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PrOfEssiOnEEL VOETBALmATEriAAL

De perfecte voorzet !
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D&D Sport, al meer dan 25 jaar dat tikkeltje anders.

Beste lezer

Kies je voor kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid aan een eerlijke prijs?
Dan zit je goed bij D&D Sport!

Inmiddels verzamelden we al meer dan 25 jaar knowhow en ervaring! 
Bovendien bouwden we dag na dag aan onze klantvriendelijke service-na-verkoop. 
Niet onbelangrijk, dienstverlening is gratis, maar een goede dienstverlening onbetaalbaar!

Een project opstarten? Sportief advies nodig? 
Bel naar onze klantendienst : 02/253.29.67
Of surf naar onze website - webshop : www.d-dsport.be

Je vindt meer dan 5000 sportartikelen in onze shop, talloze interessante promo’s en fantastische  
voordeelacties!

Samen met jou realiseren we élk sportief project….net dat tikkeltje anders!
We wensen je veel sportief plezier!

Wens je ook extra je steentje bij te dragen?  
Bestel online de Charity Voucher (artikelnummer: JVF025)  

en donneer 25,00 € in sportmaterialen aan de Jan Vertonghen Foundation !

Steun jij ook ?

Op onze zoektocht naar een maatschappelijke meerwaarde als bedrijf en de wens mensen samen te brengen voor een 
gemeenschappelijk doel, ontdekten we het begrip ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’, afgekort MVO. 

Via MVO hoopt D&D Sport meer inhoud te geven aan haar activiteiten en ondersteuning te bieden waar nodig. Zo 
kwamen we terecht bij de Jan Vertonghen Foundation.

Vanuit de gedachte ‘Elk kind is bijzonder’ probeert de Jan Vertonghen Foundation een wereld te creëren waarin 
kinderen hun volle potentieel kunnen benutten om samen te spelen, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, fysieke of 
mentale beperkingen.

Met kernwaarden als respect, solidariteit, plezier en samenhorigheid zit de Foundation op exact dezelfde golflengte 
als D&D Sport. Wij willen dan ook graag onze activiteiten koppelen aan de edele doelstellingen van deze Foundation. 

Als bedrijf hebben wij de mogelijkheid om veilige en kwaliteitsvolle materialen ter beschikking te stellen bij elke sport-, 
spel- of  playground activiteit georganiseerd door de Foundation. Bovendien reserveren wij een percentage van onze 
eigen verkoop als sponsoring aan deze organisatie.

Zich inzetten voor het goede doel, het delen van persoonlijke waarden, warme en menselijke service, dit alles matcht 
perfect met onze visie op een duurzame en zinvolle samenwerking. 

D&D Sport is trotse partner van de Jan Vertonghen Foundation ! 
En draagt met veel plezier zijn steentje bij!

officiële partner

€ 25,00

V O U C H E R

CHARITY VOUCHER

in sportmaterialen

ref. JVF025
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De perfecte voorzet !

INHOUD

VOETBALDOELEN
verplaatsbare doelen - vaste doelen - doelbenodigdheden

VOETBALDOELNETTEN
seniordoelnetten - oefendoelnetten - doelnetten op maat

BELIJNING VOETBALVELDEN
toestellen - verf - poeder - reiniging - onderdelen

BALLENVANGERS
ballenvangers - speelveldomheining

RONDOM TERREIN
tribunezitjes - shoecleaner - beregener 

SCOREBORDEN
elektronische scoreborden - analoge scoreborden - vervangborden

CORNERPALEN
vaste - flexibele - cornervlaggen

TRAININGSMATERIALEN
kegels - markeerschijven - slalomstokken - loopladders - ...

FITNESS - REVALIDATIE
medecin bal - kettlebell - battle rope - trx - foam rollers - thera band

SPELER-COACH-SCHEIDSRECHTER
kapiteinsbanden - fluitjes - chronometers - tactiekborden

TEAMWEAR OP AANVRAAG
jako - erima - hummel - patrick - joma...

ONZE ICONEN

NEW

NIEUW PRODUCT SYNTETISCHE VELDEN MAATWERK

+
PLUS PUNTTOP PRODUCT PLAATSING/MONTAGE

4

8

10

DUGOUTS
standaard - gebogen13

14

KLEEDKAMERINRICHTING
zitbanken - badmatten - tafel/stoel - lockers - onderhoudsprodukten
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26

27

28

30

31

35

OVERGOOIERS
hesjes - reversibles

VOETBALLEN - BALTOEBEHOREN
wedstrijdballen - trainingsballen - balnetten - ballenwagens - ...

EHBO
verzorgerstas - produkten - massagetafel - waterzak
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VOETBALDOELEN - verplaatsbaar

+ Alle verplaatsbare doelen zijn in 1 stuk gelast  
(geen montage meer nodig: EXTRA STEVIG)

Deze doelen zijn EXTRA VERSTEVIGD in elke hoek!

Het verplaatsbaar aluminium seniordoel is een duurzaam 7x2m doel 
dat geschikt is voor plaatsing op trainingsvelden.

Specifieke eigenschappen:

BxHxD: 7,32 x 2,44 x 2,00m • Volledig gelaste constructie, geen 
montage nodig • Profiel: 120x100mm •  3mm wanddikte • D-
netbeugel (sterker!!) • Alle hoekverbindingen zijn nu ook extra 
verstevigd (sterker!) • Voorzien van een glijgoot waarin PVC-
securiet nethaken passen (nethaken worden meegeleverd) •  
Model PRO: kunststof netstrip waarin het net past. 

Seniordoel: 7,32 x 2,44m 

Het verplaatsbaar aluminium duiveltjesdoel is een duurzaam 5x2m 
doel dat geschikt is voor trainingen en wedstrijden.

Specifieke eigenschappen:

BxHxD: 5 x 2 x 1,50m • Volledig gelaste constructie, geen mon-
tage nodig • Profiel: 90x80mm •  2mm wanddikte • D-net-
beugel (sterker!!) • Alle hoekverbindingen zijn nu ook ex-
tra verstevigd (sterker!) • Voorzien van een glijgoot waarin 
PVC-securiet nethaken passen (nethaken worden meegeleverd) •  
Model PRO: kunststof netstrip waarin het net past. 

Duiveltjesdoel: 5 x 2m

ref. 500006 verplaatsbaar seniordoel (7,32x2,44m), incl. nethaken € 865,12  [€ 1046,80]

ref. 500033 verplaatsbaar seniordoel (7,32x2,44m), PRO (netstrips) € 1102,48  [€ 1334,00]

ref. 500005 verplaatsbaar duiveltjesdoel (5x2m), incl. nethaken € 478,76  [€ 579,30]

ref. 500034 verplaatsbaar duiveltjesdoel (5x2m), PRO (netstrips) € 534,38  [€ 646,60]

ref. 500025 pvc securiet nethaken (set van 10 stuks) € 7,02  [€ 8,50]

ref. 500024 kunststof netstrip, prijs per lopende meter € 8,35  [€ 10,10]

+ PRO-MODEL: netstrips

Productinformatie

Sterke punten

- Constructie van paal en lat (RAL9010 - wit) uit aluminium extrusieprofiel, ovaal 100x120mm
- Aluminium extrusieprofiel uitgevoerd met verstevigingsribben, ruimte voor een kunststof netstrip, uitsparing voor vierkantmoer voor
eventuele boutverbindingen aan het doel, sleuf waar een ander type netbevestiging in te monteren is
- Aluminium extrusieprofiel wanddikte 2 tot 3mm
- Hoekverbinding aan de buitenzijde voorzien van aluminium verstevigingsplaat van 8mm dik, waaraan de bocht van de P-beugel zit gelast
- Palen gekoppeld door middel van een aluminium koppelprofiel 79x70mm, wanddikte 3mm
- Aluminium koppelprofiel volledig gelast
- Aan de P-beugel zit een degelijke schoor van buis ø40x2,5mm gebout
- Geïntegreerde nethaken door middel van een kunststof netstrip profiel, met gestanste netbevestigingen
- Te monteren zonder milieubelastend beton in aluminium grondpot
- De producent zal desgevraagd, na de productlevenscyclus, tegen restwaarde, het product terugnemen en recyclen
- Inclusief montagehandleiding
 
- Door TÜV Nord GmbH gecertificeerd doel a.d.h.v. DIN EN 748:2013-08

Eigen productie Referenties Veiligheid Service Levertijd: 1 weekGarantie in jaren

8

Vast 7x2 P-doel - Tottenham

Bedrijvenpark Twente 448 • 7602 KM • Almelo • Netherlands • t + (0)88 008 11 00 • info@skor.nl
www.skor.nl • KvK Enschede: 73495247 • IBAN: NL10RABO0337460353 • BIC: RABONL2U • BTW nr: NL 8595 491 001 B01

Productinformatie

Sterke punten

- Verplaatsbaar doel 5x2mtr
- Constructie uit aluminium extrusieprofiel, ovaal 80x90mm
- Aluminium extrusieprofiel van paal en lat uitgevoerd met een ruimte voor een kunststof netstrip, een uitsparing voor vierkantmoer voor
eventuele boutverbindingen aan het doel, een sleuf waar een ander type netbevestiging in te monteren is
- Aluminium extrusieprofiel wanddikte 2mm
- Hoekverbindingen volledig gelast
- Netbeugel ø40mm
- Netbeugel aan lat geschoord door middel van strip 50x4mm
- Netbeugel aan onderbalk geschoord door middel van schoor uit strip 40x5mm
- Geïntegreerde nethaken door middel van een kunststof netstrip profiel, met gestanste netbevestigingen
- De producent zal desgevraagd, na de productlevenscyclus, tegen restwaarde, het product terugnemen en recyclen

Eigen productie Referenties Veiligheid Service Levertijd: 1 weekGarantie in jaren

5

Verplaatsbaar doel 5x2mtr - Fulham

Bedrijvenpark Twente 448 • 7602 KM • Almelo • Netherlands • t + (0)88 008 11 00 • info@skor.nl
www.skor.nl • KvK Enschede: 73495247 • IBAN: NL10RABO0337460353 • BIC: RABONL2U • BTW nr: NL 8595 491 001 B01
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ref. 500004 verplaatsbaar handbaldoel (3x2m), incl. nethaken € 456,78  [€ 552,70]

ref. 500035 verplaatsbaar handbaldoel (3x2m), PRO (netstrips) € 503,97  [€ 609,80]

ref. 500009 verplaatsbaar dribbeldoel (3x1,50m), incl. nethaken € 374,88  [€ 453,60]

ref. 500039 verplaatsbaar dribbeldoel (3x1,50m), PRO (netstrips) € 430,50  [€ 520,90]

ref. 500003 verplaatsbaar mini-voetbaldoel (2,5x1m), incl. nethaken € 302,40  [€ 365,90]

ref. 500038 verplaatsbaar mini-voetbaldoel (2,5x1m), PRO (netstrips) € 352,73  [€ 426,80]

ref. 500002 verplaatsbaar trainingsdoel (180x120cm), incl. nethaken € 259,42  [€ 313,90]

ref.500036 verplaatsbaar trainingsdoel (180x120cm), PRO (netstrips) € 304,55  [€ 368,50]

ref. 500001 verplaatsbaar trainingsdoel (120x80cm), incl. nethaken € 215,29  [€ 260,50]

ref. 500037 verplaatsbaar trainingsdoel (120x80cm), PRO (netstrips) € 257,27  [€ 311,30]

ref. 900010 stalen trainingsdoel (150x75cm) - spijlendoel € 335,95  [€ 406,50]

ref. 900014 stalen traingsdoel (150x75cm) - gaasdoel € 293,97  [€ 355,70]

Trainingsdoelen

De verplaatsbare trainingsdoelen zijn met dezelfde mate-
rialen als ons duiveltjesdoel (5x2m) vervaardigd. Deze zijn 
uiterst  duurzaam en zijn de ideale trainingspartners op de 
oefenvelden. Deze trainingsdoelen zijn uitermate geschikt 
voor intensief trainingsgebruik.

Specifieke eigenschappen:
Volledig gelaste constructie, geen montage nodig • 
Profiel: 90x80mm •  2mm wanddikte • D-netbeugels 
(sterker!!) • Alle hoekverbindingen zijn nu ook extra 
verstevigd (sterker!) • Voorzien van een glijgoot waarin PVC-
securiet nethaken passen (nethaken worden meegeleverd) •  
Model PRO: kunststof netstrip waarin het net past.

3x2m

ref. 500017 verankering grondbak ø 90x80 € 61,98  [€ 75,00]

ref. 500018 verankering grondbak ø 120x100 € 61,98  [€ 75,00]

ref. 500019 verankering gewichtsbalk (set van 2 stuks) € 178,51  [€ 216,00]

ref. 500022 verankering spiraalschroef (set van 2 stuks) € 105,00  [€ 127,05]

ref. 500020 wiel voor transport doelen ø80, junior (set van 2 stuks) € 173,06  [€ 209,40]

ref. 500023 wiel voor transport doelen ø100, senior (set van 2 stuks) € 173,06  [€ 209,40]

ref. 500025 pvc securiet nethaken (set van 10 stuks) € 7,02  [€ 8,50]

ref. 500041 veiligheidspictogram (set van 10 stuks) € 52,48  [€ 63,50]

ref. 500021 transport trolley voor verplaatsbare doelen, per stuk € 255,00  [€ 308,55]

grondbak

3x1,5m - dribbeldoel

2,5x1m

180x120cm

120x80cm

+ Alle verplaatsbare doelen zijn in 1 stuk gelast  
(geen montage meer nodig: EXTRA STEVIG)

Deze doelen zijn EXTRA VERSTEVIGD in elke hoek!

150x75cm - spijlen

150x75cm - gaas

gewichtsbalk PVC nethaak

veiligheidspictogram transportwielen

> DOELNETTEN zie pagina 8-9

VOETBALDOELEN - verplaatsbaar

spiraalschroef transport trolley

NEW

+ PRO-MODEL: netstrips

Productinformatie

Sterke punten

- Verplaatsbaar doel 5x2mtr
- Constructie uit aluminium extrusieprofiel, ovaal 80x90mm
- Aluminium extrusieprofiel van paal en lat uitgevoerd met een ruimte voor een kunststof netstrip, een uitsparing voor vierkantmoer voor
eventuele boutverbindingen aan het doel, een sleuf waar een ander type netbevestiging in te monteren is
- Aluminium extrusieprofiel wanddikte 2mm
- Hoekverbindingen volledig gelast
- Netbeugel ø40mm
- Netbeugel aan lat geschoord door middel van strip 50x4mm
- Netbeugel aan onderbalk geschoord door middel van schoor uit strip 40x5mm
- Geïntegreerde nethaken door middel van een kunststof netstrip profiel, met gestanste netbevestigingen
- De producent zal desgevraagd, na de productlevenscyclus, tegen restwaarde, het product terugnemen en recyclen

Eigen productie Referenties Veiligheid Service Levertijd: 1 weekGarantie in jaren

5

Verplaatsbaar doel 5x2mtr - Fulham

Bedrijvenpark Twente 448 • 7602 KM • Almelo • Netherlands • t + (0)88 008 11 00 • info@skor.nl
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+ Alle doelen zijn volgens de EN748-norm en FIFA goedgekeurd!

