
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8. VEILIGHEID 

Gecontroleerde veiligheid is een zekerheidsfactor. In onze produktieontwikkeling gebruiken 
we resultaten van internationaal research. We hanteren de veiligheidsstandaard die de veilig
heid van de speelobjecten kan verhogen. 
Sidijk produkten voldoen aan recente wijzigingen en worden ook aangepast aan de nieuwe 
regels. 
De Sidijk speelcombinaties voldoen aan de Europese normen NEN-EN 1176-1-3-10 (2008) 
en aan het WAS. 

Verankering: 

Veiligheid en stabliliteit eisen dat de speeltoestellen op een bevredigende manier verankerd 
worden. 
De verankeringsmethode die het meest geschikt is voor Sidijk produkten houdt in: de voetpla
ten met bouten in de ondergrond vastpinnen. 

9. GARANTIE 

De Sidijk garantie loopt gedurende een jaar, dit betreft montage- en fabricagefouten. Dit gaat 
niet op voor diefstal, vandalisme of een buitensporig gebruik van de speelobjecten. 

De transportkosten die bij een garantieclaim horen, zijn voor rekening van Sidijk. 

Alle bijkomstige verplaatsingen of handelingen, die buiten de garantie vallen, worden apart 
gefactureerd volgens onze geldende tarieven. 
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10 . KWALITEITSSYSTEEM 

STANDAARDISATIE PRODUKTIEPROCES 

• van elk object is een technische tekening opgesteld; 
• op basis van deze tekening worden de productiemallen vervaardigd en ook het type-

kenmerkend monster; 
• op basis van de tekening en het type-kenmerkend monster vindt certificering plaats; 
• door het gebruik van de mallen is standaardisatie bij productie gewaarborgd; 
• bij wijziging worden mallen en tekening aangepast en wordt aanvullend type-onderzoek 

aangevraagd; 
• de toegepaste materialen als doek, garens, ritsen, etc. zijn gestandaardiseerd. Een overzicht 

hiervan is voor bevoegden ter inzage bij de fabrikant; 
• de gegevens van de speeltoestellen zijn volgens een door Sidijk gekwalificeerd systeem 

bewaard. 
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11 . LIJST MET GEV AARSASPECTEN / PREVENTIEVE VOORZIENINGEN 

a. gevaren ten gevolge van onvoldoende draagkracht van het toestel, rekening houdend 
met de sterkte, de stijfheid en de vervormingscapaciteit van de toegepaste materialen; 
er worden gecertificeerde materialen toegepast; 

b. gevaren ten gevolge van het verlies van evenwicht van het toestel, rekening houdend 
met de ondersteuning van het toestel en de ondergrond, alsmede mogelijke belastingen 
van het toestel; 
speelstructuur wordt geplaatst op een harde ondergrond; de totale constructie zorgt 
voor genoeg stabiliteit; 

c. gevaren ten gevolge van de toegepaste elektrische energie; 
toestel wordt zo geplaatst dat spelende kinderen geen aanrakingsmogelijkheden 
hebben met verlichtingen, stopcontacten e.d.; toestel dient te allen tijde geaard te 
zijn (handleiding) 

d. gevaren ten gevolge van de toegepaste mechanische, pneumatische of hydraulische 
energie; 
niet van toepassing 

e. gevaren ten gevolge van een defect in het bedieningscircuit of defecten in de energie
voorziemng; 
niet van toepassing 

f. gevaren ten gevolge van het gebruik van het toestel, waaronder vallen, snijden, be
klemming, verstikking, botsen en overbelasting van het lichaam; 
harde (uitstekende) delen worden met schuim en PVC gecoat doek omkleed; mazen 
en openingen voldoen aan de wettelijke normen; er zijn restricties verbonden aan 
het aantal gebruikers (handleiding) om overbezetting te voorkomen. 

g. gevaren ten gevolge van de toegankelijkheid bij defecten en noodsituaties; 
toestel heeft afhankelijk van de grootte van het toestel meer dan één in- en/of uit
gangen; de gebruikers van het toestel zijn daardoor snel te bereiken in noodgeval
len; door de nettenstructuur is er visueel ook goed overzicht; er is continue toezicht 
op de speelstructuur. 
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h. gevaren ten gevolge van mogelijke interacties van het toestel en de passagiers met de 
omgeving waaronder omstanders; 
toestel is afgeschermd met PE-netten waardoor lichamelijk contact met omstanders 
is uitgesloten; glijbanen die buiten het toestel uitkomen zijn rondom afgesloten. 

