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Sport verbroedert en is nog gezond ook. Hoewel de 
meeste steigerbouwers niet naar de sportschool hoeven, 
zij krijgen al beweging genoeg. Misschien is dat ook wel 
de reden dat het steeds moeilijker wordt om steiger-
bouwers te vinden. Het is een zwaar beroep en daar zijn 
steeds minder mensen voor te vinden. Wij horen bij onze 
klanten dat er voldoende werk is, maar dat het vinden 
van mensen een groot probleem vormt. En dit tekort 
aan personeel in de diverse sectoren, zal er naar alle 
waarschijnlijkheid het komende jaar niet veel beter op 
worden.

Sport is het thema van deze Meerwaarde. Ons materiaal 
wordt veelvuldig in de sport gebruikt. Van een eenvoudige 
cameratoren tot grote (semi)permanente tribunes. Eigenlijk 
is er bij elk groot sportevenement een behoefte aan tijdelij-
ke bouwwerken en daarmee dus ook aan Layhermateriaal.        
In deze uitgave besteden we aandacht aan toepassingen 
van Layhermateriaal in de sport.

In november hebben we als Layher weer op de Bauma in 
München gestaan, de grootste bouwbeurs ter wereld. 

Op deze beurs, die één keer in de drie jaar plaatsvindt, 
introduceert Layher traditiegetrouw een aantal nieuwe 
innovaties. De belangrijkste innovatie dit jaar is het nieuwe 
Allround TwixBeam-systeem voor steigerbouw en on-
dersteuning. De hoogbelastbare, multifunctionele Twix-
Beam-aluminiumdrager van Layher is breed inzetbaar voor 
werkplatforms met grote overspanningen, ondersteunings-
dragers, hangsteigers of uitkragende constructies. 
We hebben het nieuwe TwixBeamsysteem op de Bauma bij 
een flink aantal van onze klanten uit België, Nederland en 
Luxemburg geïntroduceerd en dit is goed ontvangen.

In februari staan we als Layher Nederland weer als vanouds 
op de Bouwbeurs in Utrecht. Ook daar zullen we het nieuwe 
TwixBeamsysteem tonen. Natuurlijk nodigen wij u ook uit 
om gezellig bij te praten onder het genot van een hapje en 
een drankje.

Iedereen fijne feestdagen gewenst en een gelukkig 2023. 
Graag tot ziens op de Bouwbeurs.

Hans Pluimes
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Layher presenteert u een greep uit de vele onderdelen voor sportevenementen:

 
RUBBEREN SLOF/VOETPLAAT
Om tijdelijke constructies extra grip te geven op de 
ondergrond en/of om vloeroppervlakken te bescher-
men tegen de tijdelijk opstelling is de rubberen slof 
beschikbaar. Voetspindels worden op de slof van auto-
bandrubber geplaatst, waardoor de ondervloer wordt 
beschermd tegen krassen en er extra wrijving ontstaat 
tegen verplaatsing van de steigeropstelling. 

VERNIEUWDE TECHNISCHE BROCHURE
Om steigerconstructies technisch te verantwoorden is 
technische informatie van de verschillende onderdelen 
noodzakelijk. Hiervoor heeft Layher de technische bro-
chure Allround beschikbaar. Hierin staan gebruiksbelas-
ting van de individuele componenten en de technische 
eigenschappen van de onderdelen zoals materiaalsoorten. 
Hiermee kan men op componentniveau inschatting doen 
van de sterkte en de toepasbaarheid of kan men de onder-
delen verwerken in modellen. De gegevens zijn uiteraard 
uitsluitend van toepassing op originele Layher- componen-
ten.

 
De vernieuwde technische 
brochure is te vinden op 
de website in de “Mijn 
Layher-omgeving”, toegan-
kelijk voor mensen met een 
account. In het jaarlijkse 
Engineeringseminar wordt 
dieper ingegaan op de 
technische brochure. 
Naast de technische bro-
chure heeft Layher verdere 
verantwoordingen zoals 
Zulassungen en Typen-
prüfungen op aanvraag 
beschikbaar.

ALLROUND TWIXBEAM-SYSTEEM
Een nieuwe telg van de flexibele oplossingen van  
Layher Allround. De TwixBeam bestaat uit twee aan 
elkaar geschroefde aluminium U-profielen.  
Met de TwixBeam kan men overspanningen maken, 
afsteunen en allerlei andere krachtoverbrengende 
constructies creëren.

