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Uw partner in sportvelden voor professionals en recreanten

Breemstraat 29 - 3650 Elen (Dilsen-Stokkem) - www.scheepers-sport.be - (+32) 89 89 10 99

Beste sportvrienden,
Wij hebben met zorg een greep uit ons assortiment samengesteld om u zo goed mogelijk van
dienst te kunnen zijn. Scheepers Sportvelden, de leverancier van kwalitatief hoogwaardige inrichtingsmaterialen en onderhoudsartikelen voor diverse sporten. Ondanks het grote
assortiment kan het voorkomen dat u een artikel zoekt dat niet in onze catalogus staat.
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Bezoek ook regelmatig onze website
www.scheepers-sport.be, waar u regelmatig aantrekkelijke aanbiedingen zult vinden.
Tevens kunt u hier uit ons complete assortiment online bestellen.
Wij staan klaar om u met raad en daad te ondersteunen en uw orders snel en goed te verzorgen.
Met sportieve groet,
Scheepers Sportteam
		

Scheepers Sportvelden, Dilsen - Stokkem
Adres:
Breemstraat 29
3650 Elen (Dilsen-Stokkem, België)
T +32 89 89 10 99

E : info@scheepers-sport.be
W : www.scheepers-sport.be
BTW: BE 0808.607.737
: Scheepers-Sportvelden

Bank: KBC bank.
BIC/SWIFT: KREDBEBB
IBAN: BE41 7350 3239 0510

Algemene condities

Alle in deze catalogus genoemde prijzen zijn vrijblijvend. Prijzen zijn af fabriek, excl. BTW.
Alle prijzen in deze catalogus zijn geldig van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.
Alle genoemde prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
Tussentijdse prijsverhogingen kunnen doorbelast worden. Betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum.
Reclameringen alleen mogelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.
De algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de K.v.K te Hasselt.
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Senioren voetbaldoelen

Aluminium voetbaldoel P-model “HASPO”.
Dit doel voldoet aan de laatste
FIFA/KNVB en NEN eisen.
Bovenlat en doelpaal hebben een
profiel van 100 x 120 mm. met aan
de achterkant een glijgoot voor de
bevestiging van de nethaken.
De doelen zijn wit gecoat en worden geleverd
inclusief grondkokers (50 cm), netbeugels en
bevestigingsmateriaal (demontabel geleverd).
Art.nr. 334 model “HASPO 1”
Afmeting 7.32 x 2.44 m
per stel
Art.nr. 3471 model “HASPO 2”
Afmeting 5.00 x 2.00 m
per stel
Art.nr. 3461 model “HASPO 3”
Afmeting 3.00 x 2.00 m
per stel

€ 1.145,00
€

950,00

€

825,00

Optie: Voetbaldoelnet art.nr 379,459 of 2-kleurig.

Aluminium voetbaldoel P-model ”RAS”.
Afmeting 7.32 x 2.44 m.
Deze doelen hebben aan de achterkant een systeemrail. Dit profiel (Ø 118.5 mm) is voorzien van een zware
profilering inwendig waardoor een kleinere doorbuiging
en een sterkere hoekverbinding wordt gewaarborgd.
De speciale gegoten hoekverbinding is extra zwaar
uitgevoerd, om hoge belastingen te kunnen weerstaan.
Aan de achterzijde bevindt zich een systeemrail voor
montage van de p-beugels en de schoorversterking,
grondbeugels en kunststof netbevestiging d.m.v.
netplaatjes. Dit doel voldoet aan de laatste FIFA/KNVB
en NEN eisen. De doelen zijn wit gecoat en worden
geleverd inclusief grondkokers (50 cm), netbeugels en
bevestigingsmateriaal (demontabel geleverd).
Art.nr 3340 model “RAS 1” per stel

€ 1.195,00

Optie: Doel kan uitgebreid worden met aluminium
C nethaken en grondbeugels.
Optie: Voetbaldoelnet art.nr 379,459 of 2-kleurig.
Art.nr 3341 model “RAS 2” per stel
€ 1.195,00
Bovenstaand voetbal doel, maar dan met ovaal
profiel 100 x 120 mm.

Aluminium grondbeugels voor HASPO en RAS doelen.
Grondbeugels zijn geheel van aluminium met een buisdiameter
van 40 mm en verstelbaar van 1.50 tot 2.00 m.
De bevestiging is onder aan de doelpaal.
Door middel van scharnieren kan men de grondbeugel omhoog of
omlaag klappen (demontabel geleverd).
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Voor model Haspo
Art.nr.337 Afm. 7.32 x 2.44 m
Art.nr.338 Afm. 5.00 x 2.00 m
Art.nr.1942 Afm. 3.00 x 2.00 m

per stel
per stel
per stel

€ 375,00
€ 350,00
€ 350,00

Voor model RAS
Art.nr.3370 Afm. 7.32 x 2.44 m

per stel

€ 375,00

Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.

Senioren Voetbaldoelen

Aluminium voetbaldoel model “NEWSCASTLE”.
(Kooi-model)
Afmeting 7.32 x 2.44 m.
Rond profiel Ø 118.5 mm.
Deze doelen hebben aan de achterkant een
systeemrail. Dit profiel is voorzien van een zware
profilering inwendig waardoor een kleinere doorbuiging en
een sterkere hoekverbinding wordt gewaarborgd.
De speciale gegoten hoekverbinding is extra zwaar
uitgevoerd, om hoge belastingen te kunnen weerstaan.
Dit doel voldoet aan de laatste FIFA/KNVB en NEN eisen.
Aan de achterzijde bevindt zich een systeemrail voor
montage van de grondbeugels en kunststof netbevestiging dmv netplaatjes. Doelpalen zijn wit gecoat,
grondpotten zijn 50 cm met vuilopvang en spieën.
Art.nr.3330 model “NEWCASTLE”
per stel
		
€ 1.325,00
Optie: Doel kan uitgebreid worden met aluminium
C nethaken en grondbeugels.
Optie: Voetbaldoelnet art.nr 383 of 2-kleurig.

Aluminium voetbaldoel model “SWANSEA”.
(Kooi-model)
Afmeting 7.32 x 2.44 m.
Doelpalen hebben een profiel van 100 x 120 mm
Spanpalen achter het doel zijn van verzinkt staal.
Doelen worden geleverd inclusief grondkokers,
spanmechanisme en bevestigingsmateriaal
(demontabel geleverd).
Dit doel voldoet aan de laatste FIFA/KNVB en NEN
eisen.
Art.nr.333 model “SWANSEA”
per stel
€ 1.225,00
Optie: Voetbaldoelnet art.nr 383 of 2-kleurig.

Aluminium voetbaldoel model “FEYENOORD”.
(Kooi-model)
Afmeting 7.32 x 2.44 m.
Voetbaldoel is gemaakt uit een ovaal aluminium profiel
120x100 mm,waar standaard de nethaken zijn in
gefreesd, in combinatie met een sluitlijst. De netband
is in het doelprofiel weg gewerkt. Dit top doel behoord
tot het top segment en is uitgevoerd met spanpalen
achter het doel. De hoeken zijn gelast. Dit doel
voldoet aan de laatste FIFA/KNVB en NEN eisen.
De bevestiging van de grondbeugel is inwendig
aangebracht. Levering gelaste hoeken, netstang
sluitlijsten voor staanders en bovenlat,
grondpotten 50 cm met vuilopvang en spieën.
Art.nr 3362 model “FEYENOORD”
per stel
€ 1.675,00
Optie: Voetbaldoelnet art.nr 383 of 2-kleurig.

U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be
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Senioren voetbaldoelen

Aluminium voetbaldoel P-model “IPSWICH”.
Afmeting 7.32 x 2.44 m.
Met gelaste hoeken.
Bovenlat en doelpaal hebben een profiel van 100/120 mm met gelaste
hoekverbindingen. Speciale verbindingselementen van de doelpaal en
bovenlat. P beugel past excact in het profiel van de doelpaal.
Met haakloze netbevestiging.
Dit doel voldoet aan de laatste FIFA/KNVB en NEN eisen.
Doelpalen en bovenlat wit gecoat.
• Snel en gemakkelijk invlechten van de doelnetten.
• Geen nethaken meer inschuiven.
• Geen verlies van de nethaken.
• Gelijke afstand van het invlechtpunt
Art.nr 9845 model “IPSWICH” per stel
Optie: Voetbaldoelnet art.nr 379,459 of 2-kleurig.

€ 1.450,00

Aluminium voetbaldoel model “SPARTA”.
Voetbaldoel 7.32 x 2.44 m.
Voetbal uit een ovaal aluminium profiel 120 x 100 mm, met ingefreesde
nethaken in combinatie met een sluitlijst.
Dit top doel behoord tot het top segment en is uitgevoerd met een
stang. De hoeken zijn gelast.
Dit doel voldoet aan de laatste FIFA/KNVB en NEN eisen.
De bevestiging van de grondbeugel is inwendig aangebracht.
Levering incl. gelaste hoeken, netstang sluitlijsten voor staanders en
bovenlat, grondpotten 50 cm met vuilopvang en spieën.
Art.nr 3350 per stel model “SPARTA”			€ 1.575,00
Optie: Voetbaldoelnet art.nr 379,459 of 2-kleurig.

Verplaatsbaar voetbaldoel model “LYON”.

Afmeting 7.32 x 2.44 m.
Uit één stuk gelast voetbaldoel met geintrigeerde staalgewichten en absoluut kantel bestendig, zonder verder een
bodemverankering te gebruiken. 4 stuks staalgewichten van
70 x 50 mm en lengte 1.200 mm worden aan de achterkant in
het bodemraam geschoven. (gewicht 33 kg per stuk).
Dit zorgt ervoor dat de doelen niet meer kunnen kantelen.
De gewichten kan men het beste pas op de plaats van
bestemming in het bodemraam schuiven.
Aan de voorkant zijn aan beide zijden draagbeugels gelast,
om de doelen makkelijk met de aan het doel bevestigde
wielen te verplaatsen (4 stuks wielen zitten aan de achterkant van het bodemraam bevestigt).
Doelpaal en bovenlat hebben een profiel van 100/120 mm.
Bodemraam heeft een profiel van 80 x 80 mm.
Deze doelen worden compleet geleverd met nethaaksysteem
en 4 stuks transportwielen, 4 stuks staalgewichte en vόόr
2 stuks aangelaste draagbeugels. Geïntrigeerd nethaaksysteem.
De doeldiepte is 2.00 m.
Art.nr 114 model “LYON 1” Prijs per stuk
Optie: Voetbaldoelnet art.nr 379,459 of 2-kleurig.
Hetzelfde doel als hierboven omschreven, maar dan met
een afmeting van 5.00 x 2.00 m.
Art. nr 115 Jeugddoel model “LYON 2” Prijs per stel
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€ 1.750,00

€ 2.295,00

Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.

Senioren voetbaldoelen

Verplaatsbaar voetbaldoel model“UDINESE”.
Afmeting 7.32 x 2.44 m.
Stabiele uitvoering.Bovenlat en doelpaal hebben een profiel
van 100 x 120 mm. Netbeugel en schoor Ø 40 mm.
Bodemraam heeft een profiel van 80 x 80 mm.
Wordt geleverd inclusief netbeugels en bevestigingsmateriaal. Het doel heeft een diepte van 2.00 m
(demontabel geleverd).
Het doel voldoet aan de TUV Norm.
Art.nr.475 model “UDINESE”
per stuk
		
€ 1.095,00
Optie: Voetbaldoelnet art.nr 379,459 of 2-kleurig.