Beschikbaar in rond en ovaal profiel

P-netbeugels of losse netophanging (WK-doel)

Seniordoel: 7,32 x 2,44m - P-netbeugel Seniordoel: 7,32 x 2,44m - Losse netophanging WK

Het vaste aluminium seniordoel met P-netbeugel is een exclusief 
en duurzaam vast 7,32 x2,44 voetbaldoel. Het doel is volledig wit ge-
poedercoat en is voorzien van een ovaal profiel 120x100mm of rond 
profiel 120mm. Om het doorbuigen van de bovenlat te voorkomen 
en een goede verbinding te verkrijgen tussen bovenlat en staander, 
is het frame aan de binnenzijde stevig geprofileerd. De hoeken zijn 
volledig gelast en bevestigd door middel van een degelijk koppelstuk.

Dit P-doel is uitermate geschikt voor intensief wedstrijdgebruik. 

ref. 500050 Seniordoel, P-netbeugel, ovaal profiel € 687,77  [€ 832,20]

ref. 500051 Seniordoel, P-netbeugel, rond profiel € 750,74  [€ 908,40]

ref. 500060 Opklapbeugel voor doel met ovaal profiel € 213,22  [€ 258,00]

ref. 500061 Opklapbeugel voor doel met rond profiel € 213,22  [€ 258,00]

Het vaste aluminium seniordoel met losse netophanging is een ex-
clusief en duurzaam vast 7,32 x2,44 voetbaldoel. Het doel is volledig 
wit gepoedercoat en is voorzien van een ovaal profiel 120x100mm 
of rond profiel 120mm. Om het doorbuigen van de bovenlat te voor-
komen en een goede verbinding te verkrijgen tussen bovenlat en 
staander, is het frame aan de binnenzijde stevig geprofileerd. De 
hoeken zijn volledig gelast en bevestigd door middel van een degelijk 
koppelstuk.

Dit WorldCup doel is uitermate geschikt voor intensief wedstrijdge-
bruik. 

ref. 500052 Seniordoel, WK, ovaal profiel € 787,52  [€ 952,90]

ref. 500053 Seniordoel, WK, rond profiel € 880,91  [€ 1065,90]

ref. 500060 Opklapbeugel voor doel met ovaal profiel € 213,22  [€ 258,00]

ref. 500061 Opklapbeugel voor doel met rond profiel € 213,22  [€ 258,00]

NETSTRIPS IN DOELEN? VRAAG ERNAAR!

ref. 500059 vast duiveltjesdoel vierkante palen € 529,17  [€ 640,30]

ref. 500058 vast duiveltjesdoel (rond, wit) € 615,29  [€ 744,50]

ref. 500057 vast duiveltjesdoel (ovaal, wit) € 615,29  [€ 744,50]

ref. 500063 opklapbeugel 5x2 (rond profiel) € 207,02  [€ 250,50]

ref. 500062 opklapbeugel 5x2 (ovaal profiel) € 207,02  [€ 250,50]

1. ref. 500025 securiet nethaak (set van 10) (glijgoot 11mm) € 7,02  [€ 8,50]

2. ref. 500026 omega nethaak, oranje (glijgoot 11mm) € 0,91  [€ 1,10]

3. ref. 500028 omega nethaak, wit (glijgoot 11mm) € 0,91  [€ 1,10]

4. ref. 500029 omega nethaak zwart (glijgoot 8mm) € 0,91  [€ 1,10]

5. ref. 500027 ras nethaak (glijgoot 11mm) € 1,57 [€ 1,90]

6. ref. 500030 Nethaak, plaatje (glijgoot 11mm) € 0,79  [€ 0,95]

7. ref. 500031 Nethaak, model H (glijgoot 8mm) € 0,79  [€ 0,95]

8. ref. 500024 kunststof netstrip, prijs per lopende meter € 8,35  [€ 10,10]

VOETBALDOELEN - vast in grondkoker

Eigen plaatsing en montage team
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Juniordoel (Duiveltjesdoel): 5 x 2m - P-netbeugel Juniordoel (Duiveltjesdoel): 5 x 2m - inklapbaar 

Het vaste aluminium duiveltjesdoel met P-netbeugel is een exclu-
sief en duurzaam vast 5 x 2m voetbaldoel. Het doel is volledig wit ge-
poedercoat en is voorzien van een ovaal profiel 120x100mm of rond 
profiel 120mm. Om het doorbuigen van de bovenlat te voorkomen 
en een goede verbinding te verkrijgen tussen bovenlat en staander, 
is het frame aan de binnenzijde stevig geprofileerd. De hoeken zijn 
volledig gelast en bevestigd door middel van een degelijk koppelstuk.

Dit P-doel is uitermate geschikt voor intensief wedstrijdgebruik. 

Het 5x2m inklapbaar juniordoel is uitermate geschikt voor elk wed-
strijdveld. Het doel is opgebouwd uit een ovaalprofiel 100x120mm en 
kan voorzien worden van een geintergreerde netstrip. De netstrip is 
zeer veilig, omdat het geen uitstekende delen bevat. Naast veiligheid 
zorgt het ook voor een optimale netbevestiging, met als bijkomend 
voordeel dat het net niet blijft haken tijdens het inklappen van het 
doel. Het is gemakkelijk weg te klappen tegen de ballenvanger of 
speelveldomheining.

ref. 500056 Vast, inklapbaar duiveltjesdoel (5x2m) € 1832,23  [€ 2217,00]ref. 500059 vast duiveltjesdoel vierkante palen € 529,17  [€ 640,30]

ref. 500058 vast duiveltjesdoel (rond, wit) € 615,29  [€ 744,50]

ref. 500057 vast duiveltjesdoel (ovaal, wit) € 615,29  [€ 744,50]

ref. 500063 opklapbeugel 5x2 (rond profiel) € 207,02  [€ 250,50]

ref. 500062 opklapbeugel 5x2 (ovaal profiel) € 207,02  [€ 250,50]

1. ref. 500025 securiet nethaak (set van 10) (glijgoot 11mm) € 7,02  [€ 8,50]

2. ref. 500026 omega nethaak, oranje (glijgoot 11mm) € 0,91  [€ 1,10]

3. ref. 500028 omega nethaak, wit (glijgoot 11mm) € 0,91  [€ 1,10]

4. ref. 500029 omega nethaak zwart (glijgoot 8mm) € 0,91  [€ 1,10]

5. ref. 500027 ras nethaak (glijgoot 11mm) € 1,57 [€ 1,90]

6. ref. 500030 Nethaak, plaatje (glijgoot 11mm) € 0,79  [€ 0,95]

7. ref. 500031 Nethaak, model H (glijgoot 8mm) € 0,79  [€ 0,95]

8. ref. 500024 kunststof netstrip, prijs per lopende meter € 8,35  [€ 10,10]

1 2 3 4 5

6 7

8

Nethaken 

Afzonderlijke onderdelen vaste doelen 

ref. 500070  P-netbeugel rechts, ovaal profiel € 60,00  [€ 72,60]

ref. 500071 P-netbeugel links, ovaal profiel € 60,00  [€ 72,60]

ref. 500072 P-netbeugel rechts, rond profiel € 60,00  [€ 72,60]

ref. 500073 P-netbeugel links, rond profiel € 60,00  [€ 72,60]

ref. 500074 schoor, ovaal profiel € 40,00  [€ 48,40]

ref. 500076 schoor, rond profiel € 40,00  [€ 48,40]

ref. 500078 hoekverbinding, ovaal profiel € 40,00  [€ 48,40]

ref. 500094 bovenlat, ovaal profiel €305,00  [€ 369,05]

ref. 500091 linker doelpaal, ovaal profiel € 165,00  [€ 199,65]

ref. 500090 rechter doelpaal, ovaal profiel € 165,00  [€ 199,65]

ref. 500095 bovenlat, rond profiel € 325,00  [€ 393,25]

ref. 500093 linker doelpaal, rond profiel € 175,00  [€ 211,75]

ref. 500092 rechter doelpaal, rond profiel € 175,00  [€ 211,75]

ref. 500064 grondpot, ovaal profiel € 50,00  [€ 60,50]

ref. 500065 grondpot, rond profiel € 50,00  [€ 60,50]

ref. 500097 Bevestigingspie fixeren doelpaal (4) € 42,98  [€ 52,00]

ref. 500096 Blokje schroefdraad (rond prof.) (set = 10) € 22,00  [€ 26,62]

ref. 500080 Blokje schroefdraad (ovaal prof.) (set = 10) € 22,00  [€ 26,62]

ref. 500098 Bout voor blokje (rond prof.) (set = 10) € 13,00  [€ 15,73]

ref. 500099 Bout voor blokje (ovaal prof.) (set = 10) € 13,00  [€ 15,73]

spie

ovaal

rond hoekverbinding

Om misverstanden te voorkomen: Vermeld duidelijk of het links of rechts is en hoe je het 
doel ziet: kijk je naar het doel vanop het veld of ben je de keeper...

VOETBALDOELEN - vast in grondkoker
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+ Zeer duurzame, knooploze doelnetten

Beschikbaar in 3-4-5mm polypropyleen

Conform EN-748

Seniordoelnetten: afmetingen: B. 7,50m x H. 2,50m 
Knooploze doelnetten in  polypropyleen, maaswijdte 120mm. UV-gestabiliseerd voor een nog langere levensduur.

€ op aanvraag: andere kleuren in 4mm: blauw • geel • oranje • paars • rood • zwart

3mm ref. 570250          . ref. 570251          . € 71,61  [€ 86,65] / paar

4mm ref. 572651          . ref. 572650          . € 84,26  [€ 101,95] / paar

5mm ref. 572652          . ref. 572658          . € 201,57  [€ 243,90] / paar

DIEPTE BOVEN 80cm x DIEPTE ONDER 150cm

3mm ref. 572661          . ref. 570252          . € 77,11  [€ 93,30] / paar

4mm ref. 570246          . ref. 572657          . € 113,80  [€ 137,70] / paar

5mm ref. 570247          .           . € 216,53  [€ 262,00] / paar

DIEPTE BOVEN 80cm x DIEPTE ONDER 200cm

3mm ref. 501200          . ref. 501201          . € 112,23  [€ 135,80] / paar

4mm ref. 501205          . ref. 501206          . € 142,81  [€ 172,80] / paar

3mm maaswijdte 45mm:     ref. 501196     . € 265,21  [€ 320,90] / paar

DIEPTE BOVEN 100cm x DIEPTE ONDER 225cm

€ op aanvraag: andere kleuren in 4mm: blauw • geel • oranje • paars • rood • zwart

3mm ref. 570230          . ref. 570242          . € 90,00  [€ 108,90] / paar

4mm ref. 570232          . ref. 570220          . € 127,60  [€ 154,40] / paar

5mm ref. 570231          .   . € 247,85  [€ 299,90] / paar

DIEPTE BOVEN 200cm x DIEPTE ONDER 200cm

4mm ref. 572326          .          . € 200,17  [€ 242,20] / paar

HEXAGONAAL DIEPTE BOVEN 200cm x DIEPTE ONDER 200cm

€ op aanvraag:  in 4mm 80/200

DOELNETTEN

Doelnetten OP MAAT.  
Vraag je offerte aan.

NEW
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Seniordoelnetten in 2 kleuren: afmetingen: B. 7,50m x H. 2,50m 
Knooploze doelnetten in  polypropyleen, maaswijdte 120mm. UV-gestabiliseerd voor een nog langere levensduur.

4mm

ref. 572811          . ref. 572812          . ref. 572813          . € 128,51  [€ 155,50] / paar

ref. 501148          . ref. 501149          .
€ 136,69  [€ 165,40] / paar

ref. 501150          . ref. 501151          .

DIEPTE BOVEN 80cm x DIEPTE ONDER 150cm

4mm

ref. 570255          . ref. 570254          . ref. 570253          . ref. 572805          .

€ 135,87  [€ 164,40] / paarref. 570269          . ref. 570259          . ref. 572801          .

ref. 570268          . ref. 570272          . ref. 572803          .

DIEPTE BOVEN 80cm x DIEPTE ONDER 200cm

4mm

ref. 572662          . ref. 572663          . ref. 572664          . ref. 572806          .

€ 150,58  [€ 182,20] / paarref. 570271          . ref. 570274          . ref. 572802          .

ref. 570270          . ref. 570273          . ref. 572804          .

DIEPTE BOVEN 200cm x DIEPTE ONDER 200cm

Junior doelnetten: 

Knooploze doelnetten in  polypropyleen, maaswijdte 120mm. UV-gestabiliseerd voor een nog langere levensduur.

3mm ref. 572631          . ref. 572630          . € 52,31  [€ 63,30] / paar

4mm ref. 572656          . ref. 572667          . € 71,57  [€ 86,60] / paar

4mm ref. 572665          . ref. 572666          . ref. 572669          . € 82,64  [€ 100,00] / paar

5x2M (DUIVELTJES)   --  DIEPTE BOVEN 80cm x DIEPTE ONDER 150cm

3mm ref. 570256          . ref. 570248          . € 56,94  [€ 68,90] / paar

4mm ref. 570258          . € 73,47  [€ 88,90] / paar

3mm 80x200 ref. 501260          . € 82,64  [€ 100,00] / paar

5x2M (DUIVELTJES)   --  DIEPTE BOVEN 100cm x DIEPTE ONDER 200cm

3mm ref. 572660          . ref. 570249          . € 50,99  [€ 61,70] / paar

4mm ref. 572655          . ref. 572644          . € 67,02  [€ 81,10] / paar

5x2M (DUIVELTJES)   --  DIEPTE BOVEN 100cm x DIEPTE ONDER 100cm

3x2m (handbal) 3mm 80/100 ref. 572144          . € 44,05  [€ 53,30] / paar

3x2m (handbal) 4mm 80/100 ref. 572649          . € 54,13  [€ 65,50] / paar

2,5x1m (minifoot) 3mm 70/100 ref. 572677          . € 60,58  [€ 73,30] / paar

180x120 3mm 70/70 ref. 572673          . € 33,97  [€ 41,10] / paar

120x80 3mm 70/70 ref. 572672          . € 31,24  [€ 37,80] / paar

180x120 (maas 45) 3mm 70/70 ref. 572676          . € 47,77  [€ 57,80] / paar

120x80 (maas 45) 3mm 70/70 ref. 572675          . € 43,14  [€ 52,20] / paar

180x120 DD2016 3mm 50/70 ref. 572689          . € 32,15  [€ 38,90] / paar

120x80 DD2016 3mm 30/50 ref. 572688          . € 24,46  [€ 29,60] / paar

3x1,5m (2v2) 3mm 80/100 ref. 570267          . ref. 501315          . € 41,32  [€ 50,00] / paar

OEFENDOELEN - DIVERSE AFMETINGEN

DOELNETTEN
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D-Line WIT belijningsverf (concentraat) Supa Stadia belijningsverf (concentraat)

