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

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 
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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
 
 
                 

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 2017 tot en met 31 december 2017.
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.

Scheepers Sportvelden, Dilsen - Stokkem 

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

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



Tennisnetten

Tennisnet  model “Court”.
Materiaal: gevlochten polyethyleen voorzien van 6 rijen dubbele topmaas.
Afmeting: 12.70 m x 1.07 m. Maaswijdte: 43 x 43 mm. 
Compleet met bovenband en staaldraad.
Band aan de zijkanten voorzien van 5 cm ogen en glasfiberstokken.
Draaddikte: Ø 3.40 mm, kleur zwart.
Art.nr.40610  per stuk 
                                               €  125,00
Ook in de kleur groen verkrijgbaar.
Art.nr 40611  per stuk    € 125,00

Grondhaak speciaal.  
Staalkabel met 3 mm slagpin voor het eenvoudig verankeren van de 
adjusterband.
Art.nr.40751 per stuk                              €  17,50

Reserve staalkabel
Art.nr.40753 per stuk                              €   8,95                                                                        

Tennisnet  model “Reuver”.
Materiaal: gevlochten polyethyleen voorzien van 5 rijen dubbele topmaas.
Afmeting: 1.07 x 12.8 m. Maaswijdte: 43 x 43 mm.   
Draaddikte: Ø  3.20 mm, kleur zwart. 
Compleet met bovenband en staaldraad. 
Art.nr.40515 per stuk                 €  105,00

Tennisnet  model “Beesel”.
Materiaal: gevlochten polyethyleen voorzien van 5 rijen dubbele topmaas.
Afmeting: 1.07 x 12.80 m. Maaswijdte: 43 x 43 mm.  
Draaddikte: Ø 3.40 mm, kleur zwart.  
Compleet met bovenband en staaldraad. 
Art.nr.40561  per stuk                                    €  120,00

Geplastificeerde staalkabel.
Gegalvaniseerde staalkabel, 
zwart geplastificeerd. 
Ø 5 mm.13.60 m lang.
Art.nr.49060 per stuk   €  17,50

Reparatiekoord.  
3 mm  polyethyleen  500 gram.
kleur zwart / 125 meter
Art.nr.393 per rol         €  12,50
kleur groen / 125 meter
Art.nr.392 per rol         €  12,50
kleur wit / 125 meter
Art.nr.398 per rol         €  12,50

Nylon bovenband.  
12 cm br. / 13 meter lang.
Art.nr.40670
per stuk                 €   41,50
  

Adjusterhaak. 
gegalvaniseerd.
Art.nr.40730 
per stuk              €    12,95
     

Nylon adjusterband.   
met PVC sluiting.
Art.nr.40720 
per stuk              €      8,50
  

Nylon adjusterband.  
met schuifgesp.

Art.nr.40710 
per stuk              €      7,50
  

Adjusterband.
Met deze adjusterband kunt 
u eenvoudig de exacte 
nethoogte instellen.

Art.nr 152600  
per stuk                €     8,95

   

2 Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.

Scheepers Sportvelden levert een selectie tennisnetten van geknoopt polyethyleen (PE).  Het voordeel van deze knooploze tennisnetten 
is dat de mazen niet meer kunnen verschuiven. Het net is sterk, valt soepel. Alle netten zijn leverbaar met een spanlijn onder, of met een 
slijtband rondom en eventueel met glasfiberstokken in de zijbanden.



Tennispalen
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Aluminium netpalen 
model “Swalmen”.

Profiel netpaal Ø 83 mm, 
inclusief spanmechanisme.
Bijzonder stabiel. Lengte 
142 cm. Gewicht 10,5 kg 
Compleet met grondpotten 
en afneembare deksel.
 

 
Aluminium.
Art.nr.40400 
per stel  € 197,50
Zwart gecoat.
Art.nr 40447 
per stel  € 205,00
Groen gecoat.
Art.nr.40410 
per stel  € 205,00

Netpalen model “Reuver”.
Sleemodel met een profiel 
80 x 80 mm. Deze netpalen 
worden toegepast daar waar 
geen grondkokers geplaatst 
kunnen worden.De grondplaat is 
van staal en thermisch verzinkt.   
De staander en schoor zijn van 
aluminium en worden met een 
sterknop vastgezet.  
Zeer zware uitvoering.  
Exclusief sterknop en 
draadeinde.  
Exclusief betonblokken.
Art.nr.40470 per stel    € 350,00 

Betonpoer met oog.
Voor het bevestigen van de 
adjusterband.
Art.nr.49041 
per stuk        € 15,00

Sterknop.  
met draadeinde.