Verplaatsbaar doel model “SOUTHAMPTON”.
Afmeting 7.32 x 2.44 m.
Volledig gelast voetbaldoel. Met de sluitlijst vormt het
doelprofiel een gesloten geheel. Het zware doelprofiel
loopt door over de grond. Inwendig is elke hoek versterkt.
D.m.v een hoekverbinding waardoor zeer stabiel.
De netbeugel van buis Ø 50 mm en de extra schoor
versterking naar de bovenlat maakt dit doel tot een topper
in zijn klasse. Levering: in brut aluminium, incl sluitlijsten.
Dit doel voldoet aan de laatste NEN 748 norm.
Optie: draagbeugels, transportwielen, grondverankering of
extra doelverzwaring.
Art.nr 2230 model “SOUTHAMPTON 1”
Profiel Ø 118.5 mm met kunststofnetplaatjes
per stuk 				
€ 1.050,00
Art.nr 2130 model “SOUTHAMPTON 2”
Profiel Ø 100 x 120 mm met kunststof netplaatjes
per stuk
			
€
995,00
Art.nr 2030 model “SOUTHAMPTON 3”
Profiel Ø 100 x 120 mm met ingefreesde nethaken.
per stuk
			
€ 1.365,00
Meerprijs op de bovengenoemde doelen met aluminium
C-profiel nethaken
Art.nr 2901 per doel 		
€
150,00

Verplaatsbaar voetbaldoel model “EVERTON”.
Afmeting 7.32 x 2.44 m.
Verplaatsbaar aluminium voetbaldoel.
Bovenlat, doelpaal en het grondraam hebben een ovaal
profiel 100 x 120 mm.
Compleet met netbeugel en schoor.
Doeldiepte is 2 m (demontabel geleverd).
Het doel voldoet aan de TUV Norm.
Art.nr.1082 model “EVERTON”
per stuk 			

U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be

€ 1.175,00
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Jeugd voetbaldoelen

Verplaatsbaar jeugdvoetbaldoel model “BOLOGNA”.
Afmeting 5.00 x 2.00 m. Volledig gelast voetbaldoel.
Zwaar uitgevoerd jeugddoel voorzien van inwendige hoekverbindingen.
Het doel profiel loopt geheel door over de grond. Zware netbeugel van
Ø 50 mm met schoorverbinding staat garant voor een lange levensduur.
Optie: Draagbeugels, doelverzwaring, aluminium C–netbevestiging,
transportwielen.
Art.nr 349 model “BOLOGNA 1”
Profiel Ø 100 x 120 mm met kunststofnetplaatjes.
per stuk 					
€ 765,00
Art.nr 3490 model “BOLOGNA 2”
Profiel 80 x 80 mm met kunststofnetplaatjes.
per stuk 					

€ 650,00

Art.nr 3491 model “BOLOGNA 3”
Profiel Ø 80 mm met kunststofnetplaatjes.
per stuk 					

€ 650,00

Verplaatsbare jeugdvoetbaldoel model “SCHALKE”.
Afmeting 5.00 x 2.00 m.
Stabiel voetbaldoel met geintrigeerd nethaak veiligheidssysteem.
Doelpaal/bovenlat zijn volledig gelast.
Het grondraam is volledig gelast. D.m.v. een speciaal verbindingssysteem wordt de doelpaal/bovenlat met het grondraam aan elkaar
geschroefd. (Zie foto inzet).
Daarna worden de netbeugels bevestigt.
Doelpaal profiel 100/120 mm. Grondraam 80 x 40 mm.
Prijs excl doelnet. Meerprijs draagbeugels.
Art.nr.10511 model “SCHALKE 1”
Doeldiepte 1.50 m per stel 			
Art.nr.10531 model “SCHALKE 2”
Doeldiepte 2.00 m per stel 			

€ 1.395,00
€ 1.450,00

Verplaatsbaar jeugddoel model “LIVERPOOL”.
Afmeting 5.00 x 2.00 m.
Doelpaal en bovenlat hebben een profiel van 80 x 80 mm.
Stabiele netbeugels. Doeldiepte 1.20 meter.
(demontabel).
Art.nr.348 model “LIVERPOOL” per stel
Optie: Voetbaldoelnet art.nr 390.
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€ 950,00

Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.

Jeugd
voetbaldoelen
Lijnenvegers
Verplaatsbaar jeugdvoetbaldoel model “FIORENTINA”.
Afmeting 5.00 x 2.00 m.
Een topklasse jeugddoel.
Doelpaal en bovenlat hebben een profiel van 100 x 120 mm en
het grondraam een profiel van 80 x 80 mm.
Voetbaldoel heeft gelaste verlengstukken om het grondraam
te verlengen of in te korten.
Doeldiepte 1.50 m ( demontabel).
Art.nr.477 model “FIORENTINA” per stel

€ 1.295,00

Optie: Voetbaldoelnet art.nr 390

Verplaatsbaar jeugddoel model “CELTIC”.
Afmeting 3.00 x 2.00 m.
Doeldiepte 1.15 m.
Doelpaal en bovenlat zijn volledig gelast. Het grondraam is ook
volledig gelast. D.m.v. een speciaal verbindingssysteem wordt de
doelpaal en bovenlat met het grondraam aan elkaar geschroefd.
(Zie foto inzet). Daarna worden de netbeugels bevestigt.
Doelpaal profiel 100 x 120 mm. Voor de verankering van de doelen
zijn aan beide zijden van het doel plaatjes gelast.
Doel wordt met een vandalisme bestendig net geleverd.
5 mm Koorddikte PP. Maaswijdte 110 mm. Kleur groen.
De mazen zijn diagonaal gevlochten.
Montageset wordt meegeleverd.
Art.nr. 10592 model “CELTIC” per stuk

€ 1.250,00

Verplaatsbaar jeugdvoetbaldoel model “WOLFSBURG”.
Afmeting 3.00 x 2.00 m.
Volledig gelast doel.
Doelpaal en bovenlat hebben een profiel van 80 x 80 mm.
Er is geen doelnet meer nodig.
Doeldiepte 1.00 m.
Voor de verankering van de doelen zijn aan beide zijden van het doel
plaatjes gelast.
Art.nr.261 model “WOLFSBURG ” per stuk

€ 1.525,00

Draaibaar jeugdvoetbaldoel model “BURNLEY”.
Afmeting 5.00 x 2.00 m.
Het volledig gelaste doelkader is inwendig voorzien van extra
hoekverbindingen.
De scharnierpunten zijn aan het doelkader gelast. Hierin draaien de
armen met de afmeting 75 x 50 mm. Deze hebben een verstelling van
3.5 tot 4.5 m. De draaipunten zijn gelagerd met teflon lager bussen.
De klapbeugel is verlaagd uitgevoerd en voorzien van extra hoeken.
Elke draagarm onder heeft 9 wielen met breed loopvlak, voor het
eenvoudig wegdraaien zonder sporen in het veld.
De draaipalen worden geleverd incl. grondpotten.
Art.nr 2402 model “BURNLEY 1” per stuk
€ 1.115,00
Profiel Ø 80 mm met kunststof netplaatjes.
Art.nr 2151 model “BURNLEY 2” per stuk
€ 1.510,00
Profiel Ø 100 x 120 mm met kunststof netplaatjes.
Art.nr 2040 model “BURNLEY 3” per stuk
€ 1.595,00
Profiel Ø 100 x 120 mm met ingefreesde nethaken.
Optie : meerprijs voor Art.nr 2151 aluminium C-nethaak
Art.nr 2901 per doel			
€
150,00
U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be
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Mini-voetbaldoelen

Verplaatsbaar minidoel model “PRESTON”.
Afmeting 120 x 80 cm.
Profiel Ø 80 mm.
Volledig gelast.
Brut aluminium, voorzien van systeemgleuf t.b.v. netbevestiging d.m.v. kunststof netplaatjes.
Netbeugels Ø 35 mm. Inclusief netje.
Art.nr 2612 model “PRESTON”
per stuk 		
€ 260,00

Verplaatsbaar minidoel model “ALBION”.
Afmeting 180 x 120 cm.
Volledig gelast.
Brut aluminium, voorzien van systeemgleuf t.b.v. netbevestiging d.m.v. kunststof netplaatjes.
Netbeugels Ø 35 mm. Inclusief netje.
Art.nr 2520 model “ALBION 1”
Profiel 80 x 40 mm.
per stuk 			
€ 275,00
Art.nr 2521 model “ALBION 2”
Profiel Ø 80 mm.
per stuk 		
€ 295,00

Verplaatsbaar minidoel model “SUNDERLAND”.
Afmeting 120 x 80 cm.
Profiel 80 x 40 mm.
Minidoel volledig gelast uitvoering.
Brut aluminium, voorzien van systeemgleuf t.b.v. netbevestiging d.m.v. kunststof netplaatjes.
Netbeugels Ø 35 mm. Inclusief netje.
Art.nr 2501 model “SUNDERLAND”
per stuk 			
€ 235,00

Verplaatsbaar minidoel model “SAFETY”.
Profiel Ø 60 mm.
Doeldiepte 70 cm. Het bijzondere aan dit minidoel is dat de verbinding tussen de
bovenlat en de paal 90º gebogen is. Derhalve geen scherpe kanten meer aan het doel.
Hiermee wordt het blessuregevaar sterk vermindert. Het doel is aan de voorkant uit één stuk
gelast. Inclusief doelnet.
Art.nr. 15245 model “SAFETY 1”
Afmeting 120 x 80 cm.
per stuk 		
€ 275,00
Art.nr. 152145 model “SAFETY 2”
Afmeting 180 x 120 cm.
per stuk 		
€ 345,00

Aluminium knaldoel model “HUFTERPROOF”.

Doelverankering.

Doeldiepte 70 cm.
Zeer stabiel doel, volledig gelast.
Bovenlat en doelpaal hebben een profiel van 80 x 80 mm,
het grond-raam 80 x 40 mm. Geen doelnet meer nodig.
Aan beide zijde van het doel zitten bevestigingsplaatjes
om het doel op de grond vast te zetten.
Art.nr.162 model “HUFTERPROOF 1”
Afmeting 120 x 80 cm.
per stuk
		
€ 550,00

Art.nr 211
per set
€ 39,50

Deze verankering is speciaal
voor deze Hufterproof minidoelen ontwikkelt. Een set
bestaat uit 2 stuks verzinkte,
stalen bodem-ankers met
zeskantige schroeven en
onderlegschijf.

Art.nr.1621 model “HUFTERPROOF 2”
Afmeting 180 x 120 cm.
per stuk 			
€ 695,00
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Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.

Mini-voetbaldoelen

Verplaatsbaar minidoel model “BLACKPOOL”.

Dit doel is speciaal ontwikkeld voor voetbaltrainingen en diverse
balsporten zoals straathockey en straatvoetbal. Doelframe heeft een
profiel van 80 x 40 mm en is uit één stuk gelast. Inklapbare netbeugels
met een vergrendelbaar scharniersysteem. De doelen zijn derhalve
eenvoudig op te bergen. Inclusief doelnet.
Art.nr.480 model “BLACKPOOL 1”
per stuk 		
€ 225,00
Afmeting 1.20 x 0.80 m. Doeldiepte 0.70 m.
Art.nr.481 model “BLACKPOOL 2”
per stuk 		
€ 295,00
Afmeting 1.80 x 1.20 m. Doeldiepte 0.70 m.
Art.nr.482 model “BLACKPOOL 3”
per stuk 		
€ 375,00
Afmeting 2.40 x 1.60 m. Doeldiepte 1.00 m.
Art.nr.483 Reserve doelnet
per stel 		
Afmeting 1.20 x 0.80 x 0.70 x 0.70 m.
Art.nr.484 Reserve doelnet
per stel 		
Afmeting 1.80 x 1.20 x 0.70 x 0.70 m.
Art.nr.479 Reserve doelnet
per stel 		
Afmeting 2.40 x 1.60 x 1.0 x 1.0 m.

€ 32,50
€ 36,50
€ 42,50

Verplaatsbaar minidoel model “HOLLAND”.

Afmeting 3.00 x 1.00 m.
Doeldiepte 80 cm.
Doelframe profiel 80 x 40 mm.
Doellat en doelpaal zijn aan elkaar gelast.
Netbeugels zijn inklapbaar.
Doel wordt geleverd inclusief doelnet en nethaken.
Art.nr. 1924 model “HOLLAND 1”
per
Kleur aluminium.
				
Art.nr. 1925 model “HOLLAND 2”
per
Kleur geel gecoat.
Reserve voetbaldoelnet
Art.nr. 1926 kleur groen 		
per
Art.nr.
1927 kleur wit
		
per
		

stel 		

€ 595,00

stel 		

€ 650,00

stel 		
stel 		

€
€

42,50
42,50

Verplaatsbaar minidoel model “SOLID”.

Afmeting 3.00 x 1.00 m.
Doeldiepte 80 cm.
Profiel Ø 80 mm, volledig gelast.
Brut aluminium, voorzien van systeemgleuf t.b.v. netbevestiging d.m.v.
kunststof netplaatjes.
Netbeugels Ø 40 mm. Inclusief netje.
Art.nr. 2540 			
per stuk 		
€ 325,00
Reserve voetbaldoelnet
Art.nr. 1926 kleur groen 		
Art.nr. 1927 kleur wit
		

per stel 		
per stel 		

€
€

42,50
42,50

Bazooka Goal.