Concentraat belijningsverf voor alle natuurgras terreinen • bevat 
geen gevaarlijke stoffen voor de gezondheid: niet-toxisch en biolo-
gisch afbreekbaar • veilig voor mens en natuur! • max. zichtbaar-
heid 3 à 4 weken • mengeling 1liter verf op 4 tot 8 liter water •  
1 bidon is ca. 10 belijningen • toepassing: verfbelijningsmachines

D-Line WIT belijningsverf, prijs per kg € 3,91  [€ 4,73]

ref. 502000 D-Line WIT belijningsverf, bidon (15kg) € 58,60  [€ 70,90]

Concentraat belijningsverf voor alle natuurgras terreinen • bevat 
geen gevaarlijke stoffen voor de gezondheid: niet toxisch en biolo-
gisch afbreekbaar • veilig voor mens en natuur! • max. zichtbaar-
heid 3 à 4 weken • mengeling 1 liter verf op 4 tot 6 liter water •  
toepassing: verfbelijningsmachines 

Supa Stadia belijningsverf, prijs per kg € 3,79  [€ 4,58]

ref. 502015 Supa Stadia belijningsverf, bidon (18kg) € 68,22  [€ 82,55]

ref. 502016 Supa Stadia kleur                   , bidon (16kg) € 78,26  [€ 94,70]

+ Diverse mogelijkheden: 
concentraat: zelf te mengen / kant-en-klare belijingsverf 

beschikbaar in wit - rood - geel

Door zelf te mengen bepaal je zelf de witheid van je lijn!  
(afhankelijk van weertype voeg je meer of minder concentraat toe)+

15kg = 10l 

Door zelf te mengen bepaal je zelf de witheid van je lijn!  
(afhankelijk van weertype voeg je meer of minder concentraat toe)+

18kg = 12,5l 

Atomic belijningsverf (kant en klaar) 

Kant en klare belijningsverf voor alle natuurgras terreinen • bevat 
geen gevaarlijke stoffen voor de gezondheid: niet-toxisch en bio-
logisch afbreekbaar • veilig voor mens en natuur! • max. zicht-
baarheid 3 à 4 weken • kant en klaar = mengen hoeft niet meer •  
verbruik 2-5l per terrein  • toepassing: verfbelijningsmachines

ref. 502030 ATOMIC belijningsverf (bidon=10 liter) €/liter: 8,18  [€ 9,90]

bidon = 10l 

ref. 502044 SL DIRECT belijningsverf, (bidon=10 liter) €/10l € 18,18  [€ 22,00]

SL-direct belijningsverf (kant en klaar) 

Kant en klare belijningsverf voor alle natuurgras terreinen • bevat 
geen gevaarlijke stoffen voor de gezondheid: niet-toxisch en bio-
logisch afbreekbaar • veilig voor mens en natuur! • max. zicht-
baarheid 3 à 4 weken • kant en klaar = mengen hoeft niet meer •  
Belijn uw veld voor maximaal € 9,95  • toepassing: verfbelijnings-
machines

bidon = 10l 
NEW

BELIJNING
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Sportrace belijningspoeder 

Krijtspray 750ml

Bevat geen kalk! absoluut niet bijtend • volkomen veilig voor spe-
lers en natuur • beschikbaar per zak (25kg) of per pallet (50 zakken, 
1250kg, incl. levering)

Markeerspray op krijtbasis • plantvriendelijke ingrediënten • mar-
kering voor korte termijn (enkele dagen tot weken) • gemakkelijk te 
verwijderen met water/borstel • hoge dekkingskracht • milieuvrien-
delijk, zonder gezondheidsrisico’s

Markeerwagen belijningspoeder / Kalkwagen 

Belijningstoestel TXE353 
(verfbelijning)

Stevig versterkt chassis: 4 brede luchtbanden • goede handling 
dankzij opblaasbare banden met ø 26cm en 85mm breed • Gewicht: 
ong. 24 kg (35 liter), 28 kg (50 liter)

Inhoud 50 liter: schudzeefsysteem [1]
Inhoud 35 liter: borstelsysteem [2]

Elektrische belijner (geen extra duw- 
en sleurwerk) • voorzien van een op-
laadbare batterij (12V, 7.2 Amp) met 
een autonomie van 3-4u (non-stop) • 
inhoud: 25 liter • voor een perfecte 
belijning kunnen voorschijven de ide-
ale optie zijn! • geschikt voor alle be-
lijningsverven

ref. 502075 Krijtspray 750ml, geel € 15,00  [€ 18,15]

ref. 502076 Krijtspray 750ml, rood € 15,00  [€ 18,15]

ref. 502077 Krijtspray 750ml, blauw € 15,00  [€ 18,15]

ref. 502078 Krijtspray 750ml, wit € 15,00  [€ 18,15]

ref. 502079 Belijningswagen Krijtspray € 165,21  [€ 199,90]

3 4 5

1

ref. 502251 txe 353 belijner € 799,01  [€ 966,80]

ref. 502260 voorschijven € 90,00  [€ 108,90]

         Belijn uw veld voor maximaal 9,95 €
         Vraag je GRATIS demonstratie aan! 

2

>

BELIJNINGSPOEDER & BELIJNINGSTOESTELLEN

1. ref. 502150 Kalkwagen 50l, schudzeefsysteem € 470,00  [€ 568,70]

2. ref. 502151 Kalkwagen 35l, borstelsysteem € 394,96  [€ 477,90]

3. ref. 502160 borstel voor kalkwagen 35l € 23,06  [€ 27,90]

4. ref. 502166 tandwiel voor kalkwagen € 28,02  [€ 33,90]

5. ref. 502165 schudzeef voor kalkwagen 50l € 65,04  [€ 78,70]

ref. 502050 sportrace belijningspoeder, zak € 11,16  [€ 13,50]

ref. 502051 sportrace belijningspoeder, pallet (50 zakken) € 555,04  [€ 671,60]

EasyLiner (verfbelijning)

Elektrische belijner (geen extra duw- 
en sleurwerk) • voorzien van een op-
laadbare batterij (12V, 7.2 Amp) met 
een autonomie van 3-4u (non-stop) • 
Een gemakkelijk te gebruiken belij-
ningsmachine met plaats voor 1 bidon 
• De EasyLiner is perfect uitgerust 
om alle belijningsverven te spuiten 
die D&D Sport aanbiedt. U kunt het 
gebruiken met verschillende nozzles. 
Voorschijven zijn inbegrepen.

ref. 502254 EasyLiner belijner € 824,95  [€ 998,20]
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Belijningstoestel Briteliner Arrow Reiniging: Cleaner / Wipes

Deze belijner voorkomt het opspatten van verf: 2 cylinders die elkaar 
raken zorgen voor een vlekkenloze verfoverdracht • de cylinder die 
zich in de behuizing bevindt, neemt de verf op • de cylinder aan de 
buitenzijde neemt vervolgens de verf over en markeert het terrein.

easy cleaner: voor correct onderhoud van uw belijningstoestel • ver-
wijdert alle vuil! • inhoud: 500ml

supa wipes: doos met 100 reinigingsdoekjes • ideaal voor toestel en 
handen • verwijdert vlot alle vuil

ref. 502280 briteline verfbelijningstoestel € 650,00  [€ 786,50]

ref. 502391 easy cleaner reinigingsmiddel € 24,38  [€ 29,50]

ref. 502390 supa wipes reinigingsdoekjes € 34,96  [€ 42,30]

Plifix - belijningspluimen 

Het PLIFIX systeem (implantaten van synthetisch gras, ter afbake-
ning) is een richtpuntensysteem in de vorm van “pluimpjes”.Deze 
“pluimpjes” worden geplaatst in grasvelden na een eerste belijning. 
Door gebruik te maken van deze markeerpluimen bespaar je veel 
arbeid- en meettijd. (Nieuw! Ons eigen model!)

ref. 502130 plifix, set van 25 € 110,00  [€ 133,10]

ref. 502134 plifix, set van 50 € 199,00  [€ 240,79]

ref. 060074 Markeerpluimen Sporti, set van 25 € 53,63  [€ 64,90]

Belijningshulp: Pilot

Professionele wagen als hulp bij de belijning • 2 x oprolbare haspels 
met elk 350m speciale Nylon spandraad van 3mm dik / 12 x grond 
ankers met “T” hoofdstuk • Na het belijnen kan men de draad zon-
der probleem terug oprollen en de grondankers terug op hun voor-
ziene plaats zetten op de “Pilot” zo blijft alles mooi en proper voor de 
volgende belijning.

ref. 502145 pilot belijningshulp € 390,00  [€ 471,90]
optie

BELIJNINGSTOESTELLEN / ONDERHOUD / HULP

NEW
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Belijningshulp: Pilot

ref. 502145 pilot belijningshulp € 390,00  [€ 471,90]

Dugout COMPACT

volledig gelaste en gemonteerde dug-out (geen montagewerk) • diepte 1m, sta-hoogte 2m • 
aluminium frame met verzwaarde onderbalken • alle gebruikte aluminium profielen hebben 
afgeronde hoeken van 3mm • glasheldere, kerfslagvaste polycarbonaat plaat, 3mm dik • vuren 
of meranti zitbank met rugleuning (145x45mm) 

 ref. 500910 dugout compact: 3m (5-6 personen) € 1507,44  [€ 1824,00] € 1770,00  [€ 2141,70] € 2054,95  [€ 2486,50]

ref. 500912 dugout compact: 4m (7-8 personen) € 1927,52  [€ 2332,30] € 2100,00  [€ 2541,00] € 2310,00  [€ 2795,10]

ref. 500914 dugout compact: 5m (9-10 personen) € 2467,52  [€ 2985,70] € 2692,56  [€ 3258,00] € 2700,00  [€ 3267,00]

vuren zitbank meranti zitbank kuipzitjes

optie

Dugout ORIGINAL

volledig gelaste en gemonteerde dug-out (geen montagewerk) • diepte 1,5m, sta-hoogte 1,95m 
• aluminium frame met verzwaarde onderbalken • alle gebruikte aluminium profielen hebben 
afgeronde hoeken van 3mm • glasheldere, kerfslagvaste polycarbonaat plaat, 3mm dik • vuren 
of meranti zitbank met rugleuning (145x45mm) • verrolbare dugout: op aanvraag

vuren zitbank meranti zitbank kuipzitjes

 ref. 500447 dugout original: 3m (5-6 personen) € 1612,56  [€ 1951,20] € 1770,00  [€ 2141,70] € 2054,95  [€ 2486,50]

ref. 500507 dugout original: 4m (7-8 personen) € 1927,52  [€ 2332,30] € 2100,00  [€ 2541,00] € 2310,00  [€ 2795,10]

ref. 500567 dugout original: 5m (9-10 personen) € 2467,52  [€ 2985,70] € 2692,56  [€ 3258,00] € 2700,00  [€ 3267,00]

ref. 500627 dugout original: 6m (11-12 personen) € 2688,02  [€ 3252,50] € 3005,12  [€ 3636,20] € 3184,62  [€ 3853,40]optie

Dugout ELITE

volledig gelaste en gemonteerde dug-out (geen montagewerk) • diepte boven: 1,5m, diepte on-
der: 0,87m, sta-hoogte 2m • voorzijde onder een hoek van 20° • bovenste dwarsbalk uitgevoerd 
met een grote radius van 25mm • glasheldere, kerfslagvaste polycarbonaat plaat, 3mm dik • 
meranti zitbank met rugleuning (150x44mm) 

meranti zitbank kuipzitjes

 ref. 500687 dugout elite: 3m (5-6 personen) € 1994,96  [€ 2413,90] € op aanvraag

ref. 500747 dugout elite: 4m (7-8 personen) € 2295,00  [€ 2776,95] € op aanvraag

ref. 500807 dugout elite: 5m (9-10 personen) € 2753,02  [€ 3331,15] € op aanvraag

ref. 500867 dugout elite: 6m (11-12 personen) € 2975,21  [€ 3600,00] € op aanvraag

optie

DUGOUTS

Algemene informatie

- Polycarbonaat platen verkrijgbaar in 4mm transparant of 4mm brons
- Ook verkrijgbaar met meranti houten banken of kuipstoelen (Rood-Groen-Wit-Blauw-Geel) / overige kleuren op aanvraag
- Montage volledig verzorgd door Your Sport Deal.
- Doe-het-zelf Montagekit. Hiermee is de voetbalclub zelf instaat de dug-outs te monteren.
- Reclame-/ sponsorsticker op de zij- of achterplaat van de dug-out

Opties

- Volledig gelast en voorgeassembleerde dug-out (dus geen bouwpakket!)
- Materiaal: aluminium frame incl. wielen met remsysteem
- Voorzijde onder een hoek tegen inval van regen
- Stahoogte ca. 1,95mtr - Totale diepte 1,5mtr
- Zijkant gesloten
- Dak en zijwanden standaard voorzien van 3mm helder polycarbonaat, gemonteerd met 6,5mm dikke RVS schroeven
- Buitenmaten: 3mtr = 3120mm, 4mtr = 4125mm, 5mtr = 5135mm, 6mtr = 6145mm
- Alle lasnaden zijn volledig afgelast
- 5 jaar garantie op de constructie
- Levertijd 1-7 weken
- Te monteren zonder milieubelastend beton op speciale grondbuis

Op deze productkaart zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Dug-outs Swift met transportwielen

YourSportDeal B.V. - www.yoursportdeal.nl - info@yoursportdeal.nl - Rek. nr. NL94RABO0311089682 - Tel.: +31 (0)85-48 65 727
BTW nr.: NL820398895B01 - KVK nr.: Oost Nederland 08188960

verrolbaar
enkel op aanvraag

Eigen plaatsing en montage team
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Ballenvangers 

+ Diverse mogelijkheden, op maat gemaakt en vakkundig geplaatst.  
Prijzen steeds op aanvraag. 