Art.nr.49037   
per stuk       € 17,50

Sterknop bakeliet.  
met draadeinde

Art.nr 49038  
per stuk       € 12,95
 

Betonblokken. 
L-model voor bevestigen 
van slee netpalen.
Art.nr.49035 
per stel       € 75,00 

Aluminium netpalen  
model “Belfeld”.
Profiel netpaal vierkant  
80 x 80 mm, inclusief  
spanmechanisme.  
Bijzonder stabiel. 
Lengte 142 cm. Gewicht 
10,5 kg. Compleet met 
grondpotten en afneem-
bare deksel. 

Art.nr.40430  
per stel € 210,00
Aluminium.
  

Art.nr.40440  
per stel € 225,00
Groen gecoat.

Netpalen model “Beesel”.
Zeer solide uitvoering, voorzien van 
een ingebouwd traploos windwerk en 
aluminium kabelschijf.  
Deze palen staan altijd verticaal op de 
juiste hoogte en hebben spelingsvrije 
scharnierpunten waardoor een grote 
stabiliteit verkregen wordt. Door de 
grote voetplaat aan de voorzijde van de 
slee wordt voorkomen dat de netpaal 
scheef getrokken wordt. De palen, zonder 
uitstekende delen aan de buitenzijde, 
vragen weinig opslagruimte daar deze 
geheel inklapbaar zijn.  
Art.nr.40471  per stel               €  285,00 
                                                     
 

Art.nr.40431  per stuk  € 12,50
Art.nr.40401  per stuk  € 12,50
Art.nr.40450  per stuk  €   4,95 
Art.nr.40420  per stuk  €   4,95
Art.nr.40405  per stuk  € 42,50 
Art.nr.40404  per stuk  €   8,50  
Art.nr.40402  per stuk  €   5,50  
 Art.nr.40403  per stuk  € 10,50

   1.Grondpotten 80 x 80 mm   
   2.Grondpotten Ø 83 mm   
   3.Deksel v grondkokers 80 x 80mm  
   4.Deksel v grondkoker Ø 83mm  
   5.Spanmechanisme       
   6.Sleutel voor spanmechanisme  
   7.Netstang               
   8.Schroevenset                 
  

Onderdelen netpalen.



Tennisveldbelijning
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(1)

(2)
(3)

Buisanker  
Art.nr 107100 per stuk     €   2,50

Verankeringsbuis  
Art.nr 107000  per stuk           €   3,50

Geniala spanner 
Art nr. 104900 per stuk           € 129,50

Deze flexibele helder witte speellijn is van hard P.V.C. 
Door de openingen is de speellijn beter te bevestigen en is weg-
schuiven onmogelijk. De montage geschiedt met een spanner en de 
speellijn kan eenvoudig recht en op maat gelegd worden. 
Door de sterke spanning en speciale bodem-ankers aan de uiteinden is 
verplaatsing, vooral bij het walsen, niet meer mogelijk. 
De lijn is wintervast, zodat afdekken niet meer nodig is. 
Eenvoudige installatie, goede grip, geen verspringende ballen.  
Wordt geleverd inclusief 18-stuks buisankers en 18-stuks verankerings-
buizen. Exclusief spanner en inslagijzer.

Geniala complete set spanbelijning 5 cm.  
Art.nr 105400 per set     € 245,00

Geniala Reserve zijlijn (23,70m)  
Art.nr 604300  per stuk     €   49,50
 
Geniala Reserve middellijn (12,75m)  
Art.nr 603500  per stuk     €   27,50
Geniala Reserve baseline (10,97m)  
Art.nr 602700  per stuk      €   24,50
 
Geniala Reserve servicelijn (8,20m)   
Art.nr 601900  per stuk     €   18,50

 
Geniala ® de winter-resistente 
tennisbelijningslijn!
Span belijning voor een complete tennisbaan.

Spanner.  
Verzinkte uitvoering, 
met speciale riem.

Art.nr.40371 per stuk            €  65,00

Inslagijzer (1)
Art.nr.40376 per stuk  €   17,50 
Inslagijzer voor het plaatsen van 
verankeringbuizen. 
Verankeringbuis (2) 
Art.nr.40373 per stuk           €     3,50
Buisanker (3) 
Art.nr.40372 per stuk           €     1,50
 

Dubbele ankers.  
Voor een betere verankering op 
de hoekpunten.
Art.nr.40353 per stuk     €  2,75 

 
 

 
Geniala lijn spanner   
Art.nr 108900  per stuk     €   12,50



Tennisveldbelijning
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Enkelspelpaaltjes.
Aluminium.
Art.nr.40650  
per stel        € 25,50
  
Enkelspelpaaltjes.
Wit gecoat.
Art.nr.40649 
per stel        € 32,50

Maatstokje.
Aluminium.
Om het tennisnet op 
hoogte te stellen.
 