Omdat staanders tussen de 2 profielen kunnen  
worden gemonteerd, kan men rustend of hangend  
aan de rozet eenvoudig steigerconstructies afsteunen.  
Ook kan de TwixBeam worden gebruikt om te onder-
steunen, als drukverdeler op daken of toegepast in 
combinatie met de FlexBeam.  

Zo kan men eenvoudig:
• overspanningen maken (vloervelden weglaten);
• grote vloeren realiseren (met de FlexBeam of   
  losse platen);
• verankeren;
• afsteunen/staanders onderbreken/verspringen;
• hangend bouwen;
• uitkragen (speakers ophangen);
• hellingbanen maken (o.a. met de TwixBeam   
  kantelspindel).

Door de flexibiliteit kan men eindeloze ideeën   
eenvoudig realiseren.

KINDVRIENDELIJKE HEKWERKEN
Op publiekstoegankelijke tijdelijke trappen, vloeren en 
tribunes is het noodzakelijk randbeveiliging te plaatsen, 
zodat het publiek niet van de verhoging kan vallen.  
Omdat publiek uit jong en oud kan bestaan moeten  
de openingen in deze randafscherming beperkt zijn.  
Hiervoor zijn bij Layher speciale kindvriendelijke  
hekwerken beschikbaar voor vloeren en trappen.

 
TRIBUNE KLAPSTOELTJES
Voor het realiseren van tribunes heeft Layher naast zit- 
banken en kuipstoeltjes ook klapstoelen beschikbaar. Deze 
worden binnen de verschillende systeemmaten op een 
frame gemonteerd zodat er bij op- en afbouw snel  
rijen stoelen kunnen worden geplaatst. De klapstoeltjes op 
de frames kunnen makkelijk en ruimtebesparend  
worden vervoerd en opgeslagen. 

ANTISLIP VLOERAFWERKING
Om te voorkomen dat grote vloeroppervlakken en 
traptreden glad kunnen worden is er een speciale 
antislip vloerafwerking beschikbaar. Voor de veilig-
heid is er ook een geel fluorescerende randafwerking 
beschikbaar.

GRONDANKER
Tijdelijke sport/evenementopstellingen moeten voor 
de stabiliteit worden voorzien van ballast tegen weg- 
of omwaaien. Als alternatief voor ballast kan ook  
gebruik worden gemaakt van grondankers. Hierdoor 
kan men besparen op transport- en montagekosten. 
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Firma 8Sports is een klant van Layher die sportvereni-
gingen en sportorganisaties voorziet van cameratorens 
langs de velden. Eigenaar Frank Gubbens is ruim 40 
jaar lid van de Rijswijkse Hockey Club (RHC), en als ac-
tief lid betrokken geraakt bij het accommodatie-onder-
houd en de vernieuwing. Frank heeft voor de vereniging 
ook nieuwe producten bedacht zoals ophangsystemen 
voor reclameborden en jeugddoeltjes.

Zo kwam ook de vraag voor een eerste cameratoren om 
opnames te maken vanaf een hoger gelegen positie om 
de wedstrijden te analyseren. De analyses van wedstrij-
den vinden plaats in de lengte van het veld dus de torens 
staan altijd achter een doel. De gemeente Rijswijk stelde 
drie eisen waaraan RHC moest voldoen: een omgevings-
vergunning, tekeningen en berekeningen die constructief 
verantwoord zijn en de toren moest in zwart uitgevoerd 
worden. Omdat dit soort torens alleen verhuurd werden 
en niet verkocht kwam Frank via een verhuurder bij Layher 
terecht. 

Met de toenmalige verkoper Tom Tukker is met wat foto’s 
en schetsjes door Layher Engineering een basisontwerp 
voor de eerste Allround videotoren gemaakt en is de toren 
na het verkrijgen van de omgevingsvergunning bij RHC in 
het najaar van 2013 gerealiseerd.

Om ook andere verenigingen te laten profiteren van zijn 
kennis met handige voorzieningen biedt Frank deze pro-
ducten via een website aan. Op een natuurlijke manier is 
dit een volwassen business geworden en driekwart jaar 
later stond er al een 10 m. hoge videotoren in het
hockeystadion van de KNHB waar de nationale teams 
spelen: het Wagener Stadion te Amsterdam.