Omheiningen, ballenvangers op maat: hoogte, lengte, net/draad/nylofor 2D/staalmatten, met 
of zonder poortje/deur 

Ballenvangers standaard: hoogte: 5m bovengronds • lengte: afhankelijk: 20m - 25m - 30m-
... •  palen: diameter 60mm, voorzien van T-vormige doorvoer • horizontale palen: diameter 
42mm • afstand tussen palen: 3m • Kleur palen: zwart, groen of galva; kleur net (ø2,5mm): 
zwart of groen 

ref. 501000  complete ballenvanger standaard, 25x5m, net prijzen op aanvraag

ref. 501001 complete ballenvanger standaard, 25x5m, net/plasitor prijzen op aanvraag

ref. 501002 complete  ballenvanger nylofor staalmatten, op maat prijzen op aanvraag

ref. 501003 complete ballenvanger met net, op maat prijzen op aanvraag

ref. 501004  complete ballenvanger met net/plasitor, op maat prijzen op aanvraag

ref. 501005 complete ballenvanger met nylofor/net, op maat prijzen op aanvraag

ref. 501006 complete Materiaalkooi nylofor staalmatten, op maat prijzen op aanvraag

standaard met net

plasitor draad

staalmatten 2D

Ballenvangersnetten 

sterk en soepel hangend net • eenvoudig te bevestigen in het frame 
• uv-gestabiliseerd polypropyleen net • knooploos • dikte ø3mm • 
maas 120mm • kleur: zwart • rondom met zoom 6 à 8mm

Speelveldomheiningen op maat: hoogte, lengte, met of zonder 
plasitordraad

Speelveldomheiningen standaard: hoogte: 1m bovengronds met 
bovenbuis • bovenbuis: diameter 42/2,7mm • verticale paal: diame-
ter 60/2,9mm galva • voorzien van doorvoerkoppen en moffelkop-
pen • afstand tussen palen: 3m • groen, zwart of galva

ref. 570224 ballenvangersnet standaard 20x5m € 119,01  [€ 144,00]

ref. 570234 ballenvangersnet standaard 25x5m € 145,45  [€ 176,00]

ref. 570233 ballenvangersnet standaard 30x5m € 175,79  [€ 212,70]

ref. 501013 ballenvangersnet op maat, zwart of groen €/lm² 2,00  [€ 2,42]

ref. 501020  speelveldomheining standaard, op maat prijzen op aanvraag

ref. 501021 speelveldomheining plasitor, op maat prijzen op aanvraag

Speelveldomheining

OMHEININGEN / BALLENVANGERS

ref. 501410 elektronisch vervangbord enkelzijdig € 594,96  [€ 719,90]

ref. 501411 elektronisch vervangbord dubbelzijdig € 644,96  [€ 780,40]

ref. 501412 opbergkoffer voor elektronisch vervangbord € 70,25  [€ 85,00]

Eigen plaatsing en montage team
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Speelveldomheining

Elektronisch vervangbord 

elektronisch vervangbord • waterbestendig • hoogte LED: 23,5cm • 
zichtbaarheid: 100m • hoog rendement LEDS (voor buitengebruik) 
• rode LED: uitgaande speler - groene LED: inkomende speler •  
Li-Ion batterij (oplaadbaar) • 2 modellen: enkelzijdig of dubbelzijdig 
• EN60950-1 • CE-markering

manueel vervangbord • waterbestendig • hoogte cijfers: 26cm • 
zichtbaarheid: 100m • rode cijfers: uitgaande speler - gele cijfers: 
inkomende speler • 2 modellen: kort of lang

ref. 501410 elektronisch vervangbord enkelzijdig € 594,96  [€ 719,90]

ref. 501411 elektronisch vervangbord dubbelzijdig € 644,96  [€ 780,40]

ref. 501412 opbergkoffer voor elektronisch vervangbord € 70,25  [€ 85,00]

ref. 501400 manueel vervangbord lang € 140,00  [€ 169,40]

ref. 062743 manueel vervangbord kort € 31,40  [€ 38,00]

1.  ref. 501412 elektronisch scorebord bt2025 classic prijzen op aanvraag

2.  ref. 501413 elektronisch scorebord bt2045 classic prijzen op aanvraag

3.  ref. 501414 elektronisch scorebord bt2025 alpha prijzen op aanvraag

4.  ref. 501415 elektronisch scorebord bt2025 score 1D prijzen op aanvraag

5.  ref. 501416 elektronisch scorebord bt2025 score 2D prijzen op aanvraag

6.  ref. 501417 elektronisch scorebord bt2045 score 1D prijzen op aanvraag

7.  ref. 501418 elektronisch scorebord bt2045 score 2D prijzen op aanvraag

8.  ref. 501407 elektronisch scorebord FFC score 1D prijzen op aanvraag

9.  ref. 501408 elektronisch scorebord FRB AD score 2D prijzen op aanvraag

10.  ref. 501409 elektronisch scorebord FRCS score 2D prijzen op aanvraag

1 2 3

4 5

6 7

Manueel vervangbord 

Elektronische Scoreborden  

speciaal ontwikkelde scoreborden voor buitengebruik • optimale 
zichtbaarheid (dag en nacht) • slagvaste beschermingsplaat (anti-
reflectie) • helderheid van de LEDS kunnen steeds aangepast wor-
den tijdens de wedstrijd • draadloze werking • LEDgroottes: 25cm 
(zichtbaarheid tot 120m), 45cm (zichtbaarheid tot 200m)

8

9

10

VERVANGBORDEN / SCOREBORDEN

Eigen plaatsing en montage team

PriJsVErLAGinG
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KLEEDKAMERINRICHTING / SPELERSTUNNEL

S118 S120 S200 S350 S402 S400 S803 SU400

Kleedkamerzitbanken 

kleedkamerzitbanken worden volledig op maat gemaakt • RAL kleur naar 
keuze •  lengtes naar plan • houtsoort: rubberwood (de meest ecologisch 
“vriendelijke” houtsoort die gebruikt wordt in de hedendaagse houtindus-
trie) • behandeld tegen water • gepoedercoate stalen constructie 50x30mm

ref. 501050  Kleedkamerzitbank model S118 prijzen op aanvraag

ref. 501051 Kleedkamerzitbank model S120 prijzen op aanvraag

ref. 501052  Kleedkamer kapstokken model S20 prijzen op aanvraag

ref. 501053  Kleedkamerzitbank model S350 prijzen op aanvraag

ref. 501054 Kleedkamerzitbank model S200 prijzen op aanvraag

ref. 501055 Kleedkamerzitbank model S400 prijzen op aanvraag

ref. 501056 Kleedkamerzitbank model S402 prijzen op aanvraag

ref. 501057 Kleedkamerzitbank model S803 prijzen op aanvraag

ref. 501058 Kleedkamerzitbank model SU400 prijzen op aanvraag

Antischimmel badmatten (douches)

oprolbare badmatten • harde, volle pvc bovenaan, zwarte onder-
lijsten van, zacht pvc • anti-slip (DIN51097) • antivoetschimmel •  
waterafvoer naar alle zijden • eenvoudig te reinigen •  
3 standaard breedtes: 600mm - 800mm - 1000mm •  
6 kleurmogelijkheden: beschermen van spelers en scheidsrechters bij het binnengaan 

en buitenkomen van de kleedkamers • volledig op maat gemaakt 
(breedte, lengte, standaard hoogte 2,30m) • uitschuifbaar op wielen 
• bedrukking logo mogelijk • kleurmogelijkheden: 

ref. 500930  spelerstunnel, op maat prijzen op aanvraag

Spelerstunnel

ref. 501081  antischimmel badmat, breedte 600mm €/m² 53,72  [€ 65,00]

ref. 501082 antischimmel badmat, breedte 800mm €/m² 67,77  [€ 82,00]

ref. 501083  antischimmel badmat, breedte 1000mm €/m² 82,48  [€ 99,80]

+ Diverse mogelijkheden, op maat gemaakt en vakkundig geplaatst.  
Prijzen steeds op aanvraag. 

Eigen plaatsing en montage team
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ref. 500930  spelerstunnel, op maat prijzen op aanvraag

Tribunezitjes 

Shoecleaners

2 fixatiepunten (verankering aan ondergrond) • uv-bestendig anti-
statisch copolymeer • brandvertragend SPC certificatie • ergono-
misch • eenvoudige installatie • 5 modellen • kleurmogelijkheden: 

ideaal voor het reinigen van (voetbal)schoenen • frame voorzien van 
4 harde borstels • 3 modellen: standaard, tegelmodel,  
tegelmodel pro • gaten voorzien voor verankering

1.  ref. 500945  tribunezitje Colloseum, royal € 13,72  [€ 16,60]

2.  ref. 500955  tribunezitje Arena, royal € 17,85  [€ 21,60]

3.  ref. 500965  tribunezitje Eco, royal € 14,79  [€ 17,90]

4.  ref. 500974  tribunezitje Compact, royal € 16,03  [€ 19,40]

5.  ref. 500984  tribunezitje Elegance, royal € 20,99  [€ 25,40]

1 2 3

1. ref. 501040 shoecleaner compleet: frame + borstels € 120,00  [€ 145,20]

    ref. 501041 set van 4 vervangborstels € 30,00  [€ 36,30]

2. ref. 501042 shoecleaner tegel (kleur borstel naar keuze) € 55,00  [€ 66,55]

3. ref. 441284 shoecleaner tegel pro € 104,96  [€ 127,00]

1

2

3

ref. 502100  perrot beregener € 1250,00  [€ 1512,50]

ref. 502105 haspelwagen € 352,02  [€ 425,95]

ref. 502110  versterkte slang 100m € 330,00  [€ 399,30]

ref. 502115  aansluiting (set) € 25,00  [€ 30,25]

ref. 502102 Beregener Perrot complete set:
ref. 502100+502105+502110+50215

€ 1900,83  [€ 2300,00]

ref. 502101 vaste beregener (staand model) € 210,00  [€ 254,10]

1 2 3 4

Beregener (Perrot Rollcart)

De Perrot Rollcart / Raintrain van de nieuwste generatie is een turbi-
ne aangedreven beregeningstoestel speciaal ontwikkeld voor sport-
velden • De Rollcart start met rijden en sproeien zodra de water-
kraan wordt geopend. Langzaam trekt hij zich voort over de voordien 
uitgerolde kabel. Op het ingestelde eindpunt stopt de Rollcart met 
rijden en met sproeien. De watertoevoerslang, tot 100m lang, wordt 
door de Rollcart meegetrokken • Precisie sproeier met instelbare 
sektor en optimale waterverdeling door constante snelheid (Traploze 
snelheidsregeling (10-20km/u)) • Onderhoudsvrij + veilig in gebruik 
• Eenvoudige bediening + gazon-vriendelijk (grote wielen om spoor-
vorming te vermijden) • Waterverbruik: min 3m³/uur • Sproeilengte: 
120m • Sproei-diameter: 28-36m • Gewicht: 33kg • Afmetingen: 
77x47x40cm • Materiaal: Aluminium, koper en ABS

Steekvork (herstel terrein)

grote extra sterke steekvork om de schade aan 
de grasmat te herstellen • het ideale instrument 
dat iedere terreinverzorger wenst te gebruiken • 
ergonomisch: lange steel voorzien van speciaal 
houten handvat

ref. 503000 steekvork dubbele tand € 75,04  [€ 90,80]

ref. 503001 steekvork trippele tand € 29,01  [€ 35,10]

Driehoeksbezems - Vegers

Sleepbezem speciaal voor kunstgras banen/velden welke gebruikt 
kan worden achter een eenvoudige tractor. (Driehoeksbezems: 
150cm. Veger: 2,5 x 1m)

1. ref. 503014 driehoeksbezem 150cm, middelhard € 357,60  [€ 432,70]

2. ref. 503016 driehoeksbezem 150cm, hard € 366,03  [€ 442,90]

3. ref. 503018 driehoeksbezem 150cm, extra hard € 438,02  [€ 530,00]

4. ref. 503020 veger 2,5x1m, extra hard € 540,00  [€ 653,40]

1 2

3 4
NEW

TRIBUNEZITJES / SHOECLEANERS / ONDERHOUD TERREIN

4 5

OriGinAL PrODUCT
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CORNERPALEN / CORNERVLAGGEN

ref. 500130 cornerpaal flex Ø 30 set (4 stuks) € 99,01  [€ 119,80]

ref. 500120 cornerpaal flex Ø 30 (1 stuk) € 27,27  [€ 33,00]

ref. 500131 cornerpaal geel flex Ø 30 set (4 stuks) € 99,01  [€ 119,80]

 ref. 500121 cornerpaal geel flex Ø 30 (1 stuk) € 27,27  [€ 33,00]

ref. 500136 cornerpaal flex Ø 40 set (4 stuk) € 120,00  [€ 145,20]

ref. 500126 cornerpaal flex Ø 40 (1 stuk) € 32,07  [€ 38,80]

ref. 500155 cornerpaal flex Ø 50 set (4 stuks) € 133,00  [€ 161,00]

ref. 500150 cornerpaal flex Ø 50 (1 stuk) € 35,12  [€ 42,50]

1.  ref. 500180 pvc grondkoker met afsluitdop ø30mm € 2,81  [€ 3,40]

2.  ref. 500182 alu grondkoker met afsluitdeksel ø30-ø50mm € 15,70  [€ 19,00]

3.  ref. 500190 clip voor vlagbevestiging € 1,98  [€ 2,40]

 ref. 500110  cornerpaal Ø 30 set (4 stuks) € 55,00  [€ 66,55]

ref. 500101 cornerpaal Ø 30 (1 stuk) € 14,88  [€ 18,00]

ref. 500111 cornerpaal geel Ø 30 set (4 stuks) € 55,00  [€ 66,55]

ref. 500102 cornerpaal geel Ø 30 (1 stuk) € 14,88  [€ 18,00]

ref. 500116 cornerpaal Ø 40  set (4 stuks) € 65,00  [€ 78,65]

ref. 500109 cornerpaal Ø 40 (1 stuk) € 17,02  [€ 20,60]

ref. 500145 cornerpaal Ø 50 set (4 stuks) € 68,18  [€ 82,50]

ref. 500140 cornerpaal Ø 50 (1 stuk) € 20,00  [€ 24,20]

1.  ref. 500180 pvc grondkoker met afsluitdop ø30mm € 2,81  [€ 3,40]

2.  ref. 100182 alu grondkoker met afsluitdeksel ø30-50mm € 15,70  [€ 19,00]

3.  ref. 500190 clip voor vlagbevestiging € 1,98  [€ 2,40]

3

1

2

Vaste cornerpalen

professionele vaste pvc cornerpalen (niet plooibaar)• FIFA gekeurd (officiële 
afmetingen: hoogte 160cm) • ø30mm • beschikbaar in set of afzonderlijk 

Flexibele cornerpalen

professionele flexibele (vering) pvc cornerpalen • voorzien van grondpot, clip en vlaggen • FIFA 
gekeurd (officiële afmetingen: hoogte 160cm) • ø30mm • beschikbaar in set of afzonderlijk

Cornervlaggen

degelijke cornervlaggen • verkrijgbaar per set en per stuk

ref. 500160 cornervlag wit, 1 stuk € 5,00  [€ 6,05]

ref. 500165 cornervlag wit, set van 4 € 20,00  [€ 24,20]

ref. 500161 cornervlag geel, 1 stuk € 5,00  [€ 6,05]

ref. 500166 cornervlag geel, set van 4 € 20,00  [€ 24,20]

ref. 500162 cornervlag rood, 1 stuk € 5,00  [€ 6,05]

ref. 500167 cornervlag rood, set van 4 € 20,00  [€ 24,20]

  ref. 500176 cornervlag oranje, 1 stuk € 5,00  [€ 6,05]

  ref. 500177 cornervlag oranje, set van 4 € 20,00  [€ 24,20]

NEW

Cornervlaggen sublimatie

stel je eigen cornervlaggen samen en geef extra uitstraling aan je club 
(min. afname 12 stuks)

ref. 500175 cornervlag sublimatie, set van 12 stuks € 144,00  [€ 174,24]
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TRAININGSMATERIAAL

Standaard kegels 

3 hoogtes: 18 - 23 - 37cm • 2 kleuren   
polyethyleen

ref. 063086 kegel 18cm           . € 0,83  [€ 1,00]

ref. 063086C kegel 23cm           . € 0,90  [€ 1,10]

ref. 063086E kegel 37cm           . € 2,39  [€ 2,90]

Kegels SEA Markeerkous voor kegel (set) 

2 hoogtes: 20 - 30cm • 4 kleuren • PVC Set van 10 genummerde kousen (1 tot 10). 
Bruikbaar voor kegels van 18-20-23 en 30cm

ref. 063332 kegel 20cm                  . € 1,32  [€ 1,60]

ref. 063332 kegel 30cm                  . € 1,90  [€ 2,30]

ref. 099208 Markeerkousen (set/10)                 € 12,31  [€ 14,90]

Extra flex kegels 

Extra zachte, flexibele kegel met ronde basis. 
Onbreekbaar en voorkomt zo blessures.