De Bazooka Goal is een nieuwe mini-goal.
De gepatenteerde Bazooka Goal is een opvouwbaar doel en binnen enkele seconden op te
zetten. Uniek in zijn soort! Met name vanwege de terugverende lat, de wijze waarop de
goal kan worden uitgevouwen en ingeklapt, stabiliteit en kwaliteit van de
materialen. De Bazooka Goal kan op elke ondergrond en onder alle
weersomstandigheden gebruikt worden.
Details
* Afmetingen: hoogte 65 cm, breedte 115 cm, diepte 65 cm
* Lengte opgevouwen 145 cm
* Gewicht 4,5 kg
* Materiaal doelnet polyester
* Materiaal doel composiet (hard kunststof)
Art.nr 1923 per stuk 			

€ 95,00

U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be
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Coerverdoel

Coerverdoel

Uit de praktijk.
Het doel wordt met veel enthousiasme ontvangen. Zowel spelers/speelsters als ook de coaches zijn zeer positief over dit nieuwe doel.
Ideaal om in te zetten binnen de trainingen van de mini pupillen
(5 en 6 jarigen) en als onderdeel van de circuittrainingen die worden gegeven bij de F en E pupillen.
Met de platte goal kun je in een stroomvorm organisatie 6 tot 12 spelers tegelijk laten werken en hen in deze zelfde 5 minuten wel 20 tot
30 keerde bal laten raken. Vaker staan er in de jongste leeftijdscategorie goed willende ouders voor de groep die zelf nooit een bal getrapt
hebben en dus niet weten welke aanwijzingen ze dienen te geven.
Door de vele herhalingen in een korte tijdsbestek krijgt de individuele speler vanzelf het gevoel hoe hij/zij de bal op een juiste manier moet
raken. Hier zal zeker gaan gelden “oefening baart kunst”.
Zelfs trainers/begeleiders die zelf nooit een bal getrapt hebben geven aan dat ze spelers tijdens de oefeningen beter zien worden.
Spelers zijn enthousiast omdat ze continu bezig zijn en zelf voelen dat ze beter worden.
Langzaam kun je uit breiden met mikoefeningen (bv met lint een ring maken waar ze op dienen te mikken)
Belangrijk is nog te vermelden dat je met een paar aanwijzingen de trainers mee kunt nemen in het aanbieden van diverse oefenvormen.
Combinaties met dribbelen, drijven, duel 1 tegen 1 en uiteindelijk schieten zijn prima te maken. Bovendien is het doel ook te gebruiken
in de normale partijvorm als je bijvoorbeeld maar één doelman hebt en je het doel als eindstation/ doel zonder doelman gebruikt.
Ook voor keeperstrainingen is het doel goed te gebruiken. Voordeel hierbij is ook weer dat de bal terug springt en je niet telkens de bal
uit het doel hoeft te halen.
Afmeting 5.00 x 2.00 m.
Multi-functioneel trainingsdoel uit één stuk gelast dat van beide zijden gebruikt kan worden.
Rond profiel Ø 118.5 mm met gelaste hoekverbindingen inclusief netbevestiging, voetplaten en bijbehorend doelnet.
Art.nr.3103 per stuk
€ 475,00

Walking Football
Bij Sport en Rekreatie Reuver bent u aan het juiste adres voor Walking Football doelen. De nieuwe voetbalvorm voor onze 60 plussers.
Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te
leren. Dat zijn de basisprincipes van het Walking Football, een
nieuwe voetbalvorm voor 60 plussers die op hun oude dag nog
lekker actief bezig willen zijn.
Via Walking Football kun je een leven lang van voetbal blijven
genieten. Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn.
Dat bewijst deze voetbal vorm waarbij in wandeltempo op een
kwart veld gespeeld wordt.
Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt
gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag
niet boven heuphoogte uitkomen.
Via Walking Football kun je een leven lang van voetbal blijven
genieten. Bovendien kun je bewijzen dat je je voetbalstreken
nog niet bent verleerd.
Daarnaast is het een uitgelezen mogelijkheid om betrokken te
raken bij een vereniging.
Afmeting doel 2,5 x 1 meter.
Volledig gelast met inklapbare netbeugels. Inclusief doelnet.
Art.nr.3105 per stuk
€ 260,00
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Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.

Reserve onderdelen

Reserve doelpaal links of rechts (ovaal).
Art.nr.131 per stuk 		

€ 145,00

Art.nr.132 per stuk 			
Reserve grondkoker (50 cm) met deksel.
Art.nr.294 per stuk 			
Reserve grondkoker (120 cm) met deksel.
Art.nr.331 per stuk 			

€ 330,00

Reserve bovenlat.

Veiligheidsgrondanker

Voor het veilig vastzetten van verplaatsbare voetbaldoelen.
Art.nr.3377 per set
€ 85,00

Reserve scharniertjes (Haspo doel)

Reserve spieën (Haspo doel)
Voor grondkokers.
Art.nr.133 per stuk

€ 10,50

Voor de grondbeugels.
Art.nr.337a per stuk

€ 17,50

€ 32,50
€ 69,50

Reserve hoekverbinding (Haspo doel)
Voor doellat en doelpaal.
Art.nr.334a per stuk

€ 19,50

Links of rechts.
Art.nr.335 per stuk € 29,50

Beugel rechts.
Art.nr.3360 per stuk € 41,50
Beugel links
Art.nr.3361 per stuk € 41,50

Schoor model HASPO

Schoor model RAS

Art.nr.406 per stuk € 21,50

Art.nr.4060 per stuk € 25,50

P - beugel model RAS

P - beugel model HASPO

Rubberinsleepmat.

Bij dit vegen komt er vaak een hoeveelheid rubber op het kunstgras te
liggen. Om dit weer in te slepen gebruiken we ook hier een rubber
insleepmat. Deze mat is langer dan bij zandvelden, namelijk 150 lang,
dit is nodig om de rubberinfill korrels weer tussen de vezel van het
kunstgras te krijgen. Dit slepen doen we haaks op de veegrichting van
de gebruikte bezem. Op die manier wordt het veld weer mooi egaal
groen. Afmeting 200 x 100 cm
Art.nr 3010 per stuk
		
€ 275,00

U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be

Onderhoud bezems voor rubberinfill voetbalvelden.

Ook op voetbalvelden vegen we met de blauwe driehoekbezem wekelijks in verschillende richtingen. Zowel in de lengte als breedte van het
veld. Dit vegen doen we om de rubberverdeling te optimaliseren en om
de kunstgrasvezel weer te liften, dus het tegengaan van platliggende
vezels. De blauwe bezem heeft een holle bezetting, wat voorkomt dat
de bezem volloopt met rubberinfill.
Art.nr 3008 per stuk
		
€ 500,00
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Dug-Out

Dug-Out model “MILAN”.

Dug-Out model “ROMA”.

Deze dug-out is vervaardigd uit speciaal aluminium profiel.
Zijpaneel is samengesteld tot één gelaste constructie. Het dak en de
borstwering zijn voorzien van doorzichtig polycarbonaatplaten.
De dakrand is groot genoeg om te voorzien van teksten.
De dug-outs worden standaard geleverd met houten zitbank.
De voorzijde loopt schuin op. Diepte onderin 80 cm en bovenin 120 cm.
Extra opties tegen meerprijs:
• Levering in RAL kleur mogelijk.
• Levering met kuipstoelen mogelijk
• Levering met dikkere polycarbonaatplaten 4,5,6 mm mogelijk.
Dug-Out 3 meter breed.
Art.nr. 631 			
per stuk € 1.850,00
Dug-Out 4 meter breed.
Art.nr. 630 			
per stuk € 2.310,00
Dug-Out 5 meter breed.
Art.nr. 633 			
per stuk € 2.970,00
Dug-Out 6 meter breed.
Art.nr 634 			
per stuk € 3.350,00

Deze dug-out is vervaardigd uit speciaal aluminium profiel.
Het zijpaneel is samengesteld tot één gelaste constructie.
Het dak en de borstwering zijn voorzien van doorzichtige polycarbonaatplaten. De dakrand is groot genoeg om te voorzien van teksten.
De dug-out wordt standaard geleverd met houten zitbank.
Diepte onderin 1 meter en boven 1 meter.
Extra opties tegen meerprijs:
• Levering in RAL coating.
• Levering met kuipstoelen.
• Levering met dikkere polycarbonaatplaten van 4, 5, 6 mm.
Dug-Out 3 meter breed.
Art.nr. 0613 			
per stuk € 1.850,00
Dug-Out 4 meter breed.
Art.nr. 0614 			
per stuk € 2.310,00
Dug-Out 5 meter breed.
Art.nr. 0615 			
per stuk € 2.970,00
Dug-Out 6 meter breed.
Art.nr. 0616 			
per stuk € 3.350,00

Dug-Out model “JUVENTUS”.

Extra opties tegen meerprijs:

Deze dug-out is vervaardigd uit speciaal aluminium profiel.
Het zijpaneel is samengesteld tot één gelaste constructie. Het dak en
de borstwering zijn voorzien van doorzichtige polycarbonaatplaten.
De dakrand is groot genoeg om te voorzien van teksten.
De dug-out wordt standaard geleverd met houten zitbank.
Ten opzichte van het type “Roma” heeft deze dug-out een extra
diepte door het grotere schot aan de voorkant.
Diepte onderin 1 meter en boven 1.50 meter.
Dug-Out 3 meter breed.
Art.nr. 1016 			
per stuk € 1.995,00
Dug-Out 4 meter breed.
Art.nr. 1026 			
per stuk € 2.395,00
Dug-Out 5 meter breed.
Art.nr. 1036 			
per stuk € 3.075,00
Dug-Out 6 meter breed.
Art.nr. 1046 			
per stuk € 3.495,00

• Levering in RAL coating.
• Levering met kuipstoelen.
• Levering met dikkere polycarbonaatplaten van 4, 5, 6 mm.
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U dient zelf te zorgen voor een fundament.
Vraag voor het monteren van de dug-out vrijblijvend een offerte.

Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.

Ballenvangnetten

Ballenvangnetten
“Standaard knooploos”.

Ballenvangnet: knooploos PP.
Kleur zwart met rondom een randlijn Ø 6 mm.
Maaswijdte 120 mm en een koorddikte
van 3,0 mm.
Art.nr.374 Afm: 20 x 5 m per stuk € 110,00
Art.nr.374a Afm: 25 x 5 m per stuk € 135,00
Art.nr.3740 Afm: 30 x 5 m per stuk € 160,00

Ballenvangnetten
“Standaard geknoopt”.

Ballenvangnet: geknoopt PE.
Kleur zwart met rondom een randlijn Ø 8 mm.
Maaswijdte 120 mm en een koorddikte
van 3,25 mm.
Art.nr.3750 Afm: 20 x 5 m per stuk € 145,00
Art.nr.3755 Afm: 25 x 5 m per stuk € 185,00
Art.nr.3760 Afm: 30 x 5 m per stuk € 220,00

Ballenvangnetten
“Extra zware kwaliteit geknoopt”.

Ballenvangnet: geknoopt PE.
Kleur zwart met rondom een randlijn van Ø 10 mm.
Maaswijdte 120 mm en een koorddikte van 5 mm.
Art.nr.3765 Afm: 20 x 5 m per stuk
Art.nr.3770 Afm: 25 x 5 m per stuk
Art.nr.3775 Afm: 30 x 5 m per stuk

€ 263,00
€ 328,00
€ 394,00

Garantie van 1,5 jaar op de binddraad bij
normaal gebruik.

Afwijkende maat bestellen?
Informeer naar de mogelijkheden.

Baldraagnet.

Voor 5-6 ballen.
Kleur: groen
Materiaal: Polyethyleen
Draaddikte: 3 mm.
Art.nr.311
per stuk € 2,95

Universeel baldraagnet.

Voor 10-11 ballen
Kleur: rood
Fijnmazig
Afmeting: 75 x 105 cm.
Art.nr.313 per stuk € 7,50

Baldraagnet.

Voor 25 ballen.
Kleur: blauw.
Materiaal: polypropyleen
Draaddikte: 5 mm.
Art.nr.314 per stuk € 15,50

U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be

Baldraagnet.

Voor 12 ballen
Kleur: wit
Materiaal: polypropyleen.
Draaddikte: 4 mm.
Art.nr.312 per stuk
€ 4,95

Baldraagnet.

Voor 20 ballen
Kleur: rood/wit
Materiaal: Polyethyleen.
Draaddikte: 3 mm.
Art.nr.317 per stuk € 9,50

Reparatiekoord

Materiaal: polyethyleen
Draaddikte: 3 mm
Gewicht: 500 gram,
Art.nr.393 kleur zwart
per rol 125 m.
€ 12,50
Art.nr.392 kleur groen
per rol 125 m.
€ 12,50
Art.nr.398 kleur wit
per rol 125 m.
€ 12,50
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Voetbaldoelnetten

Nethaken “Haspo”.

Nethaken “RAS”.

Omega nethaak
t.b.v. sleuf 10/11 mm.

RAS nethaak met dubbele haak
t.b.v. sleuf 10/11 mm.

Art.nr.343 wit
per stuk € 0,75
Art.nr.344 oranje per stuk € 0,75

Art.nr.340 per stuk € 1,00

Netplaatje.
Vierkant netplaatje H-uitvoering

Netplaatje.
Vierkant netplaatje

Art.nr 146 per stuk € 0,75

Art.nr.145 per stuk € 0,75

t.b.v. sleuf 8 mm.

t.b.v. sleuf 10/11 mm.

Voetbaldoelnet model “Arsenal”.

Materiaal: knooploos polypropyleen
Afmeting: 7.50 x 2.50 x 0.80 x 2.00 m.
Maaswijdte: 12 x 12 cm.
Draaddikte: 4 mm Ø
Afwerking: rondom randlijn en spanlijn in het dak.
Art.nr.459 kleur wit
Art.nr.377 kleur groen

per stel € 110,00
per stel € 110,00

Anti vandalen doelnet model “Den Haag”.

Voetbaldoelnet model ”Real”.