RUGNUMMER 8  
Inmiddels is Frank naast zijn normale werk één dag van de 
week actief met 8Sports en staan er 40 torens verspreid 
over Nederland. Ongeveer 80% voor hockey en 20% voor 
voetbal. De 8 komt van zijn rugnummer, toen hij nog in het 
Heren 1 team van RHC speelde.

STERK STAALTJE LANGS DE LIJN

Het realiseren van een videotoren is een uitdaging omdat 
dit geen standaard verkrijgbaar product is. Veel verenigin-
gen beginnen zelf met een toren met een lokale, sponse-
rende aannemer of gebruiken een rolssteiger die dan 
achteraf eigenlijk onveilig is en soms na een storm in de 
ballenvanger achter de goal hangt. 8Sports helpt vereni-
gingen bij het oplossen van deze uitdaging.

De service van 8Sports begint bij het geven van advies, 
het leveren van de door Layher Engineering gemaakte 
tekeningen en berekeningen voor de aanvraag van een 
omgevingsvergunning, tot en met de realisatie en het 
onderhoud van de videotoren. 8Sports beschikt inmiddels 
over een ervaren team dat de montage uitvoert en de 
grondankers plaatst. Met name dat laatste is het belang-
rijkste. Het monteren met het Layher Allroundsysteem is 
bekend en de torens vormen ook geen echte, complexe 
bouwwerken. De belangrijkste eis is dat de grond draag-
krachtig, voldoende stabiel en 
uit de juiste samenstelling 
bestaat om de grondankers 
effectief te kunnen zetten. 
Bij storm mag de toren 
natuurlijk nooit omwaaien. 
Niemand wil ongelukken 
in een publieke omgeving.             
Voor de veilige instand-
houding is het advies om 
sowieso na een storm, maar 
altijd na de winterperiode 
(stormseizoen) een jaarlijkse  
inspectie uit te voeren. Ook hier-
in kan bemiddeld worden. 

EVOLUTIE
Inmiddels kan via vaste cameramasten automatisch 
de wedstrijd worden opgenomen. Bij tv-registratie van 
hockeywedstrijden werkt dit nog niet optimaal. De bal is 
klein waardoor de camera soms een speler i.p.v. de bal 
volgt. Daarnaast is dit voor veel verenigingen een te dure 
oplossing waardoor ondanks deze innovaties toch nog 
voor een toren wordt gekozen. In de loop der jaren is het 
oorspronkelijk torenontwerp in samenwerking met Layher 
verbeterd en worden op verzoek van verenigingen steeds 
complexere torenontwerpen gerealiseerd.

SAMENWERKING MET LAYHER 
De samenwerking met Layher is heel goed. In technisch 
support wordt door Layher Engineering snel voorzien.  
Ook specials voor de torens zoals zeilen en toebehoren 
zijn snel beschikbaar. Transporteur Arjan denkt goed mee 
en doet zijn best om op een sportcomplex altijd zo dicht 
mogelijk bij de bouwplaats te lossen.

VIAPLAY 
De laatste serie cameratorens zijn opdrachten van het 
Noorse Viaplay. Die zenden sinds dit seizoen alle hockey 
hoofdklasse wedstrijden live uit. Hiermee krijgt hockey 
ook een betere en professionele bekendheid en dat effect 
laat zich al voelen. In het jargon van medialand noemen ze 
iedere vorm een cameraplateau een PRAK, dit is  
afgeleid van praktikabel. Voor Frank was dit ook nieuw.

INTERVIEW 8SPORTS FRANK GUBBENS
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Inmiddels al bijna 20 jaar staan in het Feijenoord stadi-
on De Kuip op de kopzijden van het veld demontabele 
Layher Allroundtribunes. Totaal zo’n 3.600 zitplaatsen. 
Er is gekozen voor demontabele tribunes omdat na 
het competitieseizoen het stadion gebruikt wordt voor 
evenementen. Op de plaats van deze tribunes worden 
dan podiums opgesteld.  
Om zoveel mogelijk zitplaatsen te realiseren, is  
destijds een speciale Allround ‘stramienmaat’ gemaakt 
van 2,25 m, 5 zitplaatsen van 0,45 m = 2,25 m. Aan één 
kopzijde is een gedeelte van de tribune ingericht voor 
invaliden en hun begeleiders. Een tweelaags platform 
dat via opritten bereikbaar is.