Art.nr.49071 
per stuk       € 9,95

Lijnenstamper.
Verende lijnenstamper. 
Compleet met stalen steel 
en kunststof handgreep. 
Voor het verdichten en 
aandrukken van de 
speellijnen.
Gewicht ca 8 kg.
Art.nr.40382  
per stuk            € 85,00

Speellijnen U profiel.
U profiel, harde PVC kwaliteit.  
Een complete set bestaat uit :108 stuks van 5 cm breed, met een lengte 
van 140 cm en 114 verbindingsstukjes. Kleur wit.  
Art.nr.40270 per set      € 155,00
Losse speellijn    
Art.nr. 40271 per stuk    €    2,95

Lijnenfrees.
Met deze lijnenfrees kunt u snel en gemakkelijk 
profielen trekken waar de speellijnen perfect 
in passen. Aangepast aan de lijnen van 5 cm, 
Inclusief steel.
Art.nr.40390  per stuk    €  62,50



Onderhoudsmateriaal 

Reserve houten bezemstelen.
Art.nr.40091   Ø 24 mm.  per stuk   €  3,95 
Art.nr.40092   Ø 28 mm.  per stuk    €  5,95 
Art.nr.40094   Ø 32 mm.  per stuk      €  6,95
  

Aluminium gravel verdeler.
Speciaal voor het egaliseren en 
verdelen van het toplaagmateriaal.

Art.nr.40084  per stuk      € 97,50  
Breedte 2.00 m. 
Inclusief steel. 

Art.nr.40085  per stuk      € 92,50
Breedte 1.50 m. 
Inclusief steel.   
 

Opruwhout.
Driekant, hardhouten opruwhout.  
Met aan één zijde een zaagblad, 70 cm breed.
Inclusief steel.
Art.nr.40040 per stuk          € 15,50 
    

Aluminium hark.
Met een zaagblad van 70 cm breed.  
Inclusief steel.

Art.nr.40050 per stuk            €  43,50  

Aluminium baanschuimer.
Voor het egaliseren en vlakken van de 
tennisbanen.
Breedte 80 cm. Inclusief steel.

Art.nr.40080 per stuk                     € 51,50 

Aluminium handschaaf.
Tweezijdig te gebruiken voor het loshalen 
van de harde gravel en het egaliseren van de 
baan. Breedte 80 cm. Inclusief steel.

Art.nr.40070  per stuk                     €  58,50

Speciale RVS baanschuimer. 
Voor het professioneel afschrapen van de 
tennisbaan.
Breedte 68 cm.  Inclusief steel.
 
Art.nr.40083 per stuk             € 85,00

Egaliseerapparaat.
Dit apparaat is bijzonder handig om oneffenheden op de 
tennisbaan weg te werken. Inclusief steel.
Art.nr.40025 per stuk                                 € 83,50

Aluminium gravel verdeler. 
Voor het opvullen van de gaten en egaliseren 
van oneffenheden. Breedte 100 cm. 
Inclusief steel.
Art.nr.40060 per stuk          €  38,50

Rubber hark. 
75 cm inclusief steel.
Art.nr.40089 per stuk                 €  57,50  
50 cm inclusief steel. 
Art.nr.40090  per stuk                     €  45,00 

6 Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.



LijnenvegersLijnenvegers 

Match Liner.
Veegmachine is weersbestendig, 
slijtvast en toepasbaar voor alle 
tennis speellijnen.  
Inclusief steel.
Art.nr.410820 
per stuk                   € 117,50 

Reserve borstel Match Liner.
Art.nr.41083  
per stuk                   €  23,50

Lijnenveger ”Top”.
Met groene aluminium steel en  
arenga bezem.
Art.nr.41134 
per stuk                    €  24,95

Lijnenveger “Top”. 
Met groene aluminium steel en 
kunststof bezem.
Art.nr.41137
per stuk                     €  24,95
 

Kunststof lijnenveger.
Perfect voor gravel, 
kunstgras en zand ingestrooide  
tennisbanen. Weersbestendig.
Inclusief houten steel.  
Art.nr.410810
per stuk            € 139,00

Reserve bezem 
“Top”/“Bella”. 
(Arenga)
Art.nr.41135  
per stuk             €    6,50

Reserve bezem 
“Top”/“Bella”. 
(kunststof)  
Art.nr.41138 
per stuk            €    5,95
 

Lijnenveger “Bella”.  
Houten steel met 
scharnierpunt.

