SIKA AT WORK
DÉ INNOVATIEVE INRICHTING
VAN EEN GYMZAAL BIJ ALO
AMSTERDAM
MET HET ATHLETIC SKILLS MODEL

DE PRIMEUR VAN DE EERSTE PLAYCE
SCHOOL VAN NEDERLAND!

PROJECTVOORWAARDEN
Na een intensieve samenwerking van ASM, Sika Nederland en de
docenten van de ALO is het nieuwe concept PLAYCE School geïntegreerd
in de vernieuwing van de zaal. De studenten van de ALO krijgen les vanuit
diverse methodes en visies op het vak waarbij ze ook kennismaken met het
Athletic Skills Model. De studenten krijgen de nieuwe manier van denken
over sporten, spelen en bewegen zoals toegepast in de inrichting van de
gymzaal mee.
SIKA EN PULASTIC
Sika Nederland heeft een samenwerkingsovereenkomst met ASM en is
vanaf het begin betrokken geweest bij het technische ontwerp van de
sportvloer. In de oude gymzaal is de gehele vloer vervangen door een
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op maat getimmerd ondervloersysteem met daarop de Pulastic® Elite
Classic 70 Pure. Er is rekening gehouden met de inbouwhoogte van het
oude systeem, zodat het mogelijk is om bijvoorbeeld judomatten of
crossfitmatten te integreren in de vloer zonder dat er hoogteverschillen
ontstaan.
De sportvloer is afgecoat met verschillende soorten coatings om
stroefheidsverschillen te creëren. Dit is een wezenlijk onderdeel van de
ASM filosofie.
DUURZAAMHEID
Een Pulastic® sportvloer is in de basis al voorzien van een
schokabsorberende laag die bestaat uit 100% gerecyclede banden. Alle
harsen zijn zo puur mogelijk wat betreft emissies en de extreem lage
TVOS-waarden (Totale Vluchtige Organische Stoffen) dragen bij aan een
uitstekende binnenluchtkwaliteit. Deze zijn getest en voldoen aan de
EUROFINS Indoor Air Quality Gold-normen.
GEBRUIKTE PRODUCTEN
• Pulastic® Elite Classic 70 Pure
BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Hogeschool van Amsterdam
Architect: ASM (Athletic Skills Model)
Applicateur: Pulastic® applicatieteam
Fotograaf: Jan-Kees Steenman

© SIKA NEDERLAND B.V.

PROJECTOMSCHRIJVING
Op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) leer je hoe je als
gymleraar leiding geeft aan groepen. Tijdens de ALO leer je wat je
moet weten over lesgeven en bewegen met vakken als motorisch leren,
psychologie, pedagogiek en communicatie.
De ALO van de Hogeschool van Amsterdam heeft de primeur met de eerste
PLAYCE School van Nederland. Dit concept is dé innovatieve inrichting
van een gymzaal, ontworpen door ASM. Een talentontwikkelingsmodel
oorspronkelijk alleen bedoeld voor sport. Inmiddels is de visie achter het
ontwikkelingsmodel vertaald naar verschillende domeinen en doelgroepen
voor het talent van iedere beweger.