Ondanks dat de tribunes inmiddels bijna 20 jaar oud zijn 
en “heel goed” gebruikt worden, is de status van het 
verzinkte Allroundmateriaal nog buitengewoon goed.  
Ook de speciale kunststof zitkuipjes van de firma  
Galvanitas zijn en blijven goed. Als de tribunes gedemon-
teerd worden en voor aanvang van de competitie weer 
worden opgebouwd, inspecteert het Technisch Bureau 
van Layher de opstelling.

In samenwerking met Stadion Feijenoord zal Layher BV 
binnenkort bekijken wat er nodig is om de constructie op 
lange termijn veilig – en kwalitatief op niveau te houden.  

Omdat De Kuip uit 1937 dateert zijn er al een aantal  
jaren bouwplannen voor een nieuw stadion. Uit onderzoek 
is gebleken dat geen van de opties (nieuwbouw of  
vernieuwbouw) momenteel betaalbaar is. De Kuip krijgt 
een opknapbeurt en zal voor een lange termijn dienst  
blijven doen als voetbalstadion. De demontabele Allround- 
tribunes staan er misschien nog wel een 10-tal jaren 
en gaan hopelijk het 100-jarig bestaan van dit iconisch 
stadion mee vieren. 

TRIBUNE  
FEIJENOORD  

STADION  
DE KUIP

Op het sportstrand van Scheveningen vind je het  
Beach Stadium. De enige locatie in Nederland waar 
zand, zee, sport en business samenkomen. 
Het Beachstadion werd in 2007 opgericht door de 
gemeente Den Haag. De drie buitentribunes zijn eigen-
dom van de gemeente en worden in de zomerperiode 
opgebouwd en gedemonteerd door vrijwilligers van de 
gemeente. Hiervoor hebben ze een montagecursus bij 
Layher in Raamsdonksveer gevolgd.

Er worden diverse sporten beoefend zoals beachvolley-
bal en beachsoccer en nu ook beachhockey, beachtennis, 
beachhandbal en beachkorfbal. Wanneer er geen inter-
nationale en officiële toernooien worden gespeeld, kan 
het stadion door andere instellingen gebruikt worden. 
Onder meer het Nederlands kampioenschap beachvolley-
bal wordt op deze locatie gespeeld. Stadion en paviljoen 
bieden samen ruimte tot ongeveer 3.000 bezoekers.  
Bedrijven kunnen tijdens het strandseizoen van april t/m 
oktober evenementen organiseren, komen sporten of ver-
gaderen. Tijdens de coronacrisis werd het stadion ingezet 
om (buiten)sport te stimuleren.

Enkele Beachsport hoogtepunten in 2022: North Sea 
Beach Rugby, Les Mills Beach Workout, Dutchweek @The 
Beach, Police & Fireman Games 2022, NK Beach Volleybal, 
NK Beach Korfbal, Nationale Sportweek, Hartstocht Dutch 
Surffestival.

INTERVIEW TRIBUNEBOUWERS GEMEENTE
Wat is de ervaring van het volgen van de 
montagecursus Allround evenement bij Layher 
in Raamsdonksveer?  
De montagecursus was duidelijk en leerzaam.  
Het was één deel theorie met een theorie-examen 
en één deel praktijk.

Hoe bevalt het monteren met Layhermateriaal?
Het monteren is makkelijk en snel te verwerken  
tot een tribune. Het is stabiel en stevig. 

Met hoeveel mensen en hoe lang wordt er  
gemonteerd en gedemonteerd?
Het monteren van de tribunes doen we met  
7 personen. We huren een verreiker voor het verplaat-
sen van de materialen en het op hoogte brengen  
van de aluminiumplaten, hekwerken, het plaatsen  
van de triangels, jukken en vlaggenmasthouders.  
We zijn met het opbouwen van de tribunes ongeveer 
6 weken bezig. Het afbreken duurde dit jaar 3,5 week.

Vanaf welke periode worden de tribunes  
gemonteerd en weer afgebroken?
We starten met de opbouw van het stadion op 1 
maart dit i.v.m. de vergunning. We mogen niet eerder 
starten. Het afbreken van het stadion begint op  
1 oktober en dit is nodig omdat op 1 november het 
strand weer leeg moet zijn.

TRIBUNE BEACH STADIUM DEN HAAG
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Na 36 jaar keerde in 2021 de Formule 1 weer terug op 
het circuit van Zandvoort. Om al de toeschouwers een 
goed zicht te geven over de wedstrijd bouwt de Nüssli 
Group drie tribunes met in totaal 35.000 stoelen op een 
indrukwekkende constructie van Layher Allround.