Materiaal: knooploos polypropyleen
Afmeting: 7.50 x 2.50 x 0.80 x 2.00 m.
Maaswijdte: 12 x 12 cm.
Draaddikte: 3 mm Ø
Afwerking: rondom randlijn en spanlijn in het dak.
Art.nr.379 kleur wit
Art.nr.376 kleur groen

per stel
per stel

€
€

73,50
73,50

Voetbaldoelnetten 2 kleuren model “Barca”.
Materiaal: knooploos polypropyleen.
Afmeting: 7.50 x 2.50 x 0.80 x 2.00 m.
Maaswijdte: 12 x 12 cm.
Draaddikte: 4 mm Ø
Afwerking: rondom randlijn en spanlijn in het dak.
Art.nr.488 kleur rood/ wit

per stel € 128,50

Art.nr.489 kleur blauw/wit

per stel € 128,50

Art.nr.490 kleur groen/wit

per stel € 128,50

Art.nr.369 kleur zwart/wit

per stel € 128,50

Art.nr.368 kleur zwart/geel

per stel € 128,50

Art.nr.367 kleur blauw/geel

per stel € 128,50

Art.nr.365 kleur rood/zwart

per stel € 128,50

Art.nr.357 kleur oranje/wit

per stel € 128,50

Materiaal: knooploos polypropyleen
Afmeting: 7.50 x 2.50 x 0.80 x 2.00 m.
Maaswijdte: 45 x 45 mm.
Draaddikte: 3 mm Ø
Afwerking: rondom randlijn en spanlijn in het dak.
Art.nr.262 kleur wit

per stel € 185,00

Voetbaldoelnet model “Tottenham”.
.Materiaal: knooploos polypropyleen

Afmeting: 7.50 x 2.50 x 0.80 x 2.00 m.
Maaswijdte: 12 x 12 cm.
Draaddikte: 5 mm Ø
Afwerking: rondom randlijn en spanlijn in het dak.
Art.nr.363 kleur wit

per stel € 205,00

Voetbaldoelnet model “Fortuna”.

Materiaal: knooploos polypropyleen
Afmeting: 7.50 x 2.50 x 0.80 x 1.50 m.
Maaswijdte: 12 x 12 cm.
Draaddikte: 3 mm Ø
Afwerking: rondom randlijn en spanlijn in het dak.
Art.nr.308 kleur wit
Art.nr.309 kleur groen

per stel € 69,50
per stel € 69,50

Ook verkrijgbaar in 4 of 5 mm dikte koord.
Prijs op aanvraag.

Art.nr.356 kleur oranje/zwart per stel € 128,50
Art.nr.354 kleur blauw/zwart per stel € 128,50

14

Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.

Voetbaldoelnetten

Voetbaldoelnet model “E.K.”.

Voetbaldoelnet model “Messi”.

Art.nr.383 kleur wit

per stel € 125,00

Art.nr.390 Kleur groen 		

per stel

€ 67,50

Art.nr.355 kleur zwart

per stel € 130,00

Art.nr.391 Kleur wit 		

per stel

€ 67,50

Art.nr.382 kleur groen/wit

per stel € 142,50

Art.nr.394 Kleur groen/wit 		

per stel

€ 78,50

Art.nr.372 kleur blauw /wit

per stel € 142,50

Art.nr.395 Kleur blauw/wit 		

per stel

€ 78,50

Art.nr.373 kleur rood/wit

per stel € 142,50

Art.nr.396 Kleur rood/wit 		

per stel

€ 78,50

Art.nr.371 kleur zwart/geel

per stel € 142,50

Art.nr.370 kleur blauw /geel

per stel € 142,50

Art.nr.364 kleur zwart/wit

per stel € 142,50

Materiaal: knooploos polypropyleen
Afmeting: 7.50 x 2.50 x 2.00 x 2.00 m.
Maaswijdte: 12 x 12 cm.
Draaddikte: 4 mm Ø
Afwerking: rondom randlijn en spanlijn in het dak.

Art.nr.378 kleur rood/zwart

per stel € 142,50

Art.nr.359 kleur oranje/wit

per stel € 142,50

Materiaal: knooploos polypropyleen
Afmeting: 5.00 x 2.00 x 0.80 x 1.5 m.
Maaswijdte: 12 x 12 cm.
Draaddikte: 4 mm Ø
Afwerking: rondom randlijn en spanlijn in het dak.

Jeugddoelnet model “Iniesta”.

Materiaal: knooploos polypropyleen
Afmeting: 5.00 x 2.00 x 1.00 x 2.00 m.
Maaswijdte: 12 x 12 cm.
Draaddikte: 3 mm Ø
Afwerking: rondom randlijn en spanlijn in het dak.

Art.nr.358 kleur oranje/zwart per stel € 142,50

Art.nr.386 kleur groen 		

per stel

€ 54,50

Art.nr.352 kleur blauw/zwart

Art.nr.3860 kleur wit 		

per stel

€ 54,50

per stel € 142,50

Anti vandalen jeugddoelnet model “Xavi”.

Materiaal: knooploos polypropyleen
Afmeting: 5.00 x 2.00 x 1.00 x 2.00 m.
Maaswijdte: 45 x 45 mm.
Draaddikte: 3 mm Ø
Afwerking: rondom randlijn en spanlijn in het dak.

Voetbaldoelnet model “Chelsea”.

Materiaal: knooploos polypropyleen
Afmeting: 7.50 x 2.50 x 2.00 x 2.00 m.
Maaswijdte: 12 x 12 cm.
Draaddikte: 5 mm Ø
Afwerking: rondom randlijn en spanlijn in het dak.
Kleur wit.
Art.nr.361
per stel € 235,00

Art.nr.3900 kleur groen

per stel

€ 142,50

Art.nr.3901 kleur wit

per stel

€ 142,50

Jeugddoelnet model “Sneijder”.

Materiaal: knooploos polypropyleen
Afmeting: 5.00 x 2.00 x 1.00 x 1.00 m.
Maaswijdte: 12 x 12 cm.
Afwerking: rondom randlijn en spanlijn in het dak.
Draaddikte: 3 mm Ø
Art.nr.387 Kleur groen 		
Art.nr.3870 Kleur wit
		

per stel
per stel

€ 48,50
€ 48,50

Draaddikte: 4 mm Ø
Art.nr.3871 Kleur wit
Art.nr.3872 Kleur groen

per stel
per stel

€ 62,50
€ 62,50

		
		

Jeugddoelnet model “Robben”.

Voetbaldoelnet Hexagonaal.

Materiaal: knooploos polypropyleen
Afmeting: 7.50 x 2.50 x 2.00 x 2.00 m.
Maaswijdte: 12 x 12 cm.
Draaddikte: 4 mm Ø
Afwerking: rondom randlijn en spanlijn in het dak.
Kleur wit.
Art.nr.384 		
per stel € 188,50

Reparatiekoord

Materiaal: polyethyleen
Draaddikte: 3 mm
Gewicht: 500 gram,
Art.nr.393 kleur zwart
per rol 125 m.
€ 12,50
Art.nr.392 kleur groen
per rol 125 m.
€ 12,50
Art.nr.398 kleur wit
per rol 125 m.
€ 12,50

U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be

Materiaal: knooploos polypropyleen
Afmeting: 5.00 x 2.00 x 1.00 x 2.00 m.
Maaswijdte: 12 x 12 cm.
Draaddikte: 4 mm Ø
Afwerking: rondom randlijn en spanlijn in het dak.
Art.nr.3861 kleur groen 		

per stel

€ 69,50

Jeugddoelnet “Lukaku”.

Materiaal: knooploos polypropyleen
Afmeting: 3.00 x 2.00 x 0.80 x 1.00 m
Maaswijdte: 10 x 10 cm.
Draaddikte: 3 mm Ø
Afwerking: rondom randlijn en spanlijn in het dak.
Art.nr.460 kleur groen 		
per stel
€ 49,50
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Oefenmuur

Oefenmuur “PROFESSIONAL”.

Robuuste buigzame en terugverende dummies.
Ideaal oefenmiddel voor het nemen van vrije trappen.
De kunststof dummies zijn weer- en UV bestendig.
De dummies zet men vast in de bodem met 2 stalen
pinnen. Afmeting van 1 dummie: ca. 1.75 x 0.53 m.
1 set bestaat uit 5 stuks.
Art.nr.447 per set 				
€ 575,00

Transportwagen.

Voor het snel en gemakkelijk verplaatsen van de dummies is
deze transportwagen een uitkomst.
Degelijke aluminium constructie op wielen.
Breedte 2.60 meter. (prijs excl. dummies)
Art.nr.4470 per stuk 			
€ 325,00

Oefenmuur “PRO SOFT”.

In hoogte verstelbare dummie’s met gladde voorzijde.
Aan de voorzijde 2 stangen die er voor zorgen dat de
dummies terugveren. Materiaal : polyurethaan.
Afmeting van 1 dummie: ca. 1.75 x 0.53 m.
1 set bestaat uit 5 stuks.
Art.nr.3210 per set 		

€ 399,00

Voetplaat “SPECIAAL”.

Voor de dummie’s PROFESSIONAL en PRO SOFT.
Art.nr. 3252 per stuk 			

€ 55,00

PVC Trainingsdoek.

Doek om in het doel te bevestigen, van PVC materiaal, met gaten
van 50 cm doorsnee. Voor het trainen en oefenen van goal-schieten
Voor doelen met een afmeting van 7.32 x 2.44 m.
Materiaal: PVC. Kleur rood.
Art.nr 3273 per stuk 			
€ 265,00
Voor doelen met een afmeting van 5.00 x 2.00 m.
Materiaal: PVC. Kleur rood.
Art.nr 3274 per stuk 			
€ 195,00
Voor doelen met een afmeting van 3.00 x 2.00 m.
Materiaal: PVC. Kleur rood.
Art.nr 3275 per stuk 			
€ 150,00

Voetvolley installatie.

Afmeting 9.00 x 1.00 m. inclusief spanlijn en 4 spanringen om
het net aan beide zijde te bevestigen.
2 Kunststof stangen (165 cm, Ø 35 mm) met grondhaak.
Net is in hoogte verstelbaar.
Art.nr 3268 per set 			
€ 79,50

16

Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.

Bi-Rebound

Bi-Rebound
Afmeting: 130 x 130 cm.
Zwart gecoat, ijzeren frame met aan beide zijden een strak
gespannen geel net. Een zijde met een maaswijdte van
10 x 10 cm en de andere zijde 5 x 5 cm.
Het frame is verstelbaar in meerdere hellingen.
Eenvoudig te vervoeren.
Gewicht 17.50 kg.
Art.nr 3070 per stuk 		
€ 315,00

U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be
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Zwart - Oranje
Artikel nr. 3015

HET SPINTSO HORLOGE HEEFT 3 MENU’S

Een gewoon horloge, stopwatch en scheidsrechtershorloge

VOOR DE WEDSTRIJD PROGRAMMEERT DE SCHEIDSRECHTER HET HORLOGE
Aantal periodes, speeltijd en pauzes.

VIER TIJDFUNCTIES WERKEN AUTOMATISCH SAMEN IN EEN SYSTEEM

Het optellen loopt continue door, het aftellen kan tussendoor gestopt worden,
extra tijd start na eindtijd of na pauze.

EEN TRILALARM HERINNERT AAN ELKE START- EN STOPTIJD

Trilfunctie elke 10 seconden als de tijd gestopt is en als de pauze of eindtijd is bereikt.

HET ULTIEME SCHEIDSRECHTERSHORLOGE
Zwart - Grijs
Art. nr. 3016

Dit scheidsrechtershorloge is speciaal voor en door scheidsrechters ontworpen.
Het horloge heeft 4 overzichtelijke tijdsaanduidingen in het display staan.
De scheidsrechter kan tot 10 tijdsperiodes instellen per wedstrijd.
Voor voetbal is dit natuurlijk 2 maal 45 minuten en daartussen een rustperiode van
15 minuten. Bij het begin van de wedstrijd zullen 2 timers gelijk lopen maar wanneer
er een spelonderbreking is zal de ene doorlopen en de andere stoppen zodat de scheids
precies de tijdsduur van de wedstrijd in de gaten kan houden.
De derde timer meet de totale tijd van de onderbrekingen.
De vierde timer gaat lopen zodra er gefloten wordt voor de rust en zal dus de tijd van
de rust in de gaten houden. Dit horloge is tot 5 bar waterdicht.