Art.nr. 411360  
Kunststof bezem 
per stuk            €  15,95

 
Lijnenveger “Bella”.  
Houten steel met 
scharnierpunt.

Art.nr.411390
met arenga bezem 
per stuk            €  15,95

Lijnenveger “Nuovo”.
Inclusief houten steel.
Art.nr.41125  
per stuk        €  19,95
Reserve bezem “Nuovo” 
Art.nr.41126
per stuk        €  11,00

Lijnenveger “Clean Line”.  
Met houten steel en  
kunststof bezem.
Art.nr.411160  
per stuk          €   10,50

Lijnenveger “Clean Line”.  
Met houten steel en arenga bezem.
Art.nr.411170 
per stuk                     €  11,50
  

Reserveborstel. 
“Clean Line” 
(kunststof)  
Art.nr.41100  
per stuk            €     6,50

Reserveborstel.
“Clean Line” 
(Arenga) 
Art.nr.41110     
per stuk            €     7,50

7U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be 



Onderhoudsmateriaal Onderhoudsmateriaal 

Motor wals USP I I
De hydraulisch aangedreven tweedelige wals met differentieel is gebouwd 
met standaard onderdelen waardoor de machine prijsgunstig is, een lange 
levensduur heeft en onderhoudsvriendelijk is. Bij de constructie werd bijzonder 
veel aandacht geschonken aan de gebruiksveiligheid. De machine is tevens voorzien 
van een geluiddemping en een beveiliging tegen droogdraaien van de motor.
Technische gegevens:
- Hondamotor GX 160, viertakt, 5.5 PK bij 3600 toeren/min.
- Brandstof: loodvrije benzine
- Aandrijving: onderhoudsvrije hydraulische aandrijving met een 
  decompressie automaat die het starten vergemakkelijkt.
- Grote wals: 900 mm breed, diameter 480 mm,
- Kleine rol : 800 mm breed, diameter 200 mm
- Snelheid: tot 6 km/uur, traploos zowel voor- als achteruit.
- Gewicht: leeg ca 335 kg, gevuld 455 kg.
- Met beschermkap.
Art.nr 40133 per stuk       € 5.200,00    
 

Handwals
Speciaal ontworpen voor sport- en tennisterreinen.
Werkbreedte 90 cm. 
Leeggewicht 60 kg en vulbaar met water tot 240 kg.
Tweedelige rol met schraper.
Art.nr.40180  per stuk                       €  750,00  
  

Handwals
Speciaal ontworpen voor sport- en tennisterreinen.
Werkbreedte 60 cm.
Zwaar massieve uitvoering met een gewicht van ca. 185 kg.
Tweedelige rol met schraper.
Art.nr.49155 per stuk                  €  850,00

Turbobezem USP 20.

De Turbobezem is gespecialiseerd  voor het verwijderen van gravel.  Alle bedienings elementen die  
rechtstreeks op de beugel zitten zijn geïntrigeerd. Snel, vriendelijk en effectief. Speciaal ontwikkeld 
voor in het voorjaar de tennisbanen klaar te maken.  Door toepassing van de nieuwe verwijderings 
technologie reinigt u een tennisbaan in minder dan 40 minuten onverbeterlijk schoon. 
De oude gravel kan gemakkelijk worden opgenomen. Beschadiging van de speellijnen is 
uitgesloten door de Turbobezem.  Met deze nieuwe ontwikkeling is het voor clubs tijd- en 
kostenbesparend. Compleet met zwarte PVC-borstel maar zonder gele borstel en zonder 
gravel opvanger.

Technische gegevens:
Motor:            Honda viertakt met 6 PK
Wielen:          Luchtbanden
Bezemaandrijving:  Hydrostatisch
Bezem:                   Rechts draaiend
Werkbreedte:          ca.90 cm
Art.nr. 40144  per stuk            € 2.250,00  

Art.nr.40146  PVC borstel zwart (1)  
per set                    €  165,00  
Art.nr.40145  PVC borstel geel (2)      
per set                 €  240,00 
Art.nr.40147   Staalborstel  blauw (3)  
per set                   €  195,00 
Art.nr.40148   Gravel opvanger
per stuk                    €  195,00    

Reserve onderdelen los verkrijgbaar. 