We praten met  
Bernd Helmstadt die  
sinds 1990 werkzaam is 
bij Nüssli. Bernd is de           
algemeen directeur van 
Nüssli Duitsland en
hoofd business 
development.

PRIMEUR
De eerste contacten met de Dutch Grand Prix stammen uit 
2018 en eerst zou de wedstrijd in 2020 verreden worden 
maar door Covid is deze uitgesteld naar 2021. Eén van de 
redenen dat er voor Nüssli gekozen is om de bouw van de 
tribunes uit te voeren, is de omvang van het project. Als 
grootste tribunebouwer van de wereld, vertegenwoordigd 
in heel Europa, zijn zij als geen ander in staat om een 
tribune van 500 meter lang, 15 meter hoog, met 35.000 
stoelen te realiseren. Een verdere uitdaging was dat de 
gemeente Haarlem als eis had, dat de hele constructie 
als permanent bouwwerk aangemerkt diende te worden 
en dus ook aan de zwaardere regels met betrekking tot 
windbelasting diende te voldoen. Volgens Bernd zijn zij,
als een van de weinigen, in staat om hier aan te voldoen.

In totaal is er 1400 ton aan materiaal geïnstalleerd en 
is daar 500 ton aan ballast toegevoegd. Het benodigde 
materiaal werd door Nüssli geleverd uit de magazijnen in 
Keulen en Nürnberg, Duitsland. Het hele project duurde 
in totaal drie maanden, inclusief op- en afbouwen en er

waren hierbij 50-60 medewerkers van Nüssli betrokken. 
Ook in 2023 zal Nüslli weer voor een groot deel de tribunes 
gaan verzorgen voor de Dutch Grand Prix en gaan we er 
natuurlijk van uit dat ‘onze’ Max ook dan de winst weer 
gaat binnenhalen.

NIEUWE OPLOSSINGEN
Nüssli bestaat inmiddels 82 jaar en sinds het begin van 
de zestiger jaren van de vorige eeuw leverancier van 
tribunes voor tijdelijke evenementen. In totaal heeft ze 
een capaciteit van 300.000 zitplaatsen. In het begin werd 
hout gebruikt voor de bouw van de tribunes en later stalen 
buizen.
De samenwerking met Layher stamt vanaf eind jaren 
tachtig. Tegenwoordig worden de Nüssli-tribunes geheel 
op Layher Allround gebouwd. Zo hebben ze alleen al meer 
dan 400.000 liggers van 2.00 cm. De samenwerking met 
Layher gaat verder dan alleen het leveren van materiaal. 
Zo werken Layher en Nüssli ook samen aan de ontwikke-
ling van nieuwe oplossingen. De kracht van Nüssli ligt in 
het feit dat ze aan elke wens van de klant kunnen voldoen 
en ook mee ontwikkelen met de wensen van de klanten. 
De trend is steeds meer comfort, maar ook afscherming 
van de elementen door overdekte tribunes. 

INTERVIEW NÜSSLI
BERND HELMSTADT

DE GROOTSTE  
TRIBUNEBOUWER  

TER WERELD BOUWT  
OOK OP HET CIRCUIT 

VAN ZANDVOORT
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Het F1-circuit van Spa-Francorchamps ondergaat een 
flinke renovatie. Als onderdeel van een grootschalige 
renovatie wordt niet alleen de veiligheid van de baan 
verbeterd, maar worden er ook twee nieuwe overdekte 
tribunes worden gebouwd.

Naast de baan zal vooral het gedeelte van de eerste bocht 
(La Source) tot en met Raidillion een metamorfose onder-
gaan. De oude overdekte tribune tegenover de oude pits 
gaat tegen de vlakte en wordt vervangen door een nieuwe 
overdekte tribune, die ook ruimte zal bieden aan enkele 
VIP-lounges. Deze nieuwe tribune bevat in totaal 4.144 
zitplaatsen, terwijl daarnaast tegen de helling, nog eens 

3.000 onoverdekte zitplaatsen worden gerealiseerd.
Bovenaan Raidillon wordt eveneens een permanente 
tribune gebouwd met nog eens 4.600 overdekte zitplaat-
sen. Ook in deze tribune worden de nodige VIP-lounges 
verwerkt, die een fraai uitzicht zullen bieden over de 
legendarische Eau Rouge-bocht en de paddock.