Flex kegel, ruber Kegels met gaten en sleuf 

Rubberen kegel met ronde, brede basis • 
Zeer stabiel • 2 hoogtes: 20-35cm 

PVC kegel (30-50cm) • kegel 30cm: 8 gaten 
+ sleuf • kegel 50cm: 12 gaten + sleuf • sleuf 
voor een platte hoepel

ref. 063013 flex kegel 15cm          € 2,23  [€ 2,70] ref. 063330 flex kegel 20cm              . € 5,70  [€ 6,90]

ref. 063330 flex kegel 35cm              . € 9,00  [€ 10,90]

ref. 063333 kegel 30cm                  . € 3,22  [€ 3,90]

ref. 063334 kegel 50cm                  . € 6,53  [€7,90]

PVC stok 
Beschikbaar in 6 lengtes (80-100-120-140-
160-180cm • beschikbaar in 3 kleuren:

ref. 063022H PVC stok 80cm           . € 1,40  [€ 1,70]

ref. 063022M PVC stok 100cm         . € 1,57  [€ 1,90]

ref. 063022J PVC stok 120cm         . € 1,90  [€ 2,30]

ref. 063022C PVC stok 140cm         . € 2,31  [€ 2,80]

ref. 063022K PVC stok 160cm         . € 2,48  [€ 3,00]

ref. 063022D PVC stok 180cm         . € 2,89  [€ 3,50]

Kit B - Set van 5 multi-jumps 30

Samenstelling kit:

Set van 10 kegels met gaten en sleuf 
(063333) • Set van 5 PVC stokken van 100cm 
(063022M)

ref. 062998 kit B € 36,28  [€ 43,90]

Kit C - Set van 5 multi-jumps 50

Samenstelling kit:

Set van 10 kegels met gaten en sleuf 
(063334) • Set van 5 PVC stokken van 100cm 
(063022M)

ref. 063274 kit C € 66,03  [€ 79,90]
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TRAININGSMATERIAAL

Standaard Markeerschijven 

Hoogte: 5,5cm •  Ø19cm • Samengesteld uit 4 
kleuren • geleverd met markeerschijfhouder.

ref. 063173 set van 20 schijven € 6,94  [€ 8,40]

ref. 063174 set van 40 schijven € 12,39  [€ 15,00]

ref. 063440 set van 60 schijven € 17,27  [€ 20,90]

Markeerschijven met stokinkeping 

Hoogte: 5,5cm •  Ø19,5cm • extra flexibele mar-
keerschijven met stokinkeping • geleverd met 
markeerschijfhouder.

ref. 063431 set van 20                  . € 13,14  [€ 15,90]

ref. 063405 set van 20                  . € 13,14  [€ 15,90]

ref. 063407 set van 20                  . € 13,14  [€ 15,90]

ref. 063432 set van 40                  . € 23,88  [€ 28,90]

ref. 063406 set van 40                  . € 23,88  [€ 28,90]

ref. 063345 set van 40                  . € 23,88  [€ 28,90]

Markeerschijven extra soepel 

Hoogte: 3,5cm •  Ø19cm • extra flexibel (bles-
surepreventie) • geleverd met markeerschijf-
houder.

ref. 063429 set van 20                  . € 12,31  [€ 14,90]

ref. 063340 set van 20                  . € 12,31  [€ 14,90]

ref. 063430 set van 40                  . € 21,40  [€ 25,90]

ref. 063404 set van 40                  . € 21,40  [€ 25,90]

Reuze Markeerschijven 

Hoogte: 15cm •  Ø30cm • Samengesteld uit 4 
kleuren • geleverd met markeerschijfhouder • 
voorzien van stokinkeping

ref. 063428 set van 40 reuzeschijven € 61,90  [€ 74,90]

Reuze Markeerschijven met  
inkepingen 
Hoogte: 16cm •  Ø30cm • set bestaande uit 12 
stuks • incl. markeerschijfhouder • Mogelijk-
heid om stokken op 3 verschillende hoogtes te 
plaatsen (5-10-15cm)

ref. 062994 set van 12 reuzeschijv. € 22,23  [€ 26,90]

Voetbalspot markeerschijf 

Set van 24 (rood/geel) of set van 20 (wit) voetbal-
spots • Rood/geel: Ø15,5cm • Wit: Ø20,5cm

ref. 063303 set van 24               . € 21,40  [€ 25,90]

ref. 063433 set van 20               . € 24,71  [€ 29,90]

Merktekens parcours (36-delig) 

Koffer met 36 merktekens: 4 paar voeten, 4 
paar handen, 4 markeringsrollen, 8 hoeken, 8 
pijlen. Perfecte kit om een motorisch parcours 
uit te stippelen.

ref. 069214 merktekens parcours € 78,43  [€ 94,90]

Dit bevestigingsgewicht stelt je in staat om be-
lijningen op gras, kunstgras, zand, parket te 
stabiliseren • gewicht: 3kg • Ø21,5cm • hoogte: 
2cm

ref. 069064 bevestigingsgewicht € 17,27  [€ 20,90]

Bevestigingsgewicht belijning 
Belijning: elastomeerband 

Elastomeerband voor belijning • 3 lengtes (20-
30-40m) • 2 kleuren: blauw - oranje • bevesti-
ging met het bevestigingsgewicht (069064)

ref. 069112 elastomeerband 20m € 40,49  [€ 49,00]

ref. 069113 elastomeerband 30m € 61,98  [€ 75,00]

ref. 069114 elastomeerband 40m € 80,99  [€ 98,00]
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ref. 063431 set van 20                  . € 13,14  [€ 15,90]

ref. 063405 set van 20                  . € 13,14  [€ 15,90]

ref. 063407 set van 20                  . € 13,14  [€ 15,90]

ref. 063432 set van 40                  . € 23,88  [€ 28,90]

ref. 063406 set van 40                  . € 23,88  [€ 28,90]

ref. 063345 set van 40                  . € 23,88  [€ 28,90]

ref. 063303 set van 24               . € 21,40  [€ 25,90]

ref. 063433 set van 20               . € 24,71  [€ 29,90]

Elastomeerband voor belijning • 3 lengtes (20-
30-40m) • 2 kleuren: blauw - oranje • bevesti-
ging met het bevestigingsgewicht (069064)

ref. 069112 elastomeerband 20m € 40,49  [€ 49,00]

ref. 069113 elastomeerband 30m € 61,98  [€ 75,00]

ref. 069114 elastomeerband 40m € 80,99  [€ 98,00]

TRAININGSMATERIAAL

Loophaagjes 

Haagjes in versterkt PVC • praktisch en han-
ding om te transporteren • 3 hoogtes (15-30-
45cm)

ref. 063183 haagje 15cm           . € 3,47  [€ 4,20]

ref. 063183 haagje 30cm           . € 4,05  [€ 4,90]

ref. 063183 haagje 45cm           . € 5,37  [€ 6,50]

Draagband hoepels/haagjes Set van 12 loophaagjes 

Uitgerust met een handvat en een grote vel-
cro • vergemakkelijk het transport van haag-
jes en hoepels

Set van 12 loophaagjes + draagband • inhoud: 
4 haagjes van 15cm, 4 haagjes van 30cm en 4 
haagjes van 45cm

ref. 063304 draagband hoepels/
haagjes

€ 3,55  [€ 4,30]
ref. 063308 Loophaagjes (set/12)                 € 49,50  [€ 59,90]

Returnhaagjes 

Zeer praktisch • haagjes kantelen terug 
recht door het tegengewicht • 5 hoogtes (21-
26-31-36-50cm)

ref. 063302 returnhaagje 21cm € 10,08  [€ 12,20]

ref. 063302 returnhaagje 26cm € 11,24  [€ 13,60]

ref. 063302 returnhaagje 31cm € 11,65  [€ 14,10]

ref. 063302 returnhaagje 36cm € 12,39  [€ 15,00]

ref. 063302 returnhaagje 50cm € 14,38  [€ 17,40]

3 in 1 haagje 

In hoogte verstelbaar haagje • 3 hoogtes (15-
23-29cm) • Ideaal voor het bouwen van geva-
rieerde psychomotorische parcours

ref. 025032 3 in 1 haagje € 6,53  [€ 7,90]

Kegels met dwarslat

Deze set bestaat uit 2 kegels (50cm), 1 PVC 
stok (100cm) en 2 in hoogte verstelbare hulp-
stukken • eenvoudige opzet

ref. 063353 kegels met dwarslat € 24,71  [€ 29,90]

Springkit 
set bestaat uit 2 al dan niet te verzwaren voe-
ten, 3 pvc stokken (160cm) en 2 klemmen

ref. 062723 springkit 1 
(te verzwaren voet) 

€ 15,70  [€ 19,00]

ref. 062722 springkit 2
(met verzwaarrde voet) 

€ 20,66  [€ 23,50]

SKLZ Horden Pro (set van 6) 
in hoogte verstelbare horden (15-23-30 cm) • 
in set van 6 stuks • incl. draagtas + trainings-
oefeningen

ref. 503985 sklz horden pro (set) € 66,03  [€ 79,90]

NEW

NEW

Plooibare horde (10-60cm)

Plooibare horde • in hoogte verstelbaar van 
10 tot 60cm • uit PVC materiaal • diameter 
32mm

ref. 006 plooibare horde € 23,06  [€ 27,90]
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Loopladder/Coördinatieladder 

Eenvoudige loopladder 2-4of 6m • ideaal voor 
ondersteuning van coördinatie • geleverd met 
draagtas • lengte: 2-4 of 6m • breedte 0,5m

ref. 063180 loopladder 2m € 8,18  [€ 9,90]

ref. 063177 loopladder 4m € 14,46  [€ 17,50]

ref. SL6 loopladder 6m € 37,85  [€ 45,80]

Elevation ladder SKLZ

Combinatie van 2 trainingsmiddelen: looplad-
der en horden in 1 • Door de verhoogde tredes 
maak je de oefeningen nog moelijker om zo het 
uiterste uit je training te halen • gemakkelijk op 
te vouwen en op te bergen • incl. draagtas en 
oefengids

ref. 501427 elevation ladder SKLZ € 41,24  [€ 49,90]

Dubbele - Trippele loopladder 

Dubbele loopladder 4m • Trippele loopladder 
4,65m • ideaal voor ondersteuning van coördi-
natie • geleverd met draagtas 

ref. 063178 dubbele loopladder € 27,19  [€ 32,90]

ref. 995215 Trippele loopladder € 132,23  [€ 160,00]

Kruisloopladder 

Set van 4 loopladders die samen een kruis 
vormen (10x10m) • incl. opbergtas

ref. 063451 kruisloopladder € 51,15  [€ 61,90]

Octagonale hoepels (set/12) 

Octagonale hoepels • set van 12 stuks • incl 
clips om de hoepels aan elkaar te bevestigen • 
incl. opbergtas

ref. 063456 octagonale hoepels € 28,84  [€ 34,90]

Precisieboog met pinnen of voet

Hoogwaardig PVC met stalen punt (gras) of voor-
zien van rubberen voeten (kunstgras/sporthal) 

ref. 063247 precisieboog met pin € 6,53  [€ 7,90]

ref. 063323 precisieboog met voet € 16,11  [€ 19,50]

Slalomstokken

Hoogwaardig PVC met stalen punt (gras) of voorzien van 
rubberen voeten (kunstgras/sporthal)  • diverse mogelijk-
heden: flex, telescopisch, gummy... • onmisbaar op ieder 
voetbalveld. • transporttas (078063): inhoud ca 50 stokken

1. ref. 063130 slalomstok met pin             . € 4,55  [€ 5,50]

2. ref. 063312 slalomstok met voet    . € 8,18  [€ 9,90]

2. ref. 063313 slalomstok met voet    . € 8,18  [€ 9,90]

2. ref. 063314 slalomstok met voet    . € 8,18  [€ 9,90]

3. ref. 007TL telescopische slalomstok 90-170 € 8,47  [€ 10,25]

4. ref. 501435 flexibele slalomstok met pin    . € 15,37  [€ 18,60]

4. ref. 501437 flexibele slalomstok met pin    . € 15,37  [€ 18,60]

5. ref. 792000 flexibele slalomstok gummy  met 
pin, hoogte 55cm              .

€ 13,96  [€ 16,90]

6. ref. 078063 transporttas voor slalomstokken € 16,86  [€ 20,40]

2

1

3
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NEW
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ref. 501427 elevation ladder SKLZ € 41,24  [€ 49,90]

ref. 063247 precisieboog met pin € 6,53  [€ 7,90]

ref. 063323 precisieboog met voet € 16,11  [€ 19,50]

1. ref. 063130 slalomstok met pin             . € 4,55  [€ 5,50]

2. ref. 063312 slalomstok met voet    . € 8,18  [€ 9,90]

2. ref. 063313 slalomstok met voet    . € 8,18  [€ 9,90]

2. ref. 063314 slalomstok met voet    . € 8,18  [€ 9,90]

3. ref. 007TL telescopische slalomstok 90-170 € 8,47  [€ 10,25]

4. ref. 501435 flexibele slalomstok met pin    . € 15,37  [€ 18,60]

4. ref. 501437 flexibele slalomstok met pin    . € 15,37  [€ 18,60]

5. ref. 792000 flexibele slalomstok gummy  met 
pin, hoogte 55cm              .

