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Naast de ledenvergadering was er ruimte voor NVKL-leden KE Fibertec Benelux
en OC Verhulst om een presentatie te geven over de geleverde technische
installaties voor het vernieuwde Thialf. Er werd afgesloten met een
informatieve rondleiding, onder andere gegeven door dé schaatsmeester van
Thialf (Beert Boomsma). 

OC Verhulst gaf eerder op de middag een korte toelichting op de uitdagingen van dit prachtige

project waarop een passende oplossing werd gevonden, onder andere: 

de hoge relatieve luchtvochtigheid door slechte luchtverdeling

het hoge energieverbruik

comfort issues zoals hoge luchtsnelheden en lage temperatuur in de verblijfzones

het toepassen van verschillende klimaatzones

De 24 oude luchtbehandelingskasten (LBK's) zijn afgevoerd en OC Verhulst heeft hier 16

efficiëntere en duurzame LBK's voor in de plaats gezet, allen uitgerust met goede ontvochtigers

en warmteterugwinning. Om zo een totaal van 380.000 m³/h frisse en comfortabele lucht te

leveren en de (top)sporters binnen Thialf de meest optimale condities te bieden om

topprestaties neer te kunnen zetten. 

De techniek werd zichtbaar tijdens de rondleiding en maakte het eerdere verhaal wel erg

concreet. Meer informatie over de bijeenkomst, inclusief de PowerPoint presentatie van OC

Verhulst, vind je op de website van de NVKL. Meer informatie over KE Fibertec en het project

vind je hier. 

Hieronder enkele foto's van de rondleiding. 

Presentatie bij Thialf
Donderdag 7 december 2017 vond de Algemene Ledenvergadering

van het NVKL plaats in het schaatshart van de wereld: Thialf.

https://www.nvkl.nl/geslaagde-alv-hoge-noorden/
https://www.ke-fibertec.com/nl/referenties/sport-en-recreatie/thialf-heerenveen-nieuw/thialf-heerenveen/
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