1. gevaren ten gevolge van het binnenklimaat van omsloten ruimten, waaronder voldoen
de ventilatie en voldoende verlichting; 
de eigenaar van het pand en het toestel dient zorg te dragen voor voldoende verlich
ting en voldoende ventilatie (handleiding) 

J. gevaren ten gevolge van gebrekkige onderhoudsmogelijkheden; 
toestel is op diverse plaatsen toegankelijk voor schoonmaakwerkzaamheden; grote 
reparaties dienen uitgevoerd te worden door Sidijk of in overleg met Sidijk of door 
een ander erkende producent van dit soort toestellen (handleiding) 

k. gevaren ten gevolge van het monteren, demonteren en hanteren van het toestel; 
montage/ demontage dient uitsluitend door Sidijk of in overleg met Sidijk uitge
voerd te worden 

1. gevaren ten gevolge van brand; 
speeltoestel is uitgevoerd met brandwerende materialen; de eigenaar van het pand 
en het toestel dient zorg te dragen voor voldoende brandblussers (handleiding). 

m. gevaren ten gevolge van hinderlijke straling; 
niet van toepassing 

n. gevaren ten gevolge van de blootstelling aan chemische stoffen; 
materialen zijn vervaardigd uit materialen die geen bedreiging vormen voor de ge
zondheid van de gebruikers. 

o. gevaren ten gevolge van de blootstelling aan biologische verontreiniging. 
niet van toepassing 
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Van:  < @sidijk.com>
Verzonden: woensdag 26 april 2017 12:50
Aan:
CC:
Onderwerp: lijst Ballorig

Urgentie: Hoog

Hoi   
 
Langs deze weg ook nog even de formele in kennisstelling van de Indoorplaygrounds die we hebben voorzien van de 
extra liggers. En zodra je wat gehoord hebt van de rest van AKI’s over het aspect bouwbesluit, dan hoor ik het graag! 
 
 
Relatie  Productiestatus 

Vrijgegeven voor productie 

Productie gereed 

Vrijgegeven voor productie 

Vrijgegeven voor productie 

Productie gereed 

Productie gereed 

Productie gereed 

Productie gereed 

Productie gereed 

Groetjes, 
   

 
 
With best regards, 
 

 

  
T   E @sidijk.com 

 
 

 

 T  +31 566 - 625 700  
E  info@sidijk.com 
W www.sidijk.com 

Sidijk B.V. | Pluto 1 | 8448 CM Heerenveen | The Netherlands 
 

 

 

 
Sidijk B.V.’s General Terms and Conditions are applicable to all our offers and agreements. The General Terms and Conditions are registered at the 
Chamber of Commerce in Leeuwarden - The Netherlands. They can be downloaded at our website. 
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Van:  < @sidijk.com>
Verzonden: dinsdag 18 april 2017 15:51
Aan:
Onderwerp: Ballorig Gouda.

Hoi   
 
Goed je even gesproken te hebben in zake Ballorig Gouda. Ik denk dat de actie om de wijze van keuren van 
speeltuinen bij andere AKI’s te checken een verstandige is. Ik verwacht dat de uitkomst zal zijn dat iedereen de 
NORM volgt en dat er dus bij andere AKI’s geen andere uitkomst was geweest bij het keuren van Gouda. In Gouda 
hebben we de plaat reeds vervangen en onder de plaat en ook onder alle andere platen een extra ligger geplaatst 
waar de plaat op rust. Dit geldt overigens ook voor de  Met deze actie wilden we de onzekerheid 
bij Ballorig wegnemen. Dat is mijn inziens ook goed gelukt. Moeten wij hier op enige wijze ook nog melding van 
doen bij jou?  
 