 

1       2       3
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OnderhoudsmateriaalOnderhoudsmateriaal

 
 
Art.nr.41291       550 liter   
Gravelcontainer afmeting: 134 x 99 x 78 cm       per stuk  €    620,00      
Art.nr.41301       700 liter     
Gravelcontainer afmeting: 134 x 99 x 96 cm       per stuk  €    710,00     
Art.nr.41311     1100 liter     
Gravelcontainer afmeting: 163 x 121 x 101 cm   per stuk  €    935,00  
Art.nr.41312     1500 liter   
Gravelcontainer afmeting: 184 x 143 x 104 cm   per stuk  € 1.245,00 

Gravelcontainers.
Stabiele, onderhoudsvrije en UV- en weersbestendige gravelcontainer met deksel, vervaardigd uit glasvezel gewapend 
polyester. Container met onderin een opening. Kleur grijs met oranje deksel.

Aluminium schop.
Met deze lichte schop kunt 
u zowel zand, als gravel 
uitstrooien. Inclusief steel.
Breedte 38 x 38 cm 

     
Art.nr.40101    
per stuk €  25,00

 

Aluminium schop.
Met deze lichte schop kunt 
u zowel zand, als gravel 
uitstrooien. Inclusief steel.
Breedte 34 x 26.50 cm

 
Art.nr.40100    
per stuk €  25,00 

 

Buisreiniger. 
Ideale buisreiniger voor het 
leegmaken van de goten. 
Is van gehard staal en rood 
gelakt, inclusief steel.

Art.nr.40033 
per stuk €  32,50 

Zandschop rechte 
voorkant. 
Zandschop is van gehard 
staal en rood gelakt, 
inclusief steel.
 
Art.nr.49112 
per stuk €  23,50 

Zandschop ronde 
voorkant. 
Zandschop is van gehard 
staal en rood gelakt, 
inclusief steel.

Art.nr.40099 
per stuk €  23,50

Biomos.
Voor de bestrijding van algen en mos.
Groene aanslag kunt u voortaan moeiteloos, veilig 
en voor lange tijd verwijderen met milieuvriendelijke 
Biomos. De werkwijze is eenvoudig:  
Biomos met water verdunnen en vervolgens aan-
brengen met gieter of rugnevelspuit.

Art.nr  40053 
Biomos per  1 liter   €    15,95 
Art.nr  40052 
Biomos per 10 liter   €  114,50 

 

Kruiwagen 
Kruiwagen inhoud ca 95 liter.
Ideaal bij instrooien van 
gravel. 
Stabiel met 2 luchtbanden.
Art.nr 401021 
per stuk  €  135,00 
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Baanbezems 

Kunstgrasbezem.
Stabiele baanbezem met 4 stuks eenvoudig verwisselbare borstels 
van 50 cm lang die in een aluminiumhouder worden geschoven. 
Speciaal voor kunstgrasbanen. Compleet met aluminium 
trekbeugel. Werkbreedte 200 cm.
Art.nr.40881 per stuk            € 130,00
Reserve borstel geel.
Art.nr.40883 per stuk                       €   12,50

Stalen baanbezem. 
Voor het opruwen van een dichtgeslipte tennisbaan. 
Ook ideaal voor het verwijderen van mos en alg. Onmisbaar bij 
een voorjaarsbeurt. Compleet met aluminium trekbeugel. 
Werkbreedte 200 cm.
Art.nr.40920  per stuk             € 255,00

Baanbezem voor gravel en kunstgras.
Stabiele baanbezem met 4 stuks eenvoudig verwisselbare borstels 
van 50 cm lang die in een aluminiumhouder worden geschoven. 
Verkrijgbaar in kunststof- of zachte arenga borstel. Compleet met 
aluminium trekbeugel. Werkbreedte 200 cm. 
Art.nr.40860 kunststof bezem  per stuk      € 124,50
Art.nr.40870 arenga bezem     per stuk   € 132,50

Reserve borstel.
Art.nr.40890 kunststof    per stuk   €   13,50
Art.nr.40900 arenga     per stuk   €   13,50

Baanbezem All Weather.
Deze baanbezem bestaat uit 4 stuks éénvoudig verwisselbare bezems 
van 50 cm lang die in een aluminiumhouder worden geschoven.  
De kunststofborstel aan de voorkant maakt het materiaal los en de 
arenga borstel aan de achterkant verdeelt het losgemaakte materiaal 
gelijkmatig over de baan. 
Compleet met aluminium trekbeugel.  
Werkbreedte 200 cm. 
Art.nr.40935      per stuk               €  135,00
Reserve borstel.
Art.nr.40936     per stuk               €    15,95