Voor de realisering van deze tribunes heeft Charles Raxhon 
et associés de Layher TG60-ondersteuning geplaatst. Het 
circuit heeft na de renovatie 13.000 nieuwe permanente 
zitplaatsen, meer veiligheid en een betere infrastructuur. 
Dit jaar moeten de werkzaamheden zijn afgerond.

LAYHER TG60-ONDERSTEUNING OP 
F1-CIRCUIT VAN SPA-FRANCORCHAMPS

Ik ben Sebastien Brion, 46 jaar, geboren in Vilvoorde en 
getrouwd met Nuengruethai, mijn vrouw met Thaise 
roots. Samen hebben we een zoon Marius en wonen in 
het Waalse Merdorp, een klein landelijk dorpje tussen 
Brussel en Luik. 

Na een samenwerking van meer dan 20 jaar bij een bedrijf 
in de bouwsector, heb ik besloten een nieuwe uitdaging 
aan te gaan als accountmanager bij Layher voor Vlaams 
Brabant, Limburg, De Kempen, Wallonië en Luxemburg.
Een uitdaging waar ik op 1 september 2022 met enorm 
veel zin en grinta aan ben begonnen. Afgelopen periode 
was ik bezig met mijn introductie en kennismaking bij 
Layherklanten en -relaties. Ondanks dat het allemaal nog 
vrij recent is, voelt werken bij Layher al heel natuurlijk aan. 
Het is fijn om je ondersteund en gewaardeerd te voelen. 
We hebben een tof team in Kontich en het hele Layherbe-
drijf heeft een fijne betrokken werksfeer.

FABRIEKSBEZOEK NOVEMBER 2022

Op 10 en 11 november 2022 hebben we met 23 
verschillende Nederlandse Layherklanten de Duitse 
Layherfabrieken in Güglinge-Eibensbach bezocht. 
Dit was de eerste keer sinds het begin van de coro-
na-uitbraak dat we dit weer konden organiseren.

Na een welkomstwoordje van Georg Layher hebben we 
op donderdag fabriek 1 en de indrukwerkkende showroom 
bekeken. In deze fabriek worden de stalen steigeronderde-
len geproduceerd. Op vrijdag stond fabriek 2 op het pro-
gramma. Hier worden de aluminium en houten onderdelen 
geproduceerd. 

Als Layher zijn we trots op deze productielocaties en het 
is fijn om dit met klanten in een informele sfeer te mogen 
delen. Tijdens de trip was er naast het officiële programma 
ook voldoende ruimte voor gezelligheid en elkaar beter te 
leren kennen.

EVEN VOORSTELLEN:  
SEBASTIEN BRION
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TERUGBLIK BAUMA
Van 24 t/m 30 oktober hebben wij samen met Layher Duitsland deelgenomen aan de Bauma in München. De Bauma 
is de grootste bouwmaterieelbeurs ter wereld. In een mooie stand met veel demonstratieopstellingen hebben we ook 
aardig wat van onze Benelux-klanten mogen ontvangen. In onze stand werden producten en oplossingen gepresen-
teerd en gedemonstreerd. Als hoofdattractie werden het Allround TwixBeamsysteem, het Allround Geländer Systeem 
(AGS) en een nieuwe Staluvlonder gepresenteerd. Tijdens de zeer drukbezochte demonstraties werd er getoond hoe 
met het Blitzsteiger- en het Allround-AGS systeem steigers kunnen worden gebouwd terwijl men altijd achter een 
veilige (dubbele) leuning staat. Voor wie het heeft gemist, de volgende Bauma is van 7 t/m 13 april 2025!

BOUWBEURS 2023
Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 februari 2023 vindt 
er in de Jaarbeurs in Utrecht weer de Bouwbeurs plaats. 
Layher zal hier zeker weer van de partij zijn. We zijn te 
vinden in Hal 8 op locatie C048. We zullen op de Bouw-
beurs uiteraard ruimschoots aandacht besteden aan de 
nieuwe Layher Allround TwixBeam- en FlexBeamsystemen. 
Verder zijn er demonstraties van digitaal ontwerpen en 
Virtual Reality (VR). Uiteraard presenteren wij onze Layher 
steigersystemen Allround en Blitz. Er is uitgebreid ruimte 
om ons te ontmoeten en bij te praten over mogelijkheden, 

 
ontwikkelingen en projecten. Wij kijken uit naar uw 
bezoek! Een link voor gratis toegangskaarten zullen wij 
later via onze nieuwsbrief Slagkracht en onze website ter 
beschikking stellen. 