Groetje, 

 
 
  
T   E @sidijk.com 

 
 

 

 T  +31 566 - 625 700  
E  info@sidijk.com 
W www.sidijk.com 

Sidijk B.V. | Pluto 1 | 8448 CM Heerenveen | The Netherlands 
 

 

 

 
Sidijk B.V.’s General Terms and Conditions are applicable to all our offers and agreements. The General Terms and Conditions are registered at the 
Chamber of Commerce in Leeuwarden - The Netherlands. They can be downloaded at our website. 
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Praject 
Speeltoestel len-controle van het plaatmateriaal 
In opdracht van Sid ijk·te Heerenveen 

Werknummer 
17~889 

In de gemeente 

Opgesteld in opdracht van 
Sidijk BV Heerenveen 

Onderdeel 
Kontrole berekening van toegepaste plaatmaterialen 

Voorschriften 
NEN-EN 1176-1 (en) 

Opsteldatum 
27 april 2017 
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1. ALGEMEEN 

1.1 Beschrijving project 

Het bouwproject betreft de kontroleberekening mbt de toepassing van plaatmateriaal als basisstruktuur 
voor een speelveld. 
Deze platen in een afmeting van 1220x2440 mm;rondom langs de randen volledig vrij gesteund. 

In opdracht van Sidijk BV te Heerenveen maakt  de konstruktieve toets van het 
plaatmateriaal in het produkt-type  in een dikte van  

De technische data zijn bijgesloten. 

De toetsing ervan overeenkomstig de geldende voorschriften. 

Het speelveld is ingedeeld onder gevolgklasse CC2. 

Functie: Log iesfu nctie 

met een referentieperiode van 50 jaar. 

Dit rapport bevat de berekeningen van de draagstructuur. 

1.2 Gegevens en uitgangspunten 

Gebruikte tekeningen: 

m•am .. 
- - .. ~. 

Info materiaal en opstelling 

1.3 Programmatuur 

Gebruikte programmatuur: 

1~•m l ,Ve,sie 

Auteu.i: DQ.tµm, 
Sidijk 27-11-2008 

 01-03-2015 
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1.4 Toegepaste constructiematerialen 

Constructiegegevens van het plaatmateriaal. 
Voor de info zie produktbijlage 
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2. BELASTINGEN 

Voor de bepaling van de te beschouwen belastingen wordt de NEN-EN 1991 reeks gebruikt. Voor 
belastingcombinaties en partiële factoren is NEN-EN 1990 van toepassing. 

2.1 Eigen gewicht 

Het eigen gewicht van de gemodelleerde constructie wordt automatisch door het rekenprogramma 
gegenereerd. 

2.2 Belastingen op het plaatmateriaal overeenkomstig NEN 1176-1 :2008 (E) 

Oppervlak 1.22x2.44=2.98 m2 
Aantal gebruikers vlgs A.3.4 2.98/0.36=8.27 

Totale massa vlgs A.1 470 kg (rechtlijnige interpolatie) 
Cdyn =1.14 Totale massa470x1.14=535 kg =5350 N =2.7 kN/m2 

3.0 BEREKENINGEN 

3.1 Berekeningen en resultaten 

Berekeningen zie ook bijlage. 

Uit de berekening volgt : 

Voor plaatafmetingen van 1220x2440 mm: 
Maximale plaatspanning 10 N/mm2 
Toelaatbare plaatspanning 15 N/mm2 
Doorbuiging 34 mm 

Voor plaatafmetingen van 1220x1220 mm: 
Maximale plaatspanning 5 N/mm2 
Toelaatbare plaatspanning 15 N/mm2 
Doorbuiging 14 mm 
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3. COMBINATIES 

• Ootwerpl-\te1u:1duurtcla$H (NEN•iN 1900, B~gQ A) . :a 
50 

;{gObaU,,,,'Ofll 9- tomlf_) 

jllffl (J) C O 021 • Ontwerpte\tenS(li,11.1r (NEN,EN 19Bll, 131jlage A}: 

· Gevolg1dáUe tl'EN•EN 1990, Bl,IISQl!I B} (" RC"}: ·-.. :,.et,ç2' •~oDOgDllclU>ti' kunlOCf/ ~r k'llluWle > ~ lage~) 

•· Verm1tni9vuld'l9lngefaetor, ~, (NEW.EN 1sso, Tabel Bit}: ·1 

-Waarden van de \;•factoren voor geb<l\lwen (N5N•'EN 11M10, Ts.bal1i.1.1): 