Baanbezems

Combi bezem/sleepnet. 
Combinatie van een bezem met een sleepnet.
In de aluminiumhouder zitten kunststof borstels 
(2 stuks van 1 meter) en een speciaal sleepnet.
Compleet met aluminium trekbeugel. 
Werkbreedte 200 cm.
Art.nr.41072   per stuk      € 139,50

Reserve trekbeugel. 
Voor diverse baanbezems.
Art.nr.40861    per stuk          €   36,50

Eénrijige Staaldraadbezem.
Deze bezem is uitgevoerd met roestvrijstalen draden, diagonaal gevat 
in een pvc frame. Werkbreedte van 200 cm.  Zeer geschikt om harde 
banen op te ruwen en de waterdoorlaatbaarheid te bevorderen.
Art.nr. 49086   
per stuk         €   205,00

Reserve bezem éénrijig. 
Gevat in pvc frame. 
Art.nr. 49088    
per stuk         €  110,00

Reserve bezemsteel van hout.  
Art nr. 49089    
per stuk         €    14,50

Dubbele staaldraadbezem.
Om tennisbanen tijdens het seizoen op te ruwen. 
Lengte van de bezem is 2,00 meter en wordt geleverd in 
verzinkte uitvoering. Inclusief eenrijige bezems.  
Art.nr.40975    per stuk           €  450,00

Smalle reserve bezem.
Gevat in houten frame.
Art.nr.40976 prijs  per stuk                            € 107,50

11U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be 



Sleepnetten

Enkel sleepnet met aluminium trekbalk.
Aluminium trekbalk met sleepnet en trekkoord.
Werkbreedte 200 cm en lengte net 115 cm.
Art.nr.40980 per stuk            € 89,50

Dubbel sleepnet met aluminium trekbalk.
Aluminium trekbalk met sleepnet en trekkoord.
Werkbreedte 200 cm en lengte net 115 cm.
Art.nr.41010 per stuk                 € 115,00

Enkel sleepnet.
Houten trekbalk met sleepnet en trekkoord.
Werkbreedte 200 cm en lengte net 115 cm.
Art.nr.41021 per stuk                        € 69,50

Dubbel sleepnet.
Houten trekbalk met sleepnet en trekkoord.
Werkbreedte 200 cm en lengte net 115 cm.
Art.nr.41020 per stuk                 € 95,00

Enkel sleepnet “Speciaal”.
Houten trekbalk met sleepnet en trekkoord.
Werkbreedte 200 cm en lengte net 150 cm.
Art.nr.41030  per stuk           € 80,00

Extra zware kwaliteit

Dubbel sleepnet “Speciaal “.
Houten trekbalk met sleepnet en trekkoord.
Werkbreedte 200 cm en lengte net 150  cm.
Art.nr.41041 per stuk    € 114,50 
       

Extra zware kwaliteit

Sleepmat voor keramisch zand ingestrooide tennisbanen.
Het sleepnet met de kleine maas is voorzien van speciale coating, waardoor er veel minder 
hechting van zand aan het net is. Op standaard sleepnetten zit vaak één smalle en een brede 
maas. Vooral op de brede maas blijft veel zand liggen, met als gevolg dat waar het net wordt 
neergelegd of opgehangen er een grote hoeveelheid zand word verzameld. Dit zand moet 
iedere week weer worden teruggebracht naar de speelplekken, veel extra werk. Doordat het 
net met de kleine maas geen brede stroken heeft en is gecoat blijft er veel minder zand op 
liggen of aanhangen. Ook laat het sleepnet een mooi veegbeeld achter.

Sleepmat met houten trekbalk.
Art.nr 3014                                     per stuk       €   76,50
Sleepmat met aluminium trekbalk.
Art.nr 3017                       per stuk       €   89,50
Reserve sleepnet. 
Art.nr 3021          per stuk      €   38,50

12 Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.



Sleepnetten

Sleepmat “Super Clean”.
Ontwikkeld om snel en eenvoudig bladeren en dennennaalden op te 
nemen. Het reinigen gebeurt door de sleepmat uit te kloppen. 
Gelijkertijd zorgt de sleepmat voor een egalisering van het baanoppervlak.  
De mat moet altijd vlak op de grond liggen.
Werkbreedte 200 x 80 cm. Inclusief trekkoord.
Art.nr.41077 per stuk                         € 350,00

Roset plan.
Voor het slepen van gravel, kunstgras en zand ingestrooide banen.
Aluminium trekbalk met kunststof tegels en sleepnet.
Werkbreedte 200 x 150 cm. Inclusief trekkoord.