€ 13,96  [€ 16,90]

6. ref. 078063 transporttas voor slalomstokken € 16,86  [€ 20,40]

Platte hoepels 

dankzij de platte vorm hebben deze hoepels 
een betere stabiliteit • 4 diameters • 4 kleu-
ren

ref. 063027H platte hoepel ø 40cm € 1,57  [€ 1,90]

ref. 063027E platte hoepel ø 50cm € 2,06  [€ 2,50]

ref. 063027F platte hoepel ø 60cm € 2,39  [€ 2,90]

ref. 063027J platte hoepel ø 70cm € 3,22  [€ 3,90]

Soccer Rebounder 

de ideale trainingspartner voor speler en kee-
per • verbeter je trap- en pastechniek dankzij 
deze rebounder: het rechte gedeelte voor een 
strakke rechte pas - pas de bal op het golvende 
gedeelte en je bal komt in een curve terug • af-
metingen 111,7 x 105,5 x 63,5cm • vervaardigd 
uit stevig staal

ref. 501760 soccer rebounder € 82,56 [€ 99,90]

Tchoukframe Professional 

Professioneel stalen frame (galva) • afmetin-
gen: 100x100cm • met rubberen voet • een-
voudig in gebruik • regelbaar van 50-60° • ver-
vangnet afzonderlijk verkrijgbaar 

ref. 792379 tchoukframe PRO € 380,00 [€ 459,80]

ref. 790853 vervangnet tchouck € 44,46 [€ 53,80]

ref. 501999 vervangelastiek € 18,76 [€ 22,70]

Tchoukframe Light 

lichte uitvoering van het PRO model • afme-
tingen: 100x100cm  • zwarte coating

ref. 501460 tchoukframe light € 180,99  [€ 219,00]

Keeper Tchouk 

dubbele inclinatie • 150cm hoog • 100cm breed 
• dubbel gebruik

ref. 501461 keeper tchouk € 90,90 [€ 110,00]

Keeper Rebounder 315x230cm 

stalen frame (verzinkt) • afmetingen: 
315x230cm • aanpasbare inclinatie • optie: 
transportwielen (+80,58 EUR)

ref. 5041 keeper rebounder € 1450,00 [€ 1754,50]

NEW

Kicknet standaard 

standaard netje zonder bal met houten 
handvat • voordeel: elek maat bal kan hierin 
• ideaal om balvaardigheid te verbeteren • 
voor intensief gebruik

ref. 790811 kicknet standaard € 7,02  [€ 8,50]

SKLZ Star Kick Solo trainer 

ontwikkel en verbeter je je voetbalvaardigheden 
waar en wanneer je maar wilt • vestig de gor-
del om je middel, stop de voetbal in het neo-
preen zaknet en beginnen maar • Het koord 
strekt zich uit tot meer dan 5,5 meter • voetbal 
niet inbegrepen

ref. 501428 SKLZ star kick solo € 12,31 [€ 14,90]

Rebound muur 

Rebound muur met 3 verschillende inclinaties 
• men kan deze muur steeds met 2 spelers 
tegelijk gebruiken  • uit fiberglas • breedte: 
135cm • maximale hoogte 62cm • met hand-
grepen voor eenvoudig transport • gewicht: 
24kg

ref. PLRB16 rebound muur € 920,00 [€ 1113,20]

NEW
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Pop-Up Goal 

handig, mobiel, licht opplooibaar doeltje • ui-
termate geschik voor de jongsten en op het 
strand • beschikbaar in 2 maten 

ref. 064193 popup goal , per paar 
160x100x100cm

€ 37,10  [€ 44,90]

ref. 064194 popup goal , per paar
120x80x80cm

€ 32,97  [€ 39,90]

Plooibaar minidoel

plooibaar doel: opzetbaar in 15 seconden en 3 
handelingen • compact design • robuust en licht 
• makkelijk transporteerbaar • 2 maten

ref. 064213 doel: 155x95x75cm € 148,68  [€ 179,90]

ref. 064213F vervangnet 064213 € 20,58  [€ 24,90]

ref. 064211 doel: 120x80x60cm € 123,88  [€ 149,90]

ref. 064211F vervangnet 064211 € 16,45  [€ 19,90]

Pop-Up Goal (per paar) 

handig, mobiel, licht opplooibaar doeltje • ui-
termate geschik voor de jongsten en op het 
strand • per paar • beschikbaar in 2 maten • 
rechthoekig model

ref. 064203 popup , per paar
120x90x90cm

€ 41,24  [€ 49,90]

ref. 064204 popup, per paar 
180x120x120cm

€ 61,90  [€ 74,90]

Doelschot oefenwand (jouw design) 

doelschotwand voor doelen 5x2m • met jouw 
eigen opdruk (design/logo) • standaard voor-
zien van 4 gaten • prijs op aanvraag voor an-
dere maten van doelen

ref. 501393 doelschot 5x2m 
eigen design

€ 224,00 [€ 271,00]

Doelschot - Oefenwand 

Afmetingen: 5x2m of 3x2m • voorzien van 2 ga-
ten (ø50cm) of 5 gaten (enkel bij doelschotwand 
van 5x2m) • 200 gr/m² • compleet met 2 Isilink 
touwen

SKLZ goalschot (732x244cm)

ideaal voor traptraining • 4 openingen • door 
middel van een kliksysteem makkelijk te be-
vestigingen aan ieder seniorvoetbaldoel • incl. 
opbergtas

ref. 501395 sklz goalschot € 239,63  [€ 289,95]
ref. 501390 doelschotwand 5x2m 

2 gaten
€ 105,00  [€ 127,05]

ref. 501391 doelschotwand 5x2m 
5 gaten

€ 140,00  [€ 169,40]

ref. 501392 doelschotwand 3x2m,
2 gaten

€ 67,02  [€ 81,10]

Voetbal-tennis set (natuurgras) 

internationale afmetingen 9x1m • Palen voor-
zien van stalen pin + spankabels • voor na-
tuurgras

ref. 501441 voetbal-tennisset € 88,00 [€ 106,50]

Keeper training set 

stevige pvc buizen om op natuurgras te plaat-
sen • voorzien van 2 lycra doeken (300x75cm) 

Voetbal-tennis set (kunstgras)

afmetingen 3x0,80m • Palen voorzien van stalen 
voet (90cm) • ontwikkeld voor kunstgrasterrei-
nen

ref.  501766 vtb-tennis kunstgras € 100,38 [€ 121,45] ref. 501440 keeper-training set € 165,25 [€ 199,95]
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ref. 064213 doel: 155x95x75cm € 148,68  [€ 179,90]

ref. 064213F vervangnet 064213 € 20,58  [€ 24,90]

ref. 064211 doel: 120x80x60cm € 123,88  [€ 149,90]

ref. 064211F vervangnet 064211 € 16,45  [€ 19,90]

ref. 501390 doelschotwand 5x2m 
2 gaten

€ 105,00  [€ 127,05]

ref. 501391 doelschotwand 5x2m 
5 gaten

€ 140,00  [€ 169,40]

ref. 501392 doelschotwand 3x2m,
2 gaten

€ 67,02  [€ 81,10]

ref. 501440 keeper-training set € 165,25 [€ 199,95]

Vrijschopfiguren Pro Foot 

soepel composiet materiaal • per figuur 4 stalen pinnen  om in 
de grond te plaatsen of op transportwagen • 2 hoogtes: 160cm 
of 180cm • nieuw: handige, versterkte transporttas om deze fi-
guren mee naar uw locatie te nemen.

ref. 062717AA160 vrijschopfiguur, 160cm € 95,00  [€ 114,95]

ref. 062717AA180 vrijschopfiguur, 180cm € 101,98  [€ 123,40]

ref. 790572 transportwagen vrijschopmuur € 355,37  [€ 430,00]

ref. BPS001 versterkte transporttas voor 5 figuren € 154,96  [€ 187,50]

ref. 501755 opblaasbare mannequin 115cm € 69,83  [€ 84,50]

ref. 779954 opblaasbare mannequin 175cm € 104,96  [€ 127,00]

ref. 779970 opblaasbare mannequin 205cm € 154,96  [€ 187,50]

205cm                           175cm                        115cm

Opblaasbare mannequin Barret 
deze opblaasbare mannequins zijn uiterst geschikt voor uw trai-
ningen • vervaardigt uit een zacht PVC wat makkelijk opplooit en 
uiterst veilig is • bestaat uit 2 compartimenten: 1 voor lucht en 
1 voor water wat de verzwaarde basis vormt • zowel outdoor als 
indoor bruikbaar • bij een treffer blijft deze mannequin onge-
stoord. hij gaat vanzelf weer rechtop staan  • 3 hoogtes: 205cm, 
175cm, 115cm

1. ref. 501776 verzwaarde voet voor vrijschopfiguur € 140,00  [€ 169,40]

2. ref. 003RG in hoogte verstelbare transportwagen € 372,64  [€ 450,90]

3. ref. 003S rolwagen voor vrijschopfiguur € 199,01  [€ 240,80]

Opties voor Vrijschopmuur 

Diverse extra opties voor vrijschopfiguren: 

1. Voetsteun voor synthetische terreinen.

2. In hoogte verstelbare transportwagen

3. Rolwagen voor figuur

ref. 779971 dummy trainingpop barret 175cm € 277,69  [€ 336,00]

ref. 779972 dummy trainingspop barret 205cm € 288,43  [€ 349,00]

deze dummies zijn uiterst geschikt voor uw trainingen • vervaardigd 
uit een PVC. Binnezijde foam-rubber • daar dit niet opblaasbaar is, 
kan deze ook niet ledigen • verzwaarde basis • zowel outdoor als 
indoor bruikbaar • bij een treffer blijft deze mannequin ongestoord. 
hij gaat vanzelf weer rechtop staan  • 2 hoogtes: 205cm, 175cm • 
kwalitatief veel sterker dan de opblaasbare mannequins.

Dummy Barret (foam) 
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OVERGOOIERS

BLAUW FLUO GEEL ORANJE ROOD FLUO GROEN ROZE TURQUOISE WIT ZWART

MINI

L.    
B.

48cm    
40cm

XS

L.    
B.

56cm    
48cm

M

L.    
B.

66cm    
55cm

XL

L.    
B.

76cm    
60cm

Overgooier standaard 
Hesje uit ademend polyester (100%) • elastisch • beste prijs/kwaliteit • beschikbaar in 9 kleuren • beschikbaar in 4 maten: XXS (mini kids), 
XS (kinderen), M (junior), XL (seniors)

ref. 063209 overgooier in gaatjesstof € 2,14 [€ 2,60]

Overgooier reversible 
Hesje uit ademend polyester (100%) • elastisch • beste prijs/kwaliteit • beschikbaar in 4 reversible kleuren • beschikbaar in 4 maten:  
XXS (mini kids), XS (kinderen), M (junior), XL (seniors)

ref. 063250 overgooier reversible in gaatjesstof € 5,78 [€ 7,00]

ZWART-WIT BLAUW-ROOD PAARS-GROEN ORANJE-GEEL

MINI

L.    
B.

48cm    
40cm

XS

L.    
B.

56cm    
48cm

M

L.    
B.

66cm    
55cm

XL

L.    
B.

76cm    
60cm

Overgooier nylon 

Hesje uit nylon • met of zonder velcro • beschikbaar in 4 kleuren •  
beschikbaar  in 3 maten:  
S, M, L

ref. 063116 overgooier nylon met velcro € 2,81 [€ 3,40]

ref. 063424 overgooier nylon € 1,98 [€ 2,40]

S

L.    
B.

52cm    
29cm

M

L.    
B.

56cm    
31cm

L

L.    
B.

60cm    
35cm

Kledinghaak 
Ring om meerdere 
hasjes aan op te hangen

ref. 069207 € 5,70 [€ 6,90]

        

>

Personaliseer
met nummer 

en/of 
uw logo

PRIJSOFFERTE 

info@d-dsport.be
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FITNESS - REVALIDATIE

Medecin bal 
Uitstekende grip (rubber coating)

ref. 021015 medecinbal 1kg     . € 13,97  [€ 16,90]

ref. 021015 medecinbal 2kg     . € 16,45  [€ 19,90]

ref. 021015 medecinbal 3kg     . € 20,58  [€ 24,90]

ref. 021015 medecinbal 4kg     . € 24,71  [€ 29,90]

ref. 021015 medecinbal 5kg     . € 28,84  [€ 34,90]

Medecin bal dubbele handgreep

medecin bal voorzien van 2 handgrepen voor 
extra variatie in de oefeningen • 4 gewichten

Kettlebell 
uit vinyl • 6 gewichten

ref. 062752 kettlebel 4kg € 13,97 [€ 16,90]

ref. 062752 kettlebel 8kg € 27,19 [€ 32,90]

ref. 062752 kettlebel 10kg € 33,80 [€ 40,90]

ref. 062752 kettlebel 12kg € 39,58 [€ 47,90]

ref. 062752 kettlebel 16kg € 52,81 [€ 63,90]

ref. 062752 kettlebel 20kg € 61,90 [€ 74,90]

Battle Rope 10m (ø2,6 of 3,8cm) 

train kracht- en uithoudingsvermogen • 
lengte 10 m

ref. 044111 battle rope ø2,6cm € 35,45  [€ 42,90]

ref. 044108 battle rope ø3,8cm € 60,25  [€ 72,90]

Gewichtsvest 5 of 10 kg 
zeer comfortabele vest • past perfect aan het 
lichaam • beschikbaar in een versie van 5 en 10 
kg • met afneembare gewichten

1. ref. 062767 gewichtsvest 5kg € 41,24 [€ 49,90]

2. ref. 062736 gewichtsvest 10kg € 45,37 [€ 54,90]

TRX Suspension trainer Pro 

Het compacte trainingsapparaat met uitge-
breide accessoires • verbeterde trekban-
densysteem voor een professionele geheel-
lichaamstraining • meer info zie website

ref. 501777 trx suspension pro € 247,10  [€ 299,00]

Reflex bal 

door zijn a-symetrische vorm, stuitert deze ro-
buuste bal in onvoorziene richtingen. Dit om je 
reflexen te testen en te verbeteren • afmetin-
gen: 21,5 x 21,5 x 19cm (gewicht: 290gr) • ma-
teriaal: zeer stevige TPU

ref. 501514 reflex bal € 21,45 [€ 25,95]

Speed rope

BOSU® Balance trainer 
met de BOSU® Balance Trainer verbetert u elk 
fitnessprogramma. • De BOSU® Balance Trai-
ner voegt veelzijdigheid en uitdaging toe aan 
onder andere cardio- en krachttraining, atle-
tiek, conditiesport en yoga • ideaal voor even-
wichts- en coördinatietrainingen

ref. 501511 bosu® pro € 163,51 [€ 197,85]

ref. 021016 m-bal hand 4kg    . € 20,58  [€ 24,90]

ref. 021016 m-bal hand 6kg    . € 26,36  [€ 31,90]

ref. 021016 m-bal hand 8kg    . € 32,98  [€ 39,90]

ref. 021016 m-bal hand 10kg    . € 39,59  [€ 47,90]

1

2

ref. 501700 speed rope 2,13m € 4,13  [€ 5,00]

ref. 501701 speed rope 2,43m € 4,21  [€ 5,10]

ref. 501702 speed rope 2,73m € 4,30  [€ 5,20]

ref. 501703 speed rope 3,00m € 4,42  [€ 5,35]

neon rope springtouw met kunststof handvat-
ten • 4 lengtes • 4 kleuren: 

NEW



28 D&D Sport  •  Industriezone Galilei  •  Antoon van Osslaan 1 unit 21  •  B-1120 Neder-Over-Heembeek  •  t. +32 (0)2 253 29 67  •  info@d-dsport.be  •  www.d-dsport.be 