0
Artikel nr. 3015 Zwart - Oranje per stuk € 85,0
0
85,0
€
stuk
per
Artikel nr. 3016 Zwart - Grijs

TECHNISCHE INFORMATIE

Meer informatie over de SPINTSO horloge kunt u vinden op de website van www.spintso.com
Distributeur BE : Scheepers Sportvelden bvba.
Tel.nr. +32(0)8989 1099
Email: info@scheepers-sport.be
Website: www.scheepers-sport.be

Sproeisystemen

Perrot Pop-up Sproeier LVZA
BESCHRIJVING EN TOEPASSING
Dit zijn enkele spuitmond po-up sproeiers met een anti-spatrand invloed hendel, 22 ° traject en een diffuser pin om de casting bereik
en de waterdistributie variëren. Ze zijn het meest geschikt voor het gebruik in particuliere tuinen, parken, tuinen van het hotel,
tennisbanen, golfbanen (op T-stukken), op groene gebieden van zwembaden, begraafplaatsen en kerkhoven. De combinatie van
jarenlange irrigatie know-how en beproefde materialen, geselecteerd door ervaring, staan garant voor een permanente en betrouwbare
werking van de pop-up sproeier. Groei en regen op verzoek van een van de toonaangevende fabrikanten in de irrigatie business.
PERROT
types beschikbaar
- Geen deksel
- Bruin deksel (T)
- Sector apparaat (W)
- Afsluiter (H)
Sprinkler-type LVZA 22 W 22 WH.
Inlaat 3/4 “1”
Inbouwhoogte 224 mm 306 mm
Rising hoogte 66 mm 72 mm.
Minimale druk 2,5 bar 2,5 bar.
Buiten Ø behuizing 190 mm 190 mm / Buiten Ø deksel 152 mm 152 mm
FUNCTIES
Pop-up sproeier met 22 ° traject anti-back splash effect hendel en diffuser pin.
MATERIAAL
Pipe as, stijgbuis, geleidebus en de impact hendel van messing. Sector apparaat,
elleboog en gids behuizing, vervaardigd van duurzaam engineering plastic.
Sprinkler behuizing uit verzinkt staal.
TECHNISCHE GEGEVENS
Sprinkler-type LVZA 22 W / 22 WH / Nozzle maten 4,0 - 4,5 mm
Werkdruk 2,5 - 6,0 bar / Casting range 12,0 - 14,5 m / Debiet 0,90 - 1,76 m3 / h

Perrot Pop-up Sproeier LVZA 22-1 WH
Art.nr.41331 per stuk 		

€ 135,00

Tennisbaan Irrigatie

Digitale besturing WaterControl
Ontwikkeld voor het gebruik op voetbalvelden, hockeyvelden en tennisbanen, evenals tuinen en parken.
Veelzijdig in toepassing - eenvoudig te bedienen.
• elementaire twee-station module
• basismodule kan worden uitgebreid in twee stappen station max. 12 stations
• drie individuele irrigatie-programma’s
• elk programma met vier starttijden per dag
• aansluiting van de regen te stoppen mogelijk
• aansluiting van een sleutelschakelaar is mogelijk , voor de externe start (bijv. op het sportveld) van
een vooraf bepaalde irrigatieprogramma
• vaststelling van pauzes tussen elke irrigatie station om een goede werkdruk te waarborgen
• bliksem beschermende condensatoren geïnstalleerd in elke module om de printplaat te beschermen
• modules kunnen worden ingewisseld tegen lage kosten
• Afmetingen (H x B x D): 270 x 350 x 110 mm

Voor een vrijblijvende offerte op maat, voor de beregening van uw sportveld, contacteer ons via info@scheepers-sport.be

U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be
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Sportveldbelijning

Sportveldbelijning Witterwit is de garantie voor een schitterend witte en duurzame lijn op uw sportveld.
Lijnen die gegarandeerd 3 weken lang elke scheidsrechterskeuring glansrijk doorstaan.
Elke week belijnen? Dat hoeft echt niet meer! Dat tonen wij u graag aan met een demonstratie op uw sportpark.
Helemaal vrijblijvend, maar beslist overtuigend. De Lijntoner heeft een grote hechtkracht en verdunbaar tot 1 op 7.
De Witterwit lijntoner wordt geproduceerd onder ISO 9001 en produceert prachtige witte en zeer slijtvaste lijnen op uw velden.
Inhoud 15 kg
Art.nr 422 prijs per can

€

58,50

Lijntoner is ook verkrijgbaar in de kleur rood of geel.
Prijs op aanvraag.

EasyLiner type EE
Eigenschappen type EE:
Mengt zelf WITTERWIT Lijntoner met water.
Regelbare sproeidruk voor extra zuinig belijnen.
Solide drukpomp, onderhoudvrije accu.
Sproeiarm midden/rechts/links/ te monteren.
Grote wielen voor perfect stuurgedrag en balans.
In 1 minuut te reinigen, 2 jaar garantie.
Art.nr 423 prijs per stuk 		

20

€ 799,00

Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.

PLIFIX markeerpluimpjes

PLiFiX markeerpluimpjes.

Kwalitatief hoogwaardige markeringspluimen. Duurzame, gebruiksvriendelijke markering als hulpmiddel voor uw sportveldbelijning.
Deze blijvende markering is eenvoudig te gebruiken en tijdsbesparend voor het belijnen van sportvelden. Eenvoudig te plaatsen en absoluut veilig
tijdens het gebruik van het sportveld. Met dit innovatieve product blijven uw belijningspunten altijd gemarkeerd. Tevens te gebruiken voor het
markeren van leidingen en watersproeiers.Verpakt in een doos van 25 stuks. Inclusief doorslag.
Kleur wit.
Art.nr. 8825 per doos
€ 97,50

1/ Plifix positioneren

2/ Vezels bijeen brengen

3/ Slaghuls plaatsen

4/ Slaan met hamer

5/ … tot stop markering

6/ Slaghuls weghalen

7/ Zand instrooien

8/ Verdelen		

9/ Een zichtbare markering
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Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.

Hoekvlaggen

Kunststof hoekpaal
Ø 30 mm.

Kunststof hoekpaal
“Professional”
Ø 40 mm.

Kleur wit.
Art.nr 30001
per stuk
€ 10,95

Kunststof hoekpaal
Ø 50 mm.
Met veermechanisme.
Voor grondkoker 30 mm.

Kleur neon geel.
Art.nr 30004
per stuk
€ 14,50

Kleur neon geel.
Art.nr 30002
per stuk
€ 12,50

Kleur wit.
Art.nr 30111
per stuk
€ 24,50
Kleur neon geel.
Art.nr 30115
per stuk
€ 29,95

Kunststof hoekpaal
Ø 30 mm.
Met veermechanisme.
Kleur wit.
Art.nr 30051
per stuk
€ 16,50

Kunststof hoekpaal
“Professional”
Ø 40 mm.
Met veermechanisme.

Kunststof hoekpaal
Ø 50 mm.
Met veermechanisme.

Kleur neon geel.
Art.nr 30044
per stuk
€ 23,95

Kleur neon/geel.
Voor grondkoker 50 mm.
Art.nr 30125
per stuk
€ 24,50

Kleur neon geel.
Art.nr 30052
per stuk
€ 16,50
Prijs van de hoekpalen exclusief aluminium grondpot en vlag.

Polyester hoekvlag
Afmeting 60 x 40 cm.
Voor hoekpaal Ø 30 mm.
Kleur neon /oranje.

Polyester hoekvlag
Afmeting 60 x 40 cm.
Voor hoekpaal Ø 30 mm.
Kleur neon / geel.

Polyester hoekvlag
Afmeting 45 x 45 cm.
Voor hoekpaal Ø 30 mm.
Kleur geblokt geel/oranje.

Art.nr 30342
per stuk
€ 6,50

Art.nr 30341
per stuk
€ 6,50

Art.nr 30452
per stuk
€ 6,95

Voor hoekpaal
Ø 40 of 50 mm.
Art.nr 30402
per stuk
€ 6,50

Voor hoekpaal
Ø 40 of 50 mm.
Art.nr 30401
per stuk
€ 6,50

Voor hoekpaal Ø 40 of
50 mm.
Art.nr 30451
per stuk
€ 6,50

Vlaggen leverbaar in diverse kleuren en maten. Prijs op aanvraag.

Aluminium grondkokers voor diverse maten hoekpalen.

Kunststof klemmen voor hoekpaal.

Voor hoekpaal Ø 30 mm. kleur neon geel.
Art.nr 431 per stuk
€ 1,95
Voor hoekpaal Ø 40 mm. kleur neon geel.
Art.nr 432 per stuk
€ 2,20
Voor hoekpaal Ø 50 mm. kleur neon geel.
Art.nr 433 per stuk
€ 2,20

Voor hoekpaal Ø 30 mm.
Art.nr 30151 per stuk 		
Voor hoekpaal Ø 40 mm.
Art.nr 30153 per stuk 		
Voor hoekpaal Ø 50 mm.
Art.nr 30152 per stuk 		

Reserve hoekvlag.

Afmeting vlag 60 x 40 cm.
Voor hoekpaal Ø 30 mm.
Art.nr.434

per stuk

€ 4,95

Art.nr.435

per stuk

€ 4,95

€ 3,00
€ 3,50
€ 3,95

Hoekpaal omklapbaar.

Witte omklapbare hoekpaal van kunststof
Ø 30 mm.
Uitzonderlijk door zijn speciaal geïntegreerde veer,
waardoor optimale buigzaamheid
aanwezig is. Inclusief grondkoker met deksel.
Exclusief vlag.
Art.nr.430 per stuk
€ 22,50

Voor hoekpaal Ø 50 mm.
Art.nr.436

per stuk

€ 4,95

Art.nr.437

per stuk

€ 4,95

U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be
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Trainingsmaterialen

Markeringshoedjes

Markeringshoedjes

48 Stuks
Kleur: geel/oranje
Art.nr 2601
per set € 22,50

48 Stuks
Kleur: wit/blauw
Art.nr 2603
per set € 22,50

24 Stuks
Kleur: geel/oranje
Art.nr 2651
per set € 14,50

Markeringshoedjes

24 Stuks
Kleur: wit/blauw
Art.nr 2653
per set € 14,50

Trainingskegels

Hoogte 30 cm.
Kleur blauw/groen/geel/oranje.
Art.nr 2660
per stuk € 3,75

Trainingskegels

Hoogte 30 cm.
Kleur blauw/geel/oranje/green.
Art.nr 2661
per stuk € 3,95

40 Stuks
Kleur: oranje/wit/blauw
Art.nr 2604
per set € 19,50

Markering training set

12 stuks hoedjes en 6 stangen
Kleur: geel
Art.nr 2600 per set
€ 19,50

Trainingskegels

Hoogte 40 cm.
Kleur geel/oranje.
Art.nr 2662
per stuk € 4,95

Voetjes voor de trainingsstangen

Trainingskegels

Art.nr 2665 per stuk

Art.nr 2661 per stuk
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€ 12,50

Voor het werken met trainingsstangen
€ 3,95

Trainingsstangen

Voor trainingskegels en markeringshoedjes.
Dikte Ø 25 mm, lengte 160 cm.
Art.nr. 6038 per stuk
€ 3,95
Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.

Trainingsmaterialen

Slalomstangen met grondpin.

Wordt veelzijdig gebruikt voor trainingen en
gemakkelijk in gebruik.
Lengte van de stang 160 cm en Ø van 3 cm.
Verkrijgbaar in de kleur geel of rood.
Art.nr. 3525 per stuk

€ 7,95

Coördinatie ringen.

Snelheidsladder.

Kunststof latten die je kunt verlengen met
strips. Verstelbaar in diverse afstanden.
Afmeting : 4.00 m x 0.50 m.
Art.nr. 2680 per stuk
€ 19,50
Afmeting : 6.00 m x 0.50 m.
Art.nr. 6034 per stuk
€ 29,50

Veiligheidshorden model “SAFETY”.
Verstelbaar, smalle zachte foam horden.
Afmeting: 100 x 10 cm.
Art.nr 3830 per stuk
€ 8,50

Kunststof ringen voor het oefenen van de
loop- en spring coördinatie.
60 cm doorsnee.
Vlakke uitvoering. kleur geel of rood.
per stuk € 3,95
Art.nr 2670 G
Art.nr 2670 R
per stuk € 3,95

Trainingsboog flexibel

Breukvasten bogen met grondpin voor trainingen.
Afmeting 30 x 80 cm. Kleur wit
Art.nr. 2701 per stuk
€ 17,50

Oefenmarkering.
Halfronde hoedjes van
slagvaste kunststof.
Doorsnee Ø 19,5 cm
en 9 cm hoog.
40 stuks op een
transportstok.
Geel, blauw, rood, wit.

Multifuncionele trainingshorden.

Art.nr.6042
per set € 35,50

Art.nr. 6084 per stuk
Art.nr. 6082 per 6 stuks

Deze kunststof hindernis beugels zijn
in 3 standen verstelbaar.
In hoogte, naar voren en naar achteren.

U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be

€ 7,95
€ 45,00

Mini trainingshorden.

Ergonomisch gevormde horden in
2 hoogtes leverbaar.
Art.nr. 6083
15 cm hoog, per 6 stuks € 35,00
Art.nr. 6085
30 cm hoog, per 6 stuks € 39,50
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Scheidsrechtersmaterialen

Schrijfset SR “Original”.

Inhoud: 1 sportfluit Fox Classic, 1 kunststof fluit hoge tonen, 1 fluit koord,
1 gele kaart, 1 rode kaart, 3 notitiekaarten, 1 keuze munt, 1 notitieblok,
1 pen met houder. Afm. 15 x 19 cm.
Art.nr. 4000 per set
€ 19,95

Scheidsrechterskaart.
Kleur neonrood.
Art.nr. 4112 per stuk
Kleur geel.
Art.nr. 4113 per stuk

€ 0,60
€ 0,60

SR set Kompact.
Praktisch en snel!
1 neonrode, 1 gele en
1 notitiekaart.
Art.nr. 4205 per set € 2,95

Schrijfset SR ”International”.

Inhoud: 1 sportfluit Fox Classic, 1 sportfluit Fox mini, 1 metalen fluit,
1 zweetbandje, 1 gele kaart, 1 rode kaart, 5 notitiekaarten, 1 notitieblok,
1 keuze munt, 1 pen met houder. Afm. 19 x 26 cm.
Art.nr. 4100 per set
€ 22,50

Notitie kaarten (50 stuks)
Voorgedrukt schrijfkarton met
afgeronde hoeken.
Afm. 12 x 8 cm.
Art.nr. 4114 per set
€ 4,50

SR set Mini.
Perfect voor borstzak!
1 neonrode, 1 gele, 1 pen en
2 notitiekaarten.
Art.nr. 4200 per set
€ 4,50

Fox Classic fluitjesbox.