CaJ:egllf!e: llo 

A: WOOl'l· en o...ir~!lli'ulffll,ej 0.11 

8: kill'llnMYlml'!!!, 0.5 

C: b(J9enkomt.lt~m1cia o . .i 
O! ~~nkelrul.mtea 0.4 

E: Ollflle,a~a 1 

lö! lll!illleefBILllmle Wllf1:4.lla<~OkN 0.1 

G! "8rlcl!ersnJll!l'lB. 1111e11ul11 <1$0kN 0.7 

11: d4ken 1 0 
SIIMllWIH!NllllnQ 0 

Wlldll!llflS1Ina (1 

fltml;'.lonluur (l!Jat!lft btano:ll 0 

No>ot ~ru,;, ••IDQOÁII w !!Jn _, loapáli!lir"Q 

'Vclljtlr:.11 NEN•lltf 1gQt-~-3:2003, ~IIO~lil. 111ffl1ulá 0.1 

"' o.a 
0,5 

(J,7 

0,.1 

0.9 

0.1 
o.S 

a 
0.2 

02 

0.!i 

1'.! "'' 0,3 1.00 

03 1.00 
DJ!J 1.0D 

D,8 1,00 

o.e 1.00 

0.8 1,0Q 
0,3 1.00 
0 1,00 

D 1,00 • 
1) 1.00 "' 
D t.00 

t. c,.,.t -.dga~& Nl!N,EN 1991-1-' 200!'.i, ~n 4,~ (Whdgobil!ld 1 ••llljl!hoJd&~ Y~or racJ.01'M K 81> Il) 

- Reken-waarden van belastingen (E:QU) (Groep A) (NISN-EN 11!90, Tabel AU(Al: 

BIU11•11110 on 8!ij11emfe b1tl11111tlng,n 
1 

OverhNl'!Mlln.de Verendmll]lw blntingc,n 

tjdol~lt,(IJ ,,,1m11nd111r11J111111 g1tUjhUjdlg mm: d, 

Orrt.rlG,P• 01191:111st111 G1m1nlg b111h11~1:ing 011erhNraencle 

1ltuallH b11ola11gl'IJll1m 1 andarit 

Yeirg, e, 10) 1.10 G~J,11;1" 0.90 Gk~IM 1.50 'V1Clk,l l 1 . .60 ll'o,i Qk, 

- Reken.waarden van belastingen (STR/GEO} (Grc;1sp B) (NËN-liN 1990, tabel A1 2CB): 

8li1m1do u,n Blijv1mde b.OIH011q1n Ovetboflt11e11di11 Verancl"erlljhe bitlasllngen 

tijdqlljkG 11,oraNllltliJll/lt gelljt;lltdl!111 met dit 

oncwcnp• ong.unlltig Gum;tlp bObslliig O\lerheersende 

11-llu.at.19& bota.11g,t_[l:ate Hdere 

jverg., 6. 108) 1,35 Gu.., •. "-·"' 0.90 GkJ,,rl 1.SQWO,j~l.,i 

jYl!lfQ. 6.1 Db) 120 Gk•u~"'·c 0.90 GkJ,11"11 1.50 WLO~./ 1.50 q,,..,0,1 

• ilij v:k:leisloN,ukJ,,e-n, met een l'yalek 1:epcri,;10 M!Rr<ii= mQ!t volslae,1 .djn l'l'le-l 1,2 G"'""' 
1 deze waarde i& bc,rekcnd mol f. = 11 .. U'!l 
1 lm:h.!~l,:,f \lti:11T1i::niQ'IUldi<ill'llr.lfeclor K.; (alh. 'IEln Qll\,.,l_glt.l;1$J"l 

- RekenwaBtCIM \le,M bGlastln9en (STR/GEO) (Groep C) (NEN-eN 1990, Tèet A12fC): 

BIUijende 1M1 BlijY<mdr: l><1IHIFil9en Overhllen,nd• 'IJ ra111 di1 rll]k11 bnlll!!llltl.fllt!A 

lUcfel.ljlu1 nrandltr11Jkl !]'lll illttUillg,111&1ldD 

on~cup. Ongull11119 G1,111,i;tl11 bala.'!lllng overhoiler'H11do 

s.it1111th;;i.' .,.,a nuriJlo.sle 1 andere 

l'\l!:-lg , 8.1D.a) 1.00 G~.,~u/ 1.00 Gk>h1 1.30 '°' a~_, 
e 1 1.30 ~o. 0.,; 