FITNESS - REVALIDATIE - EHBO

Fitness mat (140 - 183cm) 

foam fitnessmat van hoge kwaliteit • voorzien 
van draagelastiek • 2 lengtes: 140 cm (grijs), 
183cm (zwart) • dikte: 1cm

ref. 043017 fitness mat 140cm € 11,49  [€ 13,90]

ref. 043013 fitness mat 183cm € 14,79  [€ 17,90]

AED Defibrilator (set)

De AED CU-SP1 is een nieuwe, zéér perfor-
mante, gebruiksvriendelijke, Mono Block AED  
(Defibrilator). Inbegrepen in de set: Toestel, sig-
nalisatie, beperkte EHBO-kit. Extra info zie web-
site (https://www.d-dsport.be/aed-defibrilator)

ref. CUSP-111 defibrilator set € 1995,00  [€ 2413,95]

Foam roller (fitness roll) 33cm 

zorgt naast de bevordering van het spierherstel 
ook voor het voorkomen van blessures •  veelal 
gebruikt als warming-up of als cooling-down 
van een training • lengte: 33cm, ø13,5cm

ref. 044088 foam roller € 12,31  [€ 14,90]

ref. 078104 verzorgerstas 1e hulp
niet gevuld

€ 11,48  [€ 13,90]

ref. 066184 verzorgerstas 1e hulp 
gevuld

€ 25,54  [€ 30,90]

ref. 066153 kit: 1e hulp 
(verzorgingsprodukten)

€ 13,14  [€ 15,90] ref. 078105 verzorgerstas club
niet gevuld

€ 21,40  [€ 24,90]

ref. 066157 verzorgerstas club 
gevuld

€ 56,94  [€ 59,90]

ref. 066156 kit: club 
(verzorgingsprodukten)

€ 37,10  [€ 44,90]
ref. 078106 verzorgerstas pro

niet gevuld
€ 28,84  [€ 34,90]

ref. 066182 verzorgerstas pro
gevuld

€ 109,83  [€ 132,90]

ref. 066181 kit: pro 
(verzorgingsprodukten)

€ 85,04  [€ 102,90]

Verzorgerstas 1e hulp 
24 x 12 x 15cm         

Verzorgerstas club 
38 x 24 x 24cm         

Verzorgerstas pro
47 x 23 x 28cm         

Verzorgerstas 1e hulp (junior) 

deze verzorgerstas kan leeg en gevuld ver-
kregen worden • verzorgerstas gevuld bevat: 
10 steriele compressen, 1 koudspray 400ml, 
1 rol sparadrap, 1 rol pleisters (te knippen), 1 
rekverband, 1 paar verzorgingshandschoenen, 
set van 10 in alcohol gedepte kompressen, 1 
schaar.

Verzorgertas Pro 

deze verzorgerstas kan leeg en gevuld verkre-
gen worden • verzorgerstas gevuld bevat: 2 
koudspray 400ml, 2 koudkompressen (1-malig 
gebruik), 1 rol pleisters (te knippen), 1 doosje 
met 20 verschillende kleefpleisters, 5 zakjes 
met 3 steri strips, 10 steriele compressen, 1 
rol sparadrap, 1 schaar, 1 pincet, 2 rekverban-
den, 2 witte rekverbanden, 2 paar verzorgings-
handschoenen, 1 beschermfolie, set van 10 
in alcohol gedepte kompressen, set van 10 in 
chlorhexidine gedepte kompressen, 1 tape van 
3cm, 2 tapes van 6cm, 1 tape van 8cm, 1 blauwe 
elastische band 7,5cm x 4,5m, 1 flesje ontsmet-
tingsalcohol 70°, 1 flesje kamferolie 250ml, 1 
tube warmtegel, 1 tube arnicagel 250ml, 1 potje 
balsem (oriëntal) 100ml

Verzorgerstas Club

deze verzorgerstas kan leeg en gevuld verkregen 
worden • verzorgerstas gevuld bevat: 10 steriele 
compressen, 1 koudspray 400ml, 2 koudkom-
pressen (1-malig gebruik), 1 rol sparadrap, 1 rol 
pleisters (te knippen), 1 doosje met 20 verschil-
lende kleefpleisters, 3 zakjes met 3 steri strips, 
1 rekverband, 1 paar verzorgingshandschoenen, 
set van 10 in alcohol gedepte kompressen, 1 
schaar, 1 pincet, 1 beschermfolie, 1 rol klevend 
rekverband 6m, 1 blauwe elastische band 7,5cm 
x 4,5m, 1 flesje ontsmettingsalcohol 70°

        >Alle produkten zijn afzonderlijk verkrijgbaar. 
Raadpleeg de website voor alle produkten:

www.d-dsport.be
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ref. CUSP-111 defibrilator set € 1995,00  [€ 2413,95]

ref. 078106 verzorgerstas pro
niet gevuld

€ 28,84  [€ 34,90]

ref. 066182 verzorgerstas pro
gevuld

€ 109,83  [€ 132,90]

ref. 066181 kit: pro 
(verzorgingsprodukten)

€ 85,04  [€ 102,90]

EHBO - DRANKDISPENSERS

Waterzak 
stevige waterzak geschikt voor maximaal 8 li-
ter water • 100% waterproof • lekt niet • Aan 
beide zijden twee zijvakken voor drinkbidons • 
rond model (gemakkelijk draagbaar) •  Afme-
tingen: 21 x 33 x 21

ref. 501820 Waterzak € 12,31  [€ 14,90]

Verzorgingstafel

2 modellen: met zwenkwielen (voorzien van 
rem) of vaststaand • verstelbaar hoofdgedeelte 
• afmetingen: 190 x 70cm, hoogte: 68cm) • 
max. gewicht 150kg

Draagberrie 
afmetingen: 230x56cm • gewicht: 9kg • max. 
150 kg • conform DIN24 • zeer goed houdende 
bespanning, met twee houders en snelsluitin-
gen

ref. 501534 draagberrie € 172,73 [€ 209,00]

ref. 501531 verzorgingstafel 
vast

€ 228,10  [€ 276,00]

ref. 501532 verzorgingstafel
verrolbaar

€ 354,54  [€ 429,00]

3

4

Koelbox 
ideaal voor het sportterrein • ideaal om ijs, 
drank en compressen koel te houden • 6l of 8 l

1. ref. 503843 Koelbox 6l € 24,79  [€ 30,00]

2. ref. 503844 Koelbox 8l € 29,75  [€ 36,00]

1 2

Drankdispenser

2 GALLON: 7,6l • afmetingen: 26 x 25 x 35cm 
5 GALLON OP WIELEN: 18,9l • afmetingen: 38 
x 35 x 55cm

ref. 503839 drankdispenser  
2 gallon

€ 37,15  [€ 44,95]

ref. 503840 drankdispenser 5 
gallon verrolbaar

€ 78,43  [€ 94,90]

Draagrek drinkbussen (opplooibaar)

ref. 063163 draagrek voor 6 bidons € 10,66  [€ 12,90]

ref. 062748 draagrek + 6 bidons 1l. € 21,40  [€ 25,90]

ref. 063165 draagrek voor 8 bidons € 12,31  [€ 14,90]

ref. 062750 draagrek + 8 bidons 1l. € 27,19  [€ 32,90]

opplooibaar draagrek voor drukbussen • voor 6 
of 8 drinkbussen • plaats voor reclamesticker

Draagrek vast 
groot draagrek voor 12 bidons/flessen • klein 
draagrek voor 8 bidons/flessen • zeer robuust 
• zonder drinkbussen

ref. 062769 draagrek vast groot € 12,31  [€ 14,90]

ref. 062768 draagrek vast klein € 7,36  [€ 8,90]

Drinkbussen (50-75-100cl)

1. ref. 062764 drinkbus 50cl € 1,45  [€ 1,75]

2. ref. 062744 drinkbus 75cl € 1,82  [€ 2,20]

3. ref. 062753 drinkbus 100cl € 2,31  [€ 2,80]

4. ref. 062754 hygienische drinkbus 
100cl 

€ 3,22  [€ 3,90]

1 2 3 4

Draagrek drinkbussen (opplooibaar)

ref. 503010 draagrek jako € 20,62  [€ 24,95]

ref. 503011 drinkbus jako 75cl € 3,26  [€ 3,95]

ref. 501801 draagrek erima € 24,79  [€ 30,00]

ref. 501802 drinkbus erima 70cl € 4,13  [€ 5,00]

D&D sPOrT
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SPELER - COACH - SCHEIDSRECHTER

Kapiteinsbanden

unicolor:  
bicolor: 
tricolor: 

ref. 063364 kapiteinsband unicolor € 2,48  [€ 3,00]

ref. 063099 kapiteinsband bicolor € 2,48  [€ 3,00]

ref. 063365 Kapiteinsband tricolor   . € 2,48  [€ 3,00]

ref. 069000 Kapiteinsband  
omkeerbaar tricolor/wit

€ 2,89  [€ 3,50]

Fox 40 fluitje Classic

ref. 063088 fox 40 classic fluitje € 5,95  [€ 7,20]

ref. 063090 veiligheidskoordje fox € 1,98  [€ 2,40]

Scheidsrechtertas 

scheidsrechtertas inclusief: 1 rode kaart, 1 gele 
kaart, 1 witte kaart, 1x15 scheidsrechterkaar-
ten, 1 neutrale schrijfblok, 1 fluitje met koord, 
1 extra fluitje, 1 token, 1 potlood, 1 balpen. 
Afmetingen zak: L. 15,5 x H. 19,5 cm.

ref. 063292 scheidsrechtertas € 18,93  [€ 22,90]

ref. 063307 scheidsrechter token € 1,32  [€ 1,60]

het scheidsrechterfluitje!

Fox 40 fluitjes

ref. 063136 fox40 classic met 
mondstuk

€ 8,18 [€ 9,90]

ref. 063366 fluitje fox 40 mini € 5,37 [€ 6,50]

ref. 063367 fluitje fox sonic € 10,66 [€ 12,90]

Peerfluitje 

ideaal voor veel gebruikers vanwege hygiëni-
sche redenen • knijpfluitje

Set/12 plastieken of ijzeren fluitjes

set van 12 plastieken of ijzeren fluitjes. 
set van 12 halskoordjes.

ref. 062739 set plastieken fluitjes € 8,18  [€ 9,90]

ref. 062740 set ijzeren fluitjes € 16,45  [€ 19,90]

ref. 063182 set halskoordjes € 7,27  [€ 8,80] ref. 063153 peerfluitje € 13,14  [€ 15,90]

JG018 JG025 30 geheugens 60 geheugens 100 geheugens

JG018: eenvoudige chronometer • 6 functies • rood of blauw

JG025: uitstekende kwaliteit / prijsverhouding voor deze stopwatch met 6 functies •  
             hoogte cijfers: 12 mm

chrono 30 geheugens: chronometer uitgerust met 3 display-lijnen en 30 geheugens •  
                                       ideaal voor alle coaches

chrono 60 geheugens: chronometer uitgerust met 3 display-lijnen en 60 geheugens

ref. 024056 chronometer JG018 € 7,11 [€8,60]

ref. 024057 chronometer JG025 € 9,59 [€ 11,60]

ref. 024063 chronometer 30 geheugens € 19,83 [€ 24,00]

ref. 024079 chronometer 60 geheugens € 21,49 [€ 26,00]

ref. 024080 chronometer 100 geheugens € 23,97 [€ 29,00]

Chronometers
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SPELER - COACH - SCHEIDSRECHTER   -   VOETBALLEN

ref. 063088 fox 40 classic fluitje € 5,95  [€ 7,20]

ref. 063090 veiligheidskoordje fox € 1,98  [€ 2,40]

ref. 063153 peerfluitje € 13,14  [€ 15,90]

100 geheugens

ref. 024056 chronometer JG018 € 7,11 [€8,60]

ref. 024057 chronometer JG025 € 9,59 [€ 11,60]

ref. 024063 chronometer 30 geheugens € 19,83 [€ 24,00]

ref. 024079 chronometer 60 geheugens € 21,49 [€ 26,00]

ref. 024080 chronometer 100 geheugens € 23,97 [€ 29,00]

Tactifol - voetbal 
Gemakkelijk gebruik, gemakkelijk te ver-
voeren • op elk glad oppervlak (raam, 
deur, muur...) • doog uitwisbaar en her-
bruikbaar • rol 60cm breed en 20 me-
ter lang, bestaande uit 25 losse pagina’s 

ref. 063293 tactifol, volledig veld € 26,36  [€ 31,90]

ref. 063299 tactifol, half veld € 26,36  [€ 31,90]

Tactifol - accessoires

vervangstiften: 1 rode + 1 zwarte

TOPO Tactiekborden 
In Canada gefabriceerde tactiekborden • 
kwalitatief niet vergelijkbaar met Chinese va-
rianten! • Ultra sterk PVC materiaal met zeer 
uitstekende coating. 

ref. 501990 Tactiekbord TOPO
(40x25,5cm) 

€ 20,66 [€ 25,00]

ref. 501899 Tactiekbord TOPO 
(71x51cm) 

met zuignappen

€ 62,73 [€ 75,90]ref. 063301 vervangpennen € 3,22  [€ 3,90]

ref. 063305 transporttas € 7,85  [€ 9,50]

Tactiekbord voetbal 

PVC-uitwisbaar tactiekbord met metalen clip 
• recto: volledig veld • verso: half veld • ge-
leverd met een pen •  Afmetingen: L. 36 x 
22.5cm.

ref. 063195 tactiekbord voetbal € 9,83  [€ 11,90]

Pro coaching tactiekbord

kit met ritssluiting inclusief: magnetisch tac-
tiekbord , pionen (13 blauw, 13 geel en 1 rood), 
een borstelvilt en een doek, 25 afneembare 
bladen • Afmetingen: 36 x 25cm

ref. 063306 pro coaching 
tactiekbord

€ 29,67  [€ 35,90]

Muurbord - Tactiekbord voetbal

ref. 063253 muurbord klein (30x45) € 28,84  [€ 34,90]

ref. 063437 muurbord groot (60x90) € 52,81  [€ 63,90]

recto-verso (volledig veld/half veld) • klein 
(30x45cm) of groot model (60x90cm) •  
incl. opbergtas, pionnen + stift

+

+

SKOR voetballen

WEDSTRIJDBALLEN WEDSTRIJD-TRAININGSBALLEN

camo 2                                     camo 3                                camo 4                             camo 370                            camo320                            camo 290

De nieuwe SKOR ballen worden gemaakt met de nieuwste, 
meest innovatieve technieken en materialen die voor handen zijn. 
Zo bestaat de buitenlaag van alle SKOR ballen uit hoogwaardig 
polyurethaan (PU). Dit speciale materiaal is niet alleen cruciaal 
voor de levensduur van de bal, maar zorgt er tevens voor dat 
de bal zacht blijft onder alle weersomstandigheden. Dankzij de 
duurzame coating is deze bal ook uiterst geschikt voor kunst-
grasvelden! Een bal voor de toekomst! Alllemaal handgestikt.

ref. 501590 SKOR Camo 1 top wedstrijdbal, maat 5 € 90,90  [€ 110,00]

ref. 501591 SKOR Camo 2 wedstrijdbal, maat 5 € 66,12  [€ 80,00]

ref. 501592 SKOR Camo 3 wedstrijd-trainingsbal, maat 5 € 41,32  [€ 50,00]

ref. 501593 SKOR Camo 4 trainingsbal, maat 5 € 24,79  [€ 30,00]

ref. 501594 SKOR Camo 370 trainingsbal, maat 5 € 20,66  [€ 25,00]

ref. 501595 SKOR Camo 320 trainingsbal, maat 5 € 20,66  [€ 25,00]

ref. 501596 SKOR Camo 290 trainingsbal, maat 4 € 20,66  [€ 25,00]

ref. 501597 SKOR Camo 290 trainingsbal, maat 3 € 20,66  [€ 25,00]

NEW > Voor grotere aantallen: vraag uw offerte aan!

camo 1            
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VOETBALLEN

Stanno voetballen

WEDSTRIJDBAL

Stanno ontwikkelt producten die voldoen aan de Stanno design-
filosofie: Functie. Vorm. Uitstraling. In die exacte volgorde. Voor 
Stanno geldt ‘Product is king’. Het is hun specialiteit om enerzijds 
een uitgebreide collectie aan te bieden die voor elke sporter inte-
ressant is, en anderzijds high-tech producten op maat te ontwik-
kelen voor specifieke groepen sporters. Kwalitatief hoogwaardig. 
Elke dag. Stanno gelooft in de winnende combinatie van veelzij-
digheid en innovatie.