Art.nr.41079 per stuk                         € 159,50

Trekkoord.
Lengte 3,5 m.
Kleur groen.
Art.nr.41002 per stuk                      €   6,95

Reserve aluminium trekbalk.
Met trekkoord, maar zonder sleepnet.
Werkbreedte 200 cm.
Art.nr.40990 per stuk   €  52,50 

Houten trekbalk.
Met trekkoord, maar zonder sleepnet.
Werkbreedte 200cm.
Art.nr.40992 per stuk           €  39,50

Reserve sleepnet “Speciaal”.   
Afmeting 200 x 150 cm.   
Extra zware kwaliteit.  
Art.nr.41031  
per stuk                    €  42,50
 

Reserve sleepnet.
Afmeting: 200 x 115 cm.

Art.nr.41001  
per stuk                               €   34,50

Sleepnetten “Speciaal”.
Complete rol van 30 meter.
Afmeting 3000 x 150 cm. (15 stuks)
Art.nr 41032 
per rol              €  575,00
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Sproeisystemen
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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

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

Perrot Pop-up Sproeier LVZA 22-1 WH
Art.nr.41331 per stuk       € 135,00

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

 



Beregeningsmateriaal

15U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be 

Broes model A.
Art.nr.41340 per stuk     € 64,50

Broes model B.
Art.nr.41350  per stuk     € 79,50

Broes model C.
Art.nr.41360 per stuk     € 107,50

Broes model D.
Art.nr.41361 per stuk       € 69,50

Statief .
Standaard, met in hoogte verstelbaar 
binnenbuis (gegalvaniseerd)

Art.nr 41324     Buitendraads  1”    
hoogte 60/100 cm   € 49,50 

Art.nr 41323     Buitendraads  3/4” 
hoogte 60/100 cm   € 35,00

U kunt bij ons ook terecht voor 
PERROT en HUNTER sproeiers.
Vraag naar de mogelijkheden.
 

Waterslang speciaal.
PVC slang met polyester gebreide 
inlagen. Kleur inwendige zwart, 
uitwendig geel, ozon bestendig, 
slijt vast en cadmium vrij.
Art.nr 41381  €   75,00
1” per  rol 25 mtr 
   Art.nr 41382  € 145,00 
1” per rol 50 mtr  
  Art.nr 41383   €   40,00  
3/4” per  rol 25 mtr 
 Art.nr 41384   €   80,00
3/4” per rol 50 mtr   

Slangklem 1”.
Art.nr.41403  
per stuk               €   1,00

 
Geka koppeling 1”.  
(messing)
Art.nr.41390  
per stuk               €   2,50

Geka koppeling 3/4”. 
(messing)
Art.nr.41391  
per stuk               €   2,25

Reserve rubbertjes.
Art.nr.41342  
per stuk               €  0,50

Sector Sproeier. Type 60.
Messing sector sproeier. 
¾” binnendraad. Sproeimond 4.4 x 2.40 mm. 
Ideaal voor beregening van sportvelden en golfbanen.
Druk L/U Straal(mtr)
3 1600 15.5
3.5 1790 15.7
4.5 2000 16
Art.nr 41325 per stuk    € 30,25

Sector Sproeier. Type 65.
Messing sector sproeier.  
1”  binnendraad. Sproeimond 6.4 x 3.40 mm. 
Geschikt voor bijv. weiland en/of grotere opp.
Druk L/U Straal(mtr)
3,5 3720 17
4 4080 17.50
5.5 4500 19
Art.nr 41326 per stuk    € 70,50
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EasiClay kunstgravel is de ideale indoor kunststof gravelbaan.

EasiClay heeft veel comfort
Omdat EasiClay wordt afgestrooid met los EPDM granulaat, is het mogelijk 
om slidings te maken zoals op een echte gravelbaan. Daarnaast zorgt de 
PVC mat, opgebouwd uit miljoenen kussentjes, voor een zeer hoge mate van 
demping. Deze eigenschappen maken EasiClay tot een uitmate vriendelijke 
baan voor spieren en gewrichten.

EasiClay heeft weinig onderhoud
Door de unieke opbouw van EasiClay, bestaat het onderhoud slechts uit het 
slepen van de baan na het spelen en het vuilvrij houden. 