* inclu9let '-"ltmonl1tYLldlalnndnctw 11<, 

'f"er i·nfo: 
~-,;rQ 5 1:, L, Y ... ,G, __ , + '/ y + '/,, ,Ql 1 •• I ·r ,J., 1 '· • .iQ, ' 

1:i-1 :..1 

veirg. I>. 10a: ::E ·1.,; ,n · ... + r,.r-· +- :,-,) 1~.,/.;i,, i L "!,,,;•~·.,. ')i., 
~ ~ 

vi,rg. 6.10D Ls "f:. ,l..i. , 1 )"/' 1 i',, ,(\_, -I Ï,i .. \11,.,QI ,, 
f•I t 1 
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4. CONCLIUSIES EN AANBEVELINGEN 

Uit de berekening volgt dat het plaatmateriaal in de berekende uitvoeringen in principe sterk genoeg 
is.  
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Technica! Specifications 
Structural CompomefltS 

1. Unlque ldentlficatlon code of the product-type: 

 
 

 

Layups wlth  

2. lntended uses: 

Structural components In dry and humld condltlons 

3. Manufacturer: 

4. Declarations of Performance: 

 dated 1st March 2015. 

5. Mechanica! Properties: 

·Sectlon rop~rtles 
Area (mm2lmm) A 
Section Modulus mm3/mm) W 
Second Moment of Area (mm4lmm) I 

Em,O Il (Nlmm2) 
Em,90 -1- (Nlmm2) 

'.0'1ar'ï1cterlst lc st en~h ln lBendln 

Fm,k,O Il (Nlmm2 
Fm,k,90 -1- (Nlmm2 

Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

In PR on 1st March 2015. 

1

Available from: 
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1220 

Kolom-2 

.3. 

Kolommen worden geschakeld. 

KOLOM2 

2. 

Max kracht per ongunstigst belaste kolom:  

Kniklengte (1) maximaal 2100mm 

Buis 48,3x3,25: A==4,6 cmA2 i=1,59 

? = 1/i = 210/1,59 = 132 

Voor S235JRG2 geldt hierbij een maximale 
drukspanning van 4,9 kN/cmA2 

Max drukkracht: F=? * A = 22500 N 

Voor buis 48,3x2,9, met A=4, 14cmA2, i=1,6 
geldt: 

Max drukkracht: F=? * A = 19872 N 

De veiligheid tov de gebruiksbelasting van  
is resp. 2,8 en 2,5 

KOLOM 1 

Kolom 1 heeft een gebruiksbelasting van  
Voor buis 48,3x3,25: de veiligheidsfactor is 3,8 
Voor buis 48,3x2,9: de veiligheidsfactor is 3,3 

Buis 48,3x2,9 volstaat. 

Genera! tolerances IS0-286 and IS0.2768m 

rrom 0.5 6 30 120 315 1000 2000 
mm 1o § 3Q 120 315 1000 2000 1000 
!Olen1Dce * Q. 1 0 ,2 0 3 0 5 0 8 1 7 2 

Tolerance or (orm and position ISO-1101 
Roughness IS0-1302 -REMOVE SHARP EDGES-

Deslgned by I Date I Ra 
MvB 27-11-2008 3,2 

:;rm•I l@-E3- I Commenl 

belasting staanders kolom 
speeltoestel 

Structuur-1.idw 

·ca1e 

S!leel 

1 1 1 

D 

C 

B 

A 
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Project : .17.889-Kontrole plaatmateriaal  
Auteur :  

Inhoudsopgave 

2D macro's 3 

Steunpunten & Bedding 3 

l;:lelastinggeyallen ·' t 
Groep van variabele lasten 

Combinaties 

Model met info. 