MATEXPO 2023
Het is nog ver weg, maar wij nemen van 6 tot en met 
10 september 2023 weer deel aan de 40e  MATEXPO in 
Kortrijk. De 2-jaarlijkse internationale beurs voor bouwma-
terieel in België. Schrijf deze data alvast in uw agenda. 

BEURZEN2022BEURZEN2023BEURZEN

 
THEY DID IT: Layher Benelux heeft op afgelopen 

zaterdag 8 oktober 2022 deelgenomen aan de 
Brother Edition van de Strong Viking Hindernisloop 

Amsterdam (in Spaarnwoude). 
De Brother Edition is de ultieme teambuilding-
activiteit in 2022 voor vrienden, (sport)club en/

of collega’s! Met vereende krachten heeft Layher 
Benelux met zeven deelnemers de 20 hindernissen  

overwonnen en is er totaal 8,6 km afgelegd. 
Fanatiek aangemoedigd door familieleden en 

supporters met de speciaal gemaakte Strong Viking 
Layher-vlag. Met geduld, goede samenwerking en 
respect voor elkaar werd het een unieke beleving. 

OORAHHH!

De verschillende hindernissen van de Strong Viking 
Hindernisloop bestaan voor een groot deel uit Layher 
Allround steigermateriaal. Voor de Fjord Drop heeft 
onze engineeringsafdeling de helling aangepast en 

daarvoor de berekeningstekening gemaakt.

STRONG VIKING  

HINDERNISLOOP  

AMSTERDAM
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MEER TE DOEN 
BEURZEN

BOUWBEURS 2023
Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 februari 2023 vindt in de Jaarbeurs Utrecht weer de Bouwbeurs plaats.  
Layher zal hier zeker weer van de partij zijn. We zijn te vinden in hal 8 op locatie C048.

MATEXPO 2023
Van 6 tot en met 10 september 2023 staat Layher op de 40e  MATEXPO in Kortrijk. 
De 2-jaarlijkse internationale beurs voor bouwmaterieel in België.

MEER ONLINE 
 
MIJNLAYHER DASHBOARD
MijnLayher Dashboard is vernieuwd: in één oogopslag zien wat u huurt of gekocht heeft. Facturen en condities kunt u 
bekijken en dit alles tot 5 jaar terug in de tijd. Alle gegevens kunt u ook exporteren naar Excel. Handig voor uw eigen 
administratie.

NIEUWS ITEMS
Op de Layherpagina www.layher.nl/Nieuws-items staan onze verzonden nieuwsbrieven van Slagkracht en kunt  
u zich hiervoor aanmelden. Ook de vorige uitgaven van ons halfjaarlijkse magazine Meerwaarde kunt u hier vinden. 

LAYHER WEBSHOP
Nog sneller en makkelijker uw materiaal bestellen. Layher heeft ook een omvangrijk assortiment aan ladders en trappen 
met de hoge kwaliteit en duurzaamheid die u van Layher kunt verwachten. Op www.layherrolsteigers.com is het nu 
mogelijk direct alle ladders en trappen te bestellen. Vandaag vóór 12.00 uur besteld, is de volgende werkdag geleverd.

Maak een account aan op www.layher.nl en ontdek zelf uw voordelen.

MEER NIEUWS
Nieuwe medewerker(s) bij Layher Benelux:
België - Jens de Win      per 11-07-2022, magezijnier
             Sebastien Brion per 01-09-2022, vertegenwoordiger voor Wallonië en Luxemburg. 

 
VAKANTIEPERIODE KERST- EN NIEUWJAARSSLUITING:
 
 Al onze vestigingen, Raamsdonksveer en Meppel (NL) en Kontich (BE), zijn GESLOTEN van: 
 Vrijdag 23 december vanaf 12.00 uur. Maandag 26 december tot en met vrijdag 30 december 2022.  
 Voor leveringen en bestellingen zijn we vanaf maandag 2 januari 2023 weer bereikbaar.

Wij wensen u prettige feestdagen en vooral een gezond en voorspoedig 2023! 

Layher b.v. 0162-58 68 00
Lissenveld 18 mail@layher.nl
4941 VL Raamsdonksveer, NL www.layher.nl

Layher n.v. 015/31.03.39
Mouterij 6 mail@layher.be
2550 Kontich, B   www.layher.be Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.