Vanaf nu zijn ook hun voetballen beschikbaar bij D&D Sport. 

Beschikbaar in maat 3-4 en 5.

WEDSTRIJD-TRAININGSBALLEN

ref. 502540 stanno wedstrijdbal, flame, maat 5 € 65,29  [€ 79,00]

ref. 502541 stanno wedstrijd - trainingbal, prime, maat 5 - maat 4 € 32,23  [€ 39,00]

ref. 502542 stanno trainingbal, colpo, maat 5 - maat 4 - maat 3 € 19,83  [€ 24,00]

        > Alle voetballen staan op onze website:

www.d-dsport.be
Voor grotere aantallen: vraag uw offerte aan!

Flame         prime                                               colpo

Select voetballen

WEDSTRIJDBALLEN

Topproducten maken is Select zijn missie. Dit jaar is niet anders. 
Ontwikkeling en design zijn cruciaal. 

Vorig jaar werd de Thermo Bonded technologie (TB) voorgesteld. 
Dit jaar brengen wij u een design-update van het volledige gamma 
voetballen. 

De identiteit van SELECT blijft intact door het behoud van de klas-
sieke witte kleur als basis. Sterke kleuren worden toegevoegd 
voor een moderne look. Het nieuwe design met gekleurde randen 
zorgt voor een nog betere visibiliteit van de bal tijdens zijn vlucht.

WEDSTRIJD-TRAININGSBALLEN

        > Alle voetballen staan op onze website:

www.d-dsport.be
Voor grotere aantallen: vraag uw offerte aan!

        brillant super tb             brillant super tb yellow                   pro tb                             numero10          diabolo                                    x-turf                                  vitura

ref. 502430 
ref. 502460 
ref. 502461

select top wedstrijdbal, brillant super, maat 5 
select top wedstrijdbal, brillant super, maat 4 

select top wedstrijdbal, brillant super snow, maat 5

€ 111,57  [€ 120,00]

ref. 502431 
ref. 502432 
ref. 502436

select wedstrijdbal, pro, maat 5 
select wedstrijdbal, pro, maat 4 
select wedstrijdbal, pro, maat 3

€ 41,32  [€ 50,00]

ref. 502433 
ref. 502434 
ref. 502435

select trainingsbal, numero 10, maat 5 
select trainingsbal, numero 10, maat 4 
select trainingsbal, numero 10, maat 3

€ 38,02  [€ 46,00]

ref. 502441 
ref. 502442

select trainingsbal, diabolo, maat 4 
select trainingsbal, diabolo, maat 3

€ 24,79  [€ 30,00]

ref. 502450 
ref. 502463

select trainingsbal, x-turf, kunstgras, maat 5
select trainingsbal, x-turf, kunstgras, maat 4

€ 30,58  [€ 37,00]

ref. 502451 
ref. 502465 
ref. 502466

select trainingsbal, vitura, maat 5
select trainingsbal, vitura, maat 4
select trainingsbal, vitura, maat 3

€ 24,79  [€ 30,00]

        KORTING OP VOETBALLEN VANAF 10 STUKS ! 
VRAAG UW OFFERTE AAN ! info@d-dsport.be >
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VOETBALLEN

>

Erima voetballen

WEDSTRIJDBALLEN WEDSTRIJD-TRAININGSBALLEN

        > Alle voetballen staan op onze website:

www.d-dsport.be
Voor grotere aantallen: vraag uw offerte aan!

             hybrid match                     senzor match                     senzor snow          hybrid training                     senzor training                  senzor lite 290

Geen wedstrijd zonder bal! Voetballen van Erima staan bekend 
om hun uitstekende speeleigenschappen en duurzaamheid. Ont-
wikkeld voor de eisen die verschillende ondergronden en speel-
klassen aan ballen stellen, vind je in hun ruime assortiment gega-
randeerd de perfecte wedstrijdbal voor jou en je team.

HYBRID: dikke en robuuste PU-buitenlaag (hogere levensduur) 
• beschermde naden (deze liggen dieper en zijn verlijmd) • soft 
touch (hybride blaas: kan beperkt worden opgepompt dankzij het 
rijgsysteem)

ref. 501480 erima hybrid match, maat 5 € 72,55  [€ 89,00]

ref. 501482 erima sensor match, maat 5
erima sensor match snow, maat 5

€ 82,64  [€ 100,00]

ref. 501481 erima hybrid training, maat 5 
erima hybrid training, maat 4 
erima hybrid training, maat 3

€ 28,92  [€ 35,00]

ref. 501484 erima senzor allround training, maat 5 
erima senzor allround training, maat 4
erima senzor allround training, maat 3

€ 16,52  [€ 20,00]

ref. 504483 erima senzor lite 290g, maat 5
erima senzor lite 290g, maat 4

€ 16,52  [€ 20,00]

Jako voetballen

WEDSTRIJDBALLEN WEDSTRIJD-TRAININGSBALLEN

        > Alle voetballen staan op onze website:

www.d-dsport.be
Voor grotere aantallen: vraag uw offerte aan!

               prestige                              match 2.0                       prestige training                 striker 2.0 (butyl)                        champ                   striker ms2.0 (natuurblaas)

ref. 502500 jako wedstrijdbal prestige, maat 5 € 82,64  [€ 100,00]

ref. 502501 jako wedstrijdbal match 2.0, maat 5 € 82,64  [€ 100,00]

ref. 502503 jako trainingsbal prestige, maat 5 
jako trainingsbal prestige, maat 4

€ 33,06  [€ 40,00]

ref. 502507 jako trainingsbal champ, maat 5
jako trainingsbal champ, maat 4

€ 28,92  [€ 35,00]

ref. 502506 jako trainingsbal striker 2.0, maat 5
jako trainingsbal striker 2.0, maat 4
jako trainingsbal striker 2.0, maat 3

€ 23,14 [€ 28,00]

ref. 502515 jako trainingsbal striker ms 2.0, maat 5
jako trainingsbal striker ms 2.0, maat 4
jako trainingsbal striker ms 2.0, maat 3

€ 16,52  [€ 20,00]

Het nieuwe Jako ballengamma overtreft door veelvoud en kwali-
teit. De bewaarde 14- en 32-panel constructies in combinatie met 
vernieuwde materialen en moderne designs garanderen in elke 
situatie een optimale spel- en vluchtverhouding.

Wedstrijdballen Prestige en Match 2.0 zijn FIFA PRO goedgekeurd 
en voldoen aan de hoogste vereisten. 

De trainingsballen bieden een uitgebreide keuze.

        OP ZOEK NAAR ANDERE MODELLEN ? 
VRAAG UW OFFERTE AAN ! info@d-dsport.be >
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BALTOEBEHOREN

Ballennetten 

vervaardigd uit geknoopt polyethyleen van 
35mm • inhoud 3 - 20 ballen • geleverd zon-
der bal

ref. 078034 ballenet 2/3 ballen € 2,07  [€ 2,50]

ref. 078035 ballenet 5/6 ballen € 2,48  [€ 3,00]

ref. 078029 ballenet 10/12 ballen € 3,22  [€ 3,90]

ref. 078030 ballenet 15/20 ballen € 6,20  [€ 7,50]

Ballentas mesh

Ballentas uit opengewerkte mesh, ontworpen 
voor het dragen van ballen • Capaciteit: ca.18 
maat 5-voetballen • kleur: zwart • geleverd zon-
der ballen

ref. 078101 ballentas mesh € 6,53  [€ 7,90]

Kitbag 

Kitbag gemaakt van sterk 600 denier nylon-
weefsel • Uitgerust met een schouderriem, een 
trekkoord en zijsplitten • Kleur: zwart • gele-
verd zonder bal

ref. 078026 kitbag 6-7 ballen € 9,83  [€ 11,90]

ref. 078028 kitbag 12-15 ballen € 12,31  [€ 14,90]

Kitbag Tube 

kitbag tube model • vervaardigt uit nylon • 
voorzien van schouderriem voor eenvoudig 
transport • beschikbaar in 2 maten (3 ballen 
- 5 ballen) • geleverd zonder ballen

ref. 078022 kitbag tube (3 ballen) € 10,66 [€ 12,90]

ref. 078022 Kitbag tube (5 ballen) € 13,14 [€ 15,90]

Materiaaltas-Ballentas mesh 

materiaaltas uit mesh met handvatten (model 
zonder schouderriem) • ontworpen voor het 
dragen van elk type materiaal: ballen, minidoe-
len, kegels... • Afmetingen: H. 50 x l. 50 x L. 100 
cm • kleur: blauw • geleverd zonder materiaal 
of ballen

Kitbag match

Kitbag voor 6 ballen • vervaardigt uit nylon • 
voorzien van schouderriem voor eenvoudig 
transport • ideaal om mee op verplaatsing te 
nemen • kleur: zwart • geleverd zonder ballen

ref. 078109 kitbag match € 11,49  [€ 13,90] ref. 078037 materiaaltas mesh sea € 9,83  [€ 11,90]

Hoge ballenwagen (6-laags) 

Metalen ballenwagen • 6 opbergvakken  
(kunnen afzonderlijk open) • per laag kunnen 
2 rijen ballen geplaatst worden • ook geschikt 
om andere materiaal op te bergen •  Inhoud: 
ong. 100 ballen 

ref. 501652 hoge ballenwagen € 780,99 [€ 945,00]

Ballenwagen Pro Costaud 
Gegalvaniseerd en gelakt grilwerk met grote 
zwenk-wielen geschikt voor alle soorten vloe-
ren, ook voor parket • Afsluitbaar met een 
hangslot. Inhoud: 25 ballen

Lage ballenwagen (4 laags)

ref.  501653 lage ballenwagen € 685,95 [€ 830,00] ref. 501654 ballenwagen procos € 520,00  [€ 629,20]

132,5 cm

178 cm

67 cm

Metalen ballenwagen • 4 opbergvakken  
(kunnen afzonderlijk open) • per laag kunnen 2 
rijen ballen geplaatst worden • ook geschikt om 
andere materiaal op te bergen •  Inhoud: ong. 
50 ballen 

150 cm

133 cm

69 cm 70 cm

70 cm

70 cm
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BALTOEBEHOREN

ref. 078101 ballentas mesh € 6,53  [€ 7,90]

ref. 078037 materiaaltas mesh sea € 9,83  [€ 11,90]

ref. 501654 ballenwagen procos € 520,00  [€ 629,20]

Ballenwagen op 2 wielen 
De ballenwagen op 2 wielen is een must voor 
elke sportvereniging • voorzien van een hand-
vat, antiklap wielen en een slot • (standaard: 
blauw) kunnen worden geleverd met een 
poedercoating in verschillende kleuren tegen 
meerprijs • Inhoud: 20 ballen 

ref. 501651 ballenwagen 2 wielen € 420,00  [€ 508,20]

Gaaslockers

Onze gaaslockers bestaan uit 2 zij-frames die 
door middel van deuren, frames en achterwan-
den worden gekoppeld. De gaaslockers zijn 
vervaardigd uit hoogwaardige componenten en 
voorzien van een laklaag in iedere gewenste 
RAL kleur passend bij de club. 

Ballennaalden - nippels 
beschikbaar in set van 12 stuks of set van 50 
+ 5 nippels • nippel is een tussenstuk tussen 
compressor en ballennaald

ref. 062993 ballennaalden, 
set/12 

€ 2,89 [€ 3,50]

ref. 062991 ballennaalden, 
set/50 + 5 nippels

€ 9,83 [€ 11,90]

ref. 063012 nippel € 1,98 [€ 2,40]ref. 501650 gaaslocker [prijs op aanvraag]

transportwagen (68,5x111x60cm) 

transport kruiwagen • capaciteit 140l • licht 
en zeer handig • voorzien van 2 grote wielen • 
verticale opslag en bijgevolg ruimte besparend 
• makkelijk verplaatsbaar, ook op gras, dank-
zij de grote wielen •  zonder inhoud

ref. 068017 transportwagen € 82,56  [€ 99,90]

manuele pompen

handpomp met naald • voetpomp met mano-
meter en naald

ref. 063269 handpomp  met naald € 2,48  [€ 3,00]

ref. 063076 voetpomp met 
manometer en naald

€ 14,79  [€ 17,90]

ref. 063010 manometer € 7,85  [€ 9,50]

elektrische compressor mini

ref. 063006 elektrische 
compressor

€ 147,93  [€ 179,00]

hoge capaciteitscompressor • geleverd met 
ballennaald • vermogen: 220 V • Maximale 
druk: 5,5 bar / 40 PSI

compressor met luchtdrukvat 
professionele compressor 8 bar • slang van 
1m • 220V  • inhoud tank 6l • PM regulator • 
drukschakelaar • manometer • terugslagklep 
• veiligheidsklep • aftapkraan • aluminium 
leidingen • dempers • draaggreep

ref. 063298 compressor € 227,44  [€ 275,20]

OP ZOEK NAAR  

TEAMwEAR - KAMP-T-SHIRTS - 

SPORTZAKKEN - RUGZAKKEN ...  

EN/OF BEDRUKKINGEN?

VRAAG NU JE OFFERTE AAN! 

NEW

Opbergbox

stevige, lichtgewicht opbergbox • scharnierend 
deksel • zwenkwielen • handgreep aan voor-
zijde • beschikbaar in 3 capaciteiten: 85l, 110l, 
200l

ref. 069249 opbergbox 85l € 27,27  [€ 33,00]

ref. 069250 opbergbox 110l € 33,88  [€ 41,00]

ref. 069251 opbergbox 200l € 45,45  [€ 55,00]

NEW
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De perfecte voorzet !
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