Vervorming - Uz - FEM Combi : 3 8 

Spanning -'rnax sigE'f- - FEM'C0mbV; 1l8 
Spanning - FEM Combi : 1/3, max 10 

Licentie van  

Pagina : 1 
Datum : donderdag 27 april 2017 

Page : 1 
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Project : 17.889-Kontrole plaatmateriaal  
Auteur :  

Basisgegevens 
Structuurtype Algemeen XYZ 
~--- - - --~  

Aantal kQ0p'el): 
Aantal staven: 

Aantai ~ [:) maci'0's:, 

Aantal rofielen: 

sfilil{;ftgev,: 
Aantal materialen : 

Materiaal 

, .. ~aam' 
cJ r • _,, ri; ''" - -

·(, ·~!(t,1 , ..•• ,;' 

Knopen 

1: kneo~• ', .~-· / ~ z 
.,.. 1,,, fl1 ' 1." m;I 'fl'J, 

1 

2 

3 

4 

5 

6t•
7 

Licentie van  

Pagina : 2 
Datum : donderdag 27 april 2017 

Page : 2 
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Project : 17.889-Kontrole plaatmateriaal  
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8 

Randen 

p 

2D macro's 

Rand: 

2 
Dikte

fRah<:f: . 

Profielen 

Steunpunten 

St' ' ~FI lia'rl'd 1,· RIJ00~, fy~ê.: l~i".'· .1#,ti.e-J I ~,i!ll~it , . ~ffnetjng,., ewnrunt 
J 

~MN/ m;J§j f:\lm/r-a'èf 
' 

~ m1. 
1 

Il 2:, 

3 
,i 

5 

,6 

7 

Licentie van  
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Project : 17.889-Kontrole plaatmateriaal  
Auteur :  

Belastinggevallen 

Groep van variabele lasten 

'~. 

Belastinggeval nr. 2 - Verdeelde 2D last 

Combinaties 

2 Veranderlijke belasting 1.50 

2 Veranderlijke belasting 1.00 

Regels voor het genereren van uiterste combinaties: 
1 : 1.35*BG1 
2 : 1.08*BG1 / 1.50*BG2 

Regels voor het genereren van gebruiks combinaties: 
1 : 1.00*BG1 / 1.00*BG2 

Licentie van  

Pagina : 4 
Datum : donderdag 27 april 2017 
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Project : .17.889-Kontrole plaatmateriaal  
Auteur :  

Lijst van extreme UGT combinaties 
1/ 1 : +1.35*BG1 
2/ 2 : +1 .08*BG1+1 .50*BG2 

Lijst van extreme GGT combinaties 
1/ 3 : +1.00*BG1 +1.00*BG2 

Verslag berekening. 

Lineaire berekening 

Belastinggevallen BG 1 Eigen gewicht 

ae; 2 Yëranäer.)ljK'e öeJás.tl,ng 

Buigtheorie 

,Stä'f.t berl!iRè'riing 

Einde berekening 27.04.2017 14:24 

Som van lasten en reacties. 

f' H w .• ,.;/), lts ïh~ïk lli X, 'r. •1:Z.4' 
belastinggeval 1 last 

kn00preacties 

lijnreactions 

Gbritáêt 101 

contact 20 

. b.ela'stinçJgèVal 2 last 11:i 

knoopreacties 
- ., 

liJnr!:l'é!~tióris 
contact 1 D 

,, . .,_. 
Gonta'e:t 2D. .-1( 

Licentie van  
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Model met info. 
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Verdeelde 20 last.Belastinggevallen - 2 

Licentie van  
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Spanning - max sigE+ - FEM Combi 1/3 
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Project : 17.889-Kontrole plaatmateriaal  
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RESULTATEN : SPANNINGEN 

FEM Combi: 
C1 Lineair- UGT 
C2 Lineair- UGT 
C3 Lineair- GGT 

Globale extremen 

Hoofdgrootheden 

'.èlêfui• r11si@i~ t ,,., s'f@2.f 
fit~ .. . '.ffl ll' (~P-~J,. ,, • P-€3] " 

al ,~'jll. 

tÈleQ)'.:: 
l#f (~B;f,_,, 
.[~l?ä] 

rf'., $1@'1-
/[MPëi] ~ig~ît ,[ ~~] . 

f;&lij~-
'[iil!3§l.. 

t8~' ~4f-~ .. ~ 
, [Mfléll. 

Pagina : 10 
Datum : donderdag 27 april 2017 

,, 
Ji:l i;rra~ 1 

, ,(MP.c;!]) 

Groep van 1 D macro's 1 /2 
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