Deze handige box bevat 9 verschillende
kleuren Fox Classic fluiten.
Art.nr. 1012 per doos

€ 53,50

Fox Classic scheidsrechtersfluit.
Verkrijgbaar in diverse kleuren.
Ca 115 decibel.
Art.nr. 4026 per stuk € 6,95

Vingerbeugel fluiten.

Fox “Classic”.
Kleur zwart.
Art.nr 4027 per stuk

Veiligheidskoord voor scheidsrechtersfluiten in diverse kleuren.
Art.nr 4048 per stuk
€ 2,20
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Fox “ Pearl”.
Kleur zwart.
Art.nr 4039 per stuk

€ 8,95

Fox “mini”.
Kleur zwart.
Art.nr 4043 per stuk

€ 7,95

€ 8,50

Fox “CMG”.
Kleur zwart.
Art.nr 4044 per stuk

€ 7,50

Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.

Taktiekborden

Handige opbergkoker.
Lengte: 124 cm Doorsnee 8 cm. Kleur zwart
Inclusief draagriem.
Art.nr.7041 per stuk
€ 15,50

Tactiekborden.

Voor voetbal, handbal. Magneetbord, kleur groen, met extra
brede notitierand.Alleen beschrijfbaar met krijt.
Prijs inclusief magneten.
Afmeting: 100 x 95 cm.
Voor voetbal. 		
Art.nr.456 per stuk
€ 89,50
Afmeting: 100 x 74 cm.
Voor voetbal. 		

Art.nr.453 per stuk

€ 78,50

Afmeting: 74 x 52 cm.
Voor voetbal. 		

Art.nr.457 per stuk

€ 67,50

Mini tactiekmap.
Voor voetbal en handbal.
Handige map met aan de linkerzijde een magneetbord en aan de
rechterzijde een notitieblok met balpen.
Inclusieve magneten. Map afwasbaar. Een must voor elke trainer!
Voor voetbal. 		
Art.nr.454 per stuk
€ 18,95
Voor handbal. 		
Art.nr.738 per stuk
€ 18,95
Notitie blok en magnetenset zijn ook los verkrijgbaar.

Reserve set magneten.

Art.nr.458 per set

€ 24,95

Nylon draagtas voor het coachbord.
Afmeting 30 x 45 cm, kleur zwart.
Art.nr. 6301
per stuk 		
€ 7,95
Schoudertas voor het coachbord.
Afmeting 60 x 90 cm, kleur zwart.
Art.nr. 6302
per stuk
€ 16,50

Voetbalcoach bord Professional.

Stabiel aluminium raamwerk met hoekversterking.
Kunststof speelveld, inclusief magneten en 2 board pennen.
Afmeting 45 x 30
Art.nr. 6320 VB
Afmeting 90 x 60
Art.nr. 6312 VB

U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be

cm.
per stuk
cm.
per stuk

€ 24,50
€ 51,50
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Grensrechtervlaggen

Grensrechter vlaggen “Standaard”

Grensrechter vlaggen “Professional”

Art.nr 30322 per set.€ 12,50

Art.nr 30311 per set € 19,50

2 Stuks grensrechter vlaggen (40 x 40 cm) .

2 Stuks grensrechter vlaggen ( 40 x 40 cm)
in een nylon tas.

Grensrechtervlag
“Quadro l”.

Grensrechtervlag
“World line l”.

Kunststof stok met draai-element
en zachte handgreep.
Afmeting vlag: 40 x 40 cm.
Een geruite vlag .
Art.nr.270 per stuk
€ 13,95

Kunststof stok met draai-element
en zachte handgreep.
Afmeting vlag: 40 x 40 cm.

Reserve vlag

Reserve vlag

Art.nr.270a per stuk

“ Club III”

“ Club II”

Grensrechtervlaggen met soft grip

Kleur vlag geblokt.
Art.nr.273 per stuk

€ 6,50

Art.nr.273a per stuk

Reserve klemmen.

Art.nr 282 Club II 		

per stuk

€ 6,95

Art.nr 282a Club II

per stuk € 3,50

Art.nr 283 Club II 		

per stuk

€ 6,95

Art.nr 283a Club II

per stuk € 3,50

Art.nr 271 Quadro II

per stuk

€ 8,95

Art.nr 271a Quadro II

per stuk € 4,95

Art.nr 274 WorldLine II

per stuk

€ 8,95

Art.nr 274a WorldLine II

per stuk € 4,95

Art.nr 279 Club III 		

per stuk

€ 6,50

Art.nr 280 Club III

per stuk

€ 6,50

€ 6,95

“ World line II”

“ Quadro II”

Reserve vlaggen -

Grensrechtervlaggen met kunststof stok

€ 13,95

Art.nr 279a Club III

per stuk

€ 3,50

Art.nr 280a Club III

per stuk

€ 3,50

Voor alle grensrechtervlaggen.
Art.nr.5027 per stuk € 0,50

Foedraal.

Handig om een stel grensrechtervlaggen in te bewaren.
Kunstleren uitvoering.
Art.nr.281 per stuk
€ 6,95
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Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.

Wisselborden

Professioneel elektronisch wisselbord.
Elektronisch wisselbord voor het duidelijk aangeven van wissels en de blessuretijd.
Dit product voldoet aan de hoogste eisen van het Betaald Voetbal en de Topklasse.
Prima prijs- kwaliteit verhouding.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
*

Cijferhoogte 23.5 cm
Heldere, duidelijke LED verlichting
Ruimte voor reclame-, sponsoruitingen
Uitgevoerd in polycarbonaat
Water- en weerbestendig, slagvast en volledig stofdicht
Oplaadbare, ingebouwde lithiumbatterij met oplader
Schakelt automatisch uit om batterij te sparen
Handzaam uitgevoerd en zeer licht
Eenvoudig te bedienen
Tot 6 spelerswissels kunnen vooraf worden ingeprogrammeerd
2 Jaar garantie

Art.nr. 6520 Favero 1s 2.20 kg
Art.nr. 6521 Favero 2s 2.25 kg
Art.nr. 6522 Favero 2sP 2.75 kg

Afmeting 58.20 x 38.30 x 2.70 cm.
Afmeting 58.20 x 38.30 x 2.70 cm.
Afmeting 58.20 x 58.70 x 2.70 cm.

Art.nr. 6520 Favero 1s – Enkelzijdig leesbaar
per stuk
Art.nr. 6521 Favero 2s – Dubbelzijdig leesbaar per stuk
Art.nr. 6522 Favero 2sP - Dubbelzijdig leesbaar per stuk

€ 389,50
€ 565,00
€ 665,00

Art.nr. 6520 en art.nr. 6521		

Art.nr. 6522

Mechanisch wisselbord.
Met de hand instelbaar wisselbord.
Cijfers van 0-99. Rood = uit. Geel = in.
Een kunststof, weerbestendig bord.
Art.nr. 6511 per set 		
€ 47,50

U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be
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Ballenpompen

Balcompressor PTC 110.

Balcompressor “de Luxe”.

Elektrische ballenpomp MK 40.

Balcompressor “Vulcano”.

Voor het snel oppompen van ballen. Maximale druk ca 5,5 bar.
Ca. 30 sec/ bal. Afmeting: 18 x 12 x 14 cm.
Aansluiting 220/240 Volt. Zonder luchtpistool.
Art.nr.6207 per stuk 		
€ 85,00

Robuuste membraan compressor met laag toerental.ca 1700 u/min.
Max druk: ca 3,5 bar. Afmeting : 22 x 14 x 23 cm.
Gewicht :ca 6 kg. Het oppompen van een bal in ca. 25 seconden.
Art.nr 30-1201 per stuk

			

€ 245,00

Hoogwaardige compressor, loopt uren zonder oververhit te raken.
Constante druk, waterdichte behuizing. Maximale druk 5,5 bar.
Aansluiting 220V/50Hz. Afmeting: 22 x 14 x 17 cm. Ca. 20 sec/ bal.
Art.nr.6227 per stuk
		
€ 132,50

Balcompressor met geïntrigeerde luchtdrukmeter voor
het exact oppompen van sportballen. Maximale looptijd 2 uur.
Stopt bij verhitting. Stroomkabel geïntrigeerd, compressor
inclusief ventiel. Maximale druk ca 20 bar. 230 volt/145 Watt
Afmeting: 27 x 14,5 x 26 cm. Gewicht 3.1 kg. TÜV/GS
Art.nr 6228 per stuk
			
€ 89,50

Luchtdrukmeter.

Geschikt om ballen te controleren op
de juiste luchtdruk, 0 - 1,5 bar.
Art.nr.329 per stuk
€ 7,50

Adapter.

Art.nr. 328 per stuk € 1,15

Ventielnaald.

Art.nr. 327 per stuk € 1,15

Flexibel slangetje.

Art.nr. 6209 per stuk € 1,50

Messing stekker.

Art.nr. 30-1382 per stuk € 2,95
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Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.

Korfbal

Aluminium korfbalpalen.

Aluminium insteek korfbalpaal.

Aluminium verplaatsbare korfbalpalen.
De korfbalpalen zijn voorzien van inwendige
versterkingen en montage opname. Deze paal is
ontwikkeld in samenwerking met het KNKV voor de
toepassing van de kunststof korfbalmand.
Deze geanodiseerde aluminium paal heeft een
diameter van Ø 76 mm. en bestaat uit één stuk.

Aluminium korfbalpaal goedgekeurd
door het KNKV. Aan de bovenzijde is een
opname aangebracht voor de kunststof
korfbal mand. Onderzijde van de paal is
voorzien van een conische ring voor, het
speling vrij opstellen van de paal. Incl.
rubber afdichting en een borg sleuf tegen
verdraaien.
Levering excl. grondpot.

Art.nr 50001 2.50 meter per stuk
Art.nr 50002 3.00 meter per stuk
Art.nr 50003 3.50 meter per stuk

€ 78,50
€ 85,00
€ 92,50

Art.nr 50008 3.00 meter
per stuk 			
Art.nr 50009 3.50 meter
per stuk 			

€ 165,50
€ 175,50

Aluminium grondkoker (kunstgras)
Lengte 1.2 m. met verstelbaar
binnenwerk en afsluitbare deksel.
Art.nr.50028
per stuk
€ 155,00

Reserve deksel voor grondkoker

Art.nr. 50026
per stuk

€ 14,50

Voetplaat

Ø 50 cm 3 mm dik.
Voor gebruik op het gras.
Art.nr.50018
per stuk
€ 69,50

Voetplaat

Ø 60 cm. t.b.v. kunstgras/zaal.

Voetplaat met rubber rand.
Ø 60 cm. t.b.v. zaal.

Art.nr.50021
per stuk

Art.nr.50022
per stuk

Korfbalmand

Kunststof IKF gekeurd.
Kleur geel.
Art.nr.50029
per stuk
€ 67,50

€ 105,50

€ 215,00

Terreinlint.

Rol van ca. 100 m.
Webband wit 30 mm.
Ideale veldafscheiding.
Art.nr. 50054 per rol

€ 37,50

Onderhoud zandingestrooide korfbalvelden.
Voor het onderhouden van (zand ingestrooide ) kunstgras korfbalvelden gebruiken we
standaard de gele driehoeksbezem. Dus bij een normaal beeld met niet te veel vervuiling
en een niet te oud veld. De bezem heeft een medium bezetting, maar meer dan de blauwe
bezem. De inplant heeft een dikte van 2.20 mm geel en 12.50 cm zichtbare lengte.
Art.nr 3011 150 cm breed per stuk 		
€ 500,00
Voor oudere velden met vervuiling( alg/mos/platliggen), maar ook voor semiwater en volkunststofwatervelden gebruiken we de blauwe driehoekbezem.
Deze komt dieper de mat in en zal de kunstgrasvezels weer omhooghalen.
Vaak word gezegd, dat je een volkunststofwaterveld niet hoeft te vegen, maar het heeft
wel degelijk een positief effect op de alg vorming. Ook word het veld wat zachter.
Bij semi-watervelden kan je met de blauwe bezem vaak net de zandlaag in het kunstgras
raken en zo alg vorming tegengaan.
Ook hier voelt het veld zachter na het vegen.
Art.nr 3008 150 cm breed per stuk 		
€ 500,00
Om eventueel omhooggehaald zand weer in te vegen gebruiken we een rubber-insleepmat,
waarmee we haaks op de veegrichting van de bezem weer het zand inslepen.
Art.nr 3009 Afmeting: 150 x 100 cm per stuk
Art.nr 3010 Afmeting: 200 x 100 cm per stuk

€ 175,00
€ 275,00

U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be
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Beachvolleybal

Grondkoker
Beachvolleybalpalen
“Scheveningen”.

Beachvolleybalpalen
“Zandvoort”.

Aluminium beachvolleybalpalen
met een profiel van Ø 83 mm.
Lengte van de paal 3 m.
Inclusief bevestigingsmateriaal,
maar zonder grondkokers.

Voor beachvolleybalpalen.
Grondkoker van verzinkt
staal, schuin afgerond, voor
op een betonfundament te
plaatsen.
Lengte van de grondkoker
met deksel 360 mm, met een
insteek-diepte van 350 mm.

Art.nr.6440 per stel

Art.nr.644 per stel

Art.nr.646 per stuk

Aluminium geel gecoate beachvolleybalpalen met een profiel van Ø 83 mm.
Lengte van de paal 3.
Inclusief bevestigingsmateriaal, maar
zonder grondkokers.
€ 535,00

Beachvolleybalnet.

Materiaal: Knooploos Polypropyleen
Afmeting: 8.50 x 1.00 m.
Maaswijdte:100 x 100 mm. Draaddikte: ca.4 mm Ø
Afwerking: Rondom voorzien van een geel pvc band van 75 mm.
In bovenband een zwarte kevlar kabel van ca. 4 mm.
Onderkant voorzien van een witte PP spanlijn van ca. 6 mm en
een lengte van 10.50 m.
Art.nr.617 per stuk
€ 85,00

€ 475,00

Grondkokers

Voor beachvolleybalpalen.
Grondkoker van verzinkt
staal, schuin afgerond voor
in een betonfundament te
plaatsen.
Lengte van de grondkoker
met deksel 700 mm, met een
insteek-diepte van 350 mm.
Art.nr.645 per stuk € 99,50

€ 99,50

Recreatienet.

Materiaal: geslagen polyethyleen
Afmeting: 8.50 x 1.00 m
Maaswijdte: ca. 100 x 100 mm
Draaddikte: Ø ca. 2.60 mm
Afwerking: boven en onderkant voorzien van een roze ca. 4 cm roze
PVC-band. ca. 3 mm Ø spanlijn.
Art.nr.615 per stuk 		

€

31,50

			

Belijning voor beachvolleybalveld (wedstrijd)
Afmeting: 9 x 18 meter en verstelbaar naar 8 x 16 m.
Met verstelbare kunststofplaatjes.
50 mm breed PES band, met kenmerk in het midden.
Compleet met blauwe spanlijnen.

Belijning voor beachvolleybalveld.

Art.nr. 30686 per stuk

Art.nr. 30697 per stuk		
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€ 120,00

Afmeting: 9 x 18 meter en verstelbaar naar 8 x 16 m.
Polyester band 50 mm, met lussen op iedere hoek.
Opgerold op een kunststof haspel met grip in het midden.
Compleet met blauwe spanlijnen en 4 grondpinnen.
€

79,50

Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.

Beach doelen

Beach Soccer doelen.

Afmeting: 5.49 x 2.21 m.
Profiel Ø 120 x 100 mm.
De doelen zijn geel gecoat en worden geleverd inclusief grondkokers, netbeugels en bevestigingsmaterialen (demontabel geleverd).
Art.nr.1800
per stel 				
€ 1.250,00

Doelnetten voor de beach soccer doelen.

Afmeting: 5.70 x 2.25 x 0.80 x 1.50 m.
Draaddikte: 4 mm Ø
Materiaal: Knooploos Polypropyleen
Maaswijdte: 12 x 12 cm.
Kleur: blauw.
Art.nr.1801
per stel 				

€

115,00

Beach handbaldoelen

Afmeting: 3.00 x 2.00 m.
Profiel: 80 x 80 mm.
De doelen zijn geel gecoat en worden geleverd inclusief grondkokers,
netbeugels en bevestigingsmaterialen (demontabel geleverd).
Art.nr.2800
per stel 				
					

€ 1.010,00

Doelnetten voor strandhandbaldoelen.

Afmeting: 3.0 x 2.0 x 0.80 x 1.0 m.
Draaddikte: 4 mm Ø
Materiaal: Knooploos Polypropyleen
Maaswijdte: 10 x 10 cm.
Kleur: geel.
Art.nr.2802
per stel 				

€

56,50

U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be
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Volleybalpalen

Volleybalpalen model “LYCURGUS”.
Top kwaliteit, deze palen voldoen aan de internationale normen.
Volleybalpalen met een geïntrigeerd spanmechanisme.
Uiterst geringe doorbuiging van de paal als gevolg van dikwandig speciaal
profiel. Nethoogte verstelbaar in gespannen toestand van 2.00 tot 2.50 m.
Makkelijk en snel opbouwen en afbreken.
Licht en snel spannen van het net d.m.v. een speciale spindel.
Inclusief grondkokers (insteekdiepte 350 mm) en bevestigingsmaterialen.
Art.nr. 531 model “LYCURGUS 1”.
Profiel 80 x 80 mm.
per stel 			

€ 835,00

Art.nr. 532 model “LYCURGUS 2”.
Profiel Ø 83 mm.		
per stel 			

€ 795,00

Volleybalpalen model “PEELPUSH”.
Zeer stabiel met een dikwandig profiel.
Inclusief grondkokers (insteekdiepte 350 mm) en bevestigingsmaterialen.
Volleybalpalen hebben een mat zilveren kleur.
Art.nr. 612 model “PEELPUSH 1”.
Profiel 80 x 80 mm.
per stel 			

€ 515,00

Art.nr. 613 model “PEELPUSH 2”.
Profiel Ø 83 mm.
per stel 			

€ 495,00

Volleybalpalen model “ORION”.

Deze volleybalpalen met katrolsysteem zijn een verdere ontwikkeling op de huidige volleybalpalen
met draaispanmechanisme.
Bij deze volleybalpalen wordt een katrol systeem ingezet ,waardoor het spannen van het volleybalnet
lichter en sneller gaat. Netspanning gewaarborgd tot 150 kg.
Tevens minder kans op beschadigingen.
Art.nr. 5102 model
Profiel 80 x 80 mm.
Art.nr. 5122 model
Profiel Ø 83 mm.

“ORION 1”
per stel 		
“ORION 2”
per stel 		

€ 525,00
€ 515,00

Voor de middenpaal met een profiel van 80 x 80 mm.
Art.nr. 51012
per stel 			
€ 435,00
Voor de middenpaal met een profiel van Ø 83 mm.
Art.nr. 51212
per stel 			
€ 415,00

Midden volleybalpaal om meervoudig volleybal te spelen.
Ideaal voor trainingen en ruimte sparend.
Inclusief span- en bevestigingsmechanisme voor het
onafhankelijk op hoogte brengen van de volleybalnetten.
Inclusief grondkoker met deksel en bevestigingsmateriaal.
Volleybalpaal heeft een mat zilveren kleur.
Art.nr.1501 per stuk 				
Profiel 80 x 80 mm.

€ 415,00

Art.nr.5121 per stuk 			
Profiel Ø 83 mm.

€ 385,00
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Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.

Volleybalnetten

School volleybalnet.

FIVB net met kevlar.

Art.nr.620 per stuk € 81,50

Art.nr.647 per stuk € 105,00

Materiaal: knooploos polypropyleen
Afmeting: 950 x 100 cm.
Maaswijdte: 100 x 100 mm.
Draaddikte: ca. 4 mm Ø.
Afwerking: 5 cm wit bovenband, staalkabel
boven, onder zwarte band 7 cm, houten
stokken in de witte zijbanden, spanlijn
onder ca 6 mm.

Materiaal: knooploos polypropyleen
Afmeting: 950 x 100 cm.
Maaswijdte: 100 x 100 mm.
Draaddikte: ca. 4 mm Ø.
Staal kabel 12 m.
Afwerking: glasfiber stokken, bovenkant
voorzien van witte band 7 cm, onderkant
witte band 50 mm, 6-punts ophanging met
aan beide kanten 3 spanlijnen.

Recreatienet.

Materiaal: knooploos polypropyleen
Afmeting: 950 x 100 cm.
Maaswijdte: 100 x 100 mm.
Draaddikte: ca. 2.6 mm Ø.
Afwerking: 5 cm wit bovenband.
Art.nr.621 per stuk € 44,50

DVV -1 Volleybal net

Materiaal : UV gestabiliseerd PE geknoopt
Afmeting: 9,5 x 1 m.
Maaswijdte: ca 100 x 100 mm.
Draaddikte: ca 3 mm Ø. Kleur zwart.
Bovenkant, witte band van 7 cm een
kevlar kabel, lengte 10,5 m.
Onderkant, witte PVC band van 50 mm.
PP spanlijn, 12 m en 6 mm doorsnee.
Ophanging: 6 punts met aan beide kanten
3 spanlijnen en ingesloten glasfiber polyester
stokken.
Art.nr.648 per stuk € 125,00

Oefennet spanlijn.

Materiaal: geslagen polyethyleen
Afmeting: 950 x 100 cm.
Maaswijdte: 100 x 100 mm.
Draaddikte: ca. 2 mm Ø.
Afwerking: zonder bovenband, met
spanlijn boven en onder ca. 6 mm.
Art.nr.622 per stuk € 19,95

Vrijstaande speelpalen voor diverse sporten.
Multifunctionele speelpalen die speciaal ontwikkelt
zijn voor meerdere sporten.
Zowel binnen als buiten te gebruiken.
De verschillende nethoogtes zijn duidelijk aangebracht
zodat men het gespannen net probleemloos kan verstellen.
De speelpalen bestaan uit 2 basis voetstukken met
elk een gewicht van 60 kg en twaalf systeemgewichten
(kunststof omhuld) van 10 kg. Men kan hiermee een
gewicht van 120 kg per paal bereiken.
Rubberen banden met kogellagers zorgen ervoor dat de speelpalen zelfs met gewichten gemakkelijk te verplaatsen zijn. De speelpalen zijn aan
de onderkant voorzien van rubberen beschermnoppen en met kunststof omhuld. Traploos instelbaar van 1.55 tot 2.45 m. Voorzien van een
veiligheidssysteem. De speelpalen worden geleverd met
een multifunctioneel net van 6.10 m.
Meerdere spelsoorten zijn mogelijk zoals tennis,
kindertennis, volleybal, beachvolleybal.
Art.nr.32001 per stel
€ 1.395,00

Reserve systeemgewichten.

Gewicht ca.10 kg met kunststof omhulling.
Art.nr.40498 per stuk
€
29,95

U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be
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Hockeydoelen

Hockeydoel “Laren”.

Afmeting: 3.66 x 2.14 m.
Hockeydoelen zijn geheel van aluminium zowel de palen, achterwand en de zijschotten. Doelpaal en bovenlat zijn van een
dikwandig aluminium profiel van 75 x 50 mm. Nu met versterkte
netbeugels, met een buisdikte van 40 x 3 mm.
Constructie: gelaste bodemraam van massief U profiel, waar de
wielen ingeschroefd worden. Doelpalen en bovenlat wit gecoat.
De achter- en zijschotten van het doel zijn bekleed met een
10 mm dikke laag regupol (zwart).
Excl doelnet en transportwielen (demontabel).
Art.nr.668 per stel 			
€ 2.695,00
Transportwielen voor deze hockeydoelen.
Art.nr.672 per set voor 1 paar doelen
€ 325,00

Wedstrijdhockeydoel “Britain”.

Afmeting: 3.66 x 2.14 m.
Volledig gelast aluminium hockeydoel met vrije netophanging.
De hockeydoelen hebben een rubberen bekleding aan de binnen zijde.
Tevens zijn deze hockeydoelen uitgevoerd met ingefreesde nethaken
en bevestiging d.m.v. netplaatjes. Doelpalen en bovenlat wit gecoat.
Art.nr.669 per stel 		
€ 3.100,00
Transportwielen voor deze hockeydoelen.
Art.nr 6690 per set		
€ 140,00

Indien u transport wielen wilt onder deze hockey doelen,
dan verzoeken wij u deze gelijktijdig te bestellen.

Oefenwand voor sleeppush.
Aluminium hockeydoel “Bloemendaal”.

Afmeting: 3.66 x 2.14 m.
Geheel in aluminium uitgevoerd hockeydoel. Profiel 75 x 50 mm.
Deze hockeydoelen voldoen aan de FIH–normen. De speciale 8-voudige
verbindingen waarborgt een goede verbinding tussen de zijkant en de
bovenlat. De achter plank is samengesteld uit aluminium profielen met
een totale hoogte van 46 cm, deze wordt verend bevestigd aan de
binnenkant. De doelen worden geleverd met wit doelframe en donkere
schotten uitgevoerd met rubberbekleding (demontabel).
Exclusief doelnet en transportwielen.
Art.nr. 665 Hockeydoel veld uitvoering
per stel 					
€ 2.950,00
Art.nr. 666 Transportwielen voor dit hockeydoel
prijs per set 				
€ 140,00

Hockey scheidsrechterskaarten.
Internationale set.
Hard PVC.
Art. nr. 4050 per set
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€

5,95

Afmeting 3.60 x 1.70 m.
Materiaal: PVC-gecoat polyester.
Gewicht ca 260 gr/m². Kleur: blauw
Uitvoering : vierkant van 5 vierkante openingen van 50 x 50 cm,
Rondom een zoom en ogen. Ideaal doek om met name de sleepcorner
te oefenen. Eenvoudig te bevestigen in het doel door middel van het
bevestigingskoord.
Art.nr.679 per stuk 		
€
74,50

IJshockeydoelnet “EATERS”.

Ook nieuw in ons assortiment is het tailor-made ijshockeydoelnet.
Dit witte ijshockeydoelnet van polyester, dus erg sterk, heeft een
maas van 35 mm en een draaddikte van Ø 4 mm. Doordat het op maat
gemaakt wordt past het perfect in het ijshockeydoel.
Art.nr 674 Prijs op aanvraag

Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.

Veldhockeydoelen

Driehoeksbezem blauw.
Veldhockeydoelnet “Kampong”.

Materiaal: knooploos polypropyleen.
Afmeting: 3.85 x 1.89 x 0.90 x 1.22 m.
Maaswijdte: 45 x 45 mm.
Draaddikte: 4 mm Ø.
Afwerking: rondom randlijn en spanlijn in het dak.
Kleur groen. Tolerantie 5%.
Art.nr.676 per stel
		
€ 139,50

Voor oudere velden met vervuiling( alg/mos/platliggen), maar ook
voor semi-water en volkunststofwatervelden gebruiken we de blauwe
driehoekbezem. Deze komt dieper de mat in en zal de kunstgrasvezels weer omhooghalen. Vaak word gezegd, dat je een volkunststofwaterveld niet hoeft te vegen, maar het heeft wel degelijk een
positief effect op de alg vorming. Ook word het veld wat zachter.
Bij semi-watervelden kan je met de blauwe bezem vaak net de zandlaag in het kunstgras raken en zo algenvorming tegengaan.
Ook hier voelt het veld zachter na het vegen.
Art.nr 3008 150 cm breed per stuk
€ 500,00

Driehoeksbezem geel.
Veldhockeydoelnet “Venlo”.

Materiaal: knooploos polypropyleen.
Afmeting: 3.66 x 1.71 x 0.90 x 1.20 m.
Maaswijdte: 45 x 45 mm.
Draaddikte: 3 mm Ø.
Afwerking: rondom randlijn en spanlijn in het dak.
Kleur blauw. Tolerantie 5%.
Art.nr. 675 per stel
€ 122,50

Veldhockeydoelnet “Amsterdam”.

Materiaal: knooploos polypropyleen.
Afmeting: 3.66 x 1.71 x 0.90 x 1.20 m.
Maaswijdte: 45 x 45 mm.
Draaddikte: 3 mm Ø.
Afwerking: rondom randlijn en spanlijn in het dak.
Kleur groen. Tolerantie 5%.
Art.nr.678 per stel

€

122,50

U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be

Voor het onderhouden van (zandingestrooide) kunstgrashockeyvelden
gebruiken we standaard de gele driehoekbezem met 2.20 mm inplant
(zie foto) Dus bij een normaal beeld met niet te veel vervuiling en een
niet te oud veld. De bezem heeft een medium bezetting, maar meer
dan de blauwe bezem. De inplant heeft een dikte van 2.20 mm geel,
12.50 cm zichtbare haarlengte.

Art.nr 3011 150 cm breed per stuk

		

€

500,00

Rubber insleepmat.

Om eventueel omhooggehaald zand weer in te vegen gebruiken we
een rubber-insleepmat, waarmee we haaks op de veegrichting van
de bezem weer het zand inslepen.

Art.nr 3009 Afmeting: 150 x 100 cm
Art.nr 3010 Afmeting: 200 x 100 cm

per stuk
per stuk

€
€

175,00
275,00

37

Streetball

Streetballring “Fire”.

Basketbalring inclusief kettingnet.
Superstabiele, verzinkte uitvoering.
DIN boring 11 x 9 cm.
Art.nr. 300228 per set
€ 97,50

Basketbalring.

Volgens internationale voorschriften.
Rood gecoat, compleet met wandplaat voor
bevestiging. DIN Boringen 11 x 9 cm.
EN 1270, (zonder net)
Art.nr. 300229 per set
€ 29,50

Wedstrijd Basketbalring.

Volgens internationale voorschriften.Dubbel mechanisme
in gesloten ring. 70 kg ring belasting.
Rood gecoat, compleet met wandplaat voor bevestiging.
DIN Boringen 11 x 9 cm. EN 1270 (zonder net).
Art.nr. 30227 per stuk
€ 85,00

Streetballring “Flex”.

Eenvoudige streetbalring.
Netbevestiging d.m.v. gesloten ring.Rood gecoat. DIN
Boringen 11 x 9 cm. EN 1270 (zonder net).
Art.nr. 31040 per stuk

€ 65,00

Basketbalnet.

Materiaal: geknoopt nylon.
Draaddikte: ca. 6 mm Ø
Kleur wit.
Art.nr.554
per stuk
€ 5,95

Basketbal-kettingnet.
Streetball basketbalbord.
Vuurverzinkt stalen bord.
Afmeting bord 120 x 90 cm.
DIN Boring 11 x 9 cm.
Art.nr. 300112 per stuk
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Streetballring “Bijlmer”.

€ 235,00

Basketbalring inclusief kettingnet.
Superstabiele, verzinkte uitvoering.
DIN boring 11 x 9 cm.
Art.nr. 300219 per set
€ 85,00

Materiaal: verzinkt staal.
Art.nr.30234
per stuk

€ 26,50

Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.

Basketbal

Streetballpaal “Classic”.

Basketbalsysteem “Royal Heavy Duty”.

Art.nr.30026 voorsteek 120 cm per stuk € 725,00

Art.nr.300230 per stuk

Stabiele stalen verzinkte paal met een profiel van
90 x 90 mm. Inclusief weerbestendig bord 120 x 90 cm.
Streetbalring 6 mm nylon net en grondkoker.
Streetbalbord wordt direct op de paal geschroefd.
GS gecertificeerd en voldoet aan de DIN EN 1270.

Stabiele, gebogen stalen paal met een profiel van
114 x 45 mm. Vuur verzinkte paal wordt in een
betonfundament geplaatst en voldoet aan de
DIN EN 1270 norm. Inclusief verzinkt basketbalbord
120 x 90 cm, basketbalring met kettingnet en grondkoker.
€ 950,00

Streetballbord.

Weerbestendig bord zonder boringen.
Afmeting 120 x 90 cm.
Art.nr.30212 per stuk

€ 165,00

Basketbalsysteem “Big Shot”.

Basketbal paal staal verzinkt compleet.
Afmeting 120 x 120 mm, voorsteek 120 cm.
Inclusief aluminium bord afmeting 90 x 120 cm wit
met doelkader en ring en net.
De paal wordt direct in het beton gestort.
Geschikt voor openbare speelplaatsen.

Basketbalbord.

Weerbestendig bord zonder boringen.
Afmeting: 180 x 105 cm
Art.nr.30201 per stuk
Afmeting: 120 x 90 cm
Art.nr 30210 per stuk

€ 275,00

Art.nr.30025 per stuk

€ 850,00

€ 210,00

U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be
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Handbal

Aluminium verplaatsbaar handbaldoel “Kiel”.
•
•
•
•
•
•

Afmeting 3.00 x 2.00 m.
Doelpaal heeft een profiel van 80 x 80 mm.
Bijzonder sterke netbeugels van verzinkt staal.
Uiterst stabiele en sterke aluminium hoekverbindingen.
Doel heeft afgeronde hoeken, waardoor minder kans op letsel.
Minder kans op beschadiging van de vloer door kunststof afdekkap aan de
onderkant van de paal.
• Snel en gemakkelijk te monteren.
• Inclusief netbeugels, nethaken, afdekkappen en bevestigingsmateriaal.
• Demontabel geleverd.
Art. nr. 2006 kleur zwart/alu. per stel
Art. nr. 2007 kleur rood/alu.
per stel
Art. nr. 2008 kleur blauw/alu per stel

€ 1.010,00
€ 1.010,00
€ 1.010,00

Aluminium Handbaldoel “Gummersbach”.
• Afmeting 3.00 x 2.00 m.
• Met extra sterke netbeugels en grondkokers.
• Insteekdiepte 30 cm.
Art. nr. 2016 kleur zwart/alu. per stel
Art. nr. 2017 kleur rood/alu.
per stel
Art. nr. 2018 kleur blauw/alu
per stel

€ 1.085,00
€ 1.085,00
€ 1.085,00

Scheidsrechters kaart Blauw.
Art.nr 4007 		

Handbaldoelnet.

Materiaal: knooploos polypropyleen
Afmeting: 3.00 x 2.00 x 0.80 x 1.00 m
Maaswijdte: ca. 10 x 10 cm
Draaddikte: ca. 3 mm Ø
Afwerking: rondom randlijn en
spanlijn in het dak.
Kleur groen.
Art.nr.460
per stel € 49,50

Internationaal handbaldoelnet.

Materiaal: knooploos polypropyleen
Afmeting: 3.10 x 2.00 x 1.00 x 1.00 m
Maaswijdte: ca. 10 x 10 cm
Draaddikte: ca. 4 mm Ø
Afwerking: rondom randlijn en
spanlijn in het dak.
Kleur wit.
Art.nr.723
per stel € 61,50

Smoornet.

Materiaal: knooploos polypropyleen
Afmeting 3.00 x 2.00 m.
Maaswijdte: ca. 10 x 10 cm
Draaddikte: ca. 3 mm Ø
Afwerking: rondom randlijn en
spanlijn in het dak
Kleur wit.
Art.nr.727
per stel € 36,50

per stuk

€

0,60

Handbaldoelnet.

Materiaal: knooploos polypropyleen
Afmeting: 3.00 x 2.00 x 0.80 x 1.00 m
Maaswijdte: ca. 10 x 10 cm
Draaddikte: ca. 5 mm Ø
Afwerking: rondom randlijn en
spanlijn in het dak.
Art.nr.722 Kleur groen per stel
Art.nr.721 Kleur wit
per stel

€ 102,50
€ 102,50

Handbaldoelnet.

Materiaal : Knooploos polypropyleen
Afmeting : 3.00 x 2.00 x 0.90 x 0.90 m
Maaswijdte: ca 45 x 45 mm
Draaddikte: ca 4 mm
Afwerking: Rondom randlijn en spanlijn in het dak.
Art.nr.724 Kleur groen per stel

€ 127,50

Coach handbalbord “Professional”.

Stabiel aluminium raamwerk met hoekversterking.
Inclusief magneten en 2 board pennen.
Art.nr. 6321HB Afm. 45 x 30 cm per stuk
€ 24,50
Art.nr. 6313HB Afm. 90 x 60 cm per stuk
€ 51,50

Draaddikte: ca. 4 mm Ø
Kleur groen.
Art.nr.7270
per stel € 39,50
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Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.

Honkbal
& Softbal
Lijnenvegers

Thuisplaat met ankers.

Zwaar model thuisplaat met metalen anker.
Ideaal voor tijdelijke of permanente bevestiging.
Art.nr.4005 per stuk 		
€ 65,00

Thuisplaat 5 pennenmodel.

Dik rubberen thuisplaat, inclusief 5 pennen.
Art.nr.4002 per stuk 		

€ 27,50

Pitcherplaat boxmodel.

Box-model kan 4x omgedraaid worden.
Beste werpplaat op de markt.
Art.nr.4004 per stuk 		

€ 75,00

Honkenset van 3 honken, inclusief ankers voor het ingraven. Zeer duurzaam.
Art.nr.4006 per set 		
€ 180,00

Aroda

Dubbel honken, oranje/wit dubbelhonk, inclusief ankers. Bestemd voor softbal 1e honk.
Art.nr.4008 per set 		

€ 105,00

Aroda, de ideale toplaag voor honk- en softbalvelden, atletiek- of jeu de boules banen.
Dit steenachtig product wordt toegepast als halfverharding op sportvelden en heeft een korrrelgrootte van 0-4 mm.
Geproduceerd en gecertificeerd volgens de norm van Kiwa ISA Sport: NOC NSF-M12.a / NOC NSF-KNBSB2-15.c / NOC NSF-NJBB2-15.a
U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen.

U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be
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Scheepers Sportvelden voor aanleg van tennisterreinen
(tennisvelden in gravel, hardcourt, kunstgras en EPDM)
De aanleg van het centre court voor het DAVIS CUP Internationaal landentoernooi in Antwerpen is voor ons net zo
belangrijk als de oplevering van een tennisbaan voor een vereniging. Wij leggen tennisbanen aan voor elk niveau,
indoor en outdoor, van playground tot centre court. Uw wensen bepalen de keuze van de ondergrond.
De aanleg van een tennisveld is een investering voor jaren, waar u of uw club jaren lang sportplezier op moet beleven.

Immers is het van groot belang dat het tennisveld aansluit bij uw behoeften en de behoeften van de clubleden.
Is het van belang om ook in de winter gebruik te maken van het tennisterrein?
Of is het juist van belang dat het een onderhouds-vriendelijke tennisbaan is?
Scheepers Sport is de vakman voor de aanleg, renovatie en/of onderhoud van uw tennisbaan.
Uw vakman die staat voor betrouwbaarheid en kwaliteit.
Scheepers Sport is thuis in sportterreinen van de meest gangbare ondergronden voor veel voorkomende sporten.
Zowel indoor als outdoor tennisterreinen.
Ondergronden zoals:

* Gravel
* TechTenn 4s
* TennisFloor

* SportsCote Premium
* EasiClay
* KushionKourt

* Kunstgras
* Proflex
* Claytech

Breemstraat 29 - 3650 Elen (Dilsen-Stokkem) - www.scheepers-sport.be - (+32) 89 89 10 99