EasyClay is ISA-SPORT gecertificeerd
EasyClay kunstgravel is volledig en gecertificeerd door ISA-Sport en
de KNLTB en als zodanig opgenomen in de sportvloerenlijst. EasiClay voldoet 
aan de gestelde normen die door de nationale normeringcommissies zijn 
vastgesteld. Sportfunctionaliteit, veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit staan 

EasiClay kunstgravel 



LijnenvegersWaterzuigset

Spons broden.
Sponsbroden van viscose.
Afmeting 50 x 30 x 8 cm.
Art.nr.41155 
per stuk       €  13,50

Waterzuigset.
Een spons met steel voor het  
opzuigen van kleine waterplassen. 
Inclusief kunststof emmer met een 
verzinkt rooster.
Art.nr.41182  
per set       €  93,50

Rollerdweil.
Deze rollerdweil neemt zonder 
enige moeite water op. Door een 
simpele schaarbeweging wordt 
het opgenomen water uitgeperst.  
Sponsbreedte 50 cm.
Gewicht 5 kg.
Art.nr.41187  per stuk    €  99,50

Reserve Spons voor rollerdweil.
Art. nr 41188  per stuk   €  25,00

Compri Spons viscose.

Voor het verwijderen van plassen op de baan 
bieden wij u de compri spons aan. Dit zijn 
samengeperste sponzen die opzwellen zodra ze in 
contact komen met water.
In de beschrijving staan de afmetingen zoals ze 
geleverd worden.

Afmeting  42 x 29,5 x 2,5 cm. 
Art. nr  3570   per stuk       €  15,50
Afmeting  92,5 x 45 x 2 cm. 
Art. nr  3571   per stuk       €  32,50

Waterzuigwals “Speciaal”.
Voor het opzuigen van waterplassen. 
Door de enorme zuigkracht kan in korte tijd een 
tennisbaan weer bespeelbaar gemaakt worden.  
Zuigtrommel met spons kan het water in beide 
richtingen opnemen.  De wielen zijn voorzien van 
brede luchtbanden.  De waterbak is van kunststof.
Art.nr.41141 per stuk                         € 750,00
Droogtrommel.
(reserve) 
Art.nr.41150  per stuk                         € 225,00
Reserve waterbak. 
Voor de waterzuigwals 
Art.nr.41152  per stuk             €  42,50
Reserve spons en lijm.
Art.nr 41154 per set            €  65,00

17U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be 
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EasiClay kunstgravel is de ideale indoor kunststof gravelbaan.

EasiClay heeft veel comfort
Omdat EasiClay wordt afgestrooid met los EPDM granulaat, is het mogelijk 
om slidings te maken zoals op een echte gravelbaan. Daarnaast zorgt de 
PVC mat, opgebouwd uit miljoenen kussentjes, voor een zeer hoge mate van 
demping. Deze eigenschappen maken EasiClay tot een uitmate vriendelijke 
baan voor spieren en gewrichten.

EasiClay heeft weinig onderhoud
Door de unieke opbouw van EasiClay, bestaat het onderhoud slechts uit het 
slepen van de baan na het spelen en het vuilvrij houden. 

EasyClay is ISA-SPORT gecertificeerd
EasyClay kunstgravel is volledig en gecertificeerd door ISA-Sport en
de KNLTB en als zodanig opgenomen in de sportvloerenlijst. EasiClay voldoet 
aan de gestelde normen die door de nationale normeringcommissies zijn 
vastgesteld. Sportfunctionaliteit, veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit staan 
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TechTenn heeft veel comfort
TechTenn is een dempend systeem, bestaande uit een rubberen onderlaag en een 
rubbergevulde structuurcoating. Deze opbouw maakt TechTenn bijzonder vriendelijk 
voor spieren en gewrichten.  

TechTenn is altijd bespeelbaar
De TechTenn toplaag wordt op een verharde onderbouw zoals asfalt of beton 
aangebracht. Het systeem is volledig waterdoorlatend zodat er altijd gespeeld kan worden. 

TechTenn heeft weinig onderhoud
Door de unieke opbouw van TechTenn, bestaat het onderhoud slechts uit het slepen 
van de baan na het spelen en het vuilvrij houden.  

MULTI-SPORT

Breemstraat 29 - 3650 Dilsen-Stokkem - www.scheepers-sport.be - (+32) 478 513 944

TECHTENN



Scheidsrechtersstoelen

Afmeting       :  350 cm.
Frame werk   :  gegalvaniseerde steunen 
Zitvlak           :  geïmpregneerde planken.
Hoogte           :  135 cm.

Tribune bank wordt compleet gemonteerd
geleverd.
Art.nr. 41206  per stuk         € 650,00

Tribune bank
Deze robuuste en weersbestendige tribune zitbank zorgt voor een  
ideaal kijkplezier door het extra hoge zitvlak.

19U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be 
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“Royal Grand Slam”.
Scheidsrechtersstoel met basis-
frame van aluminium en met kunst-
stof bekleed. Zitschelp en schrijf-
blad zijn UV bestendig. Tevens 3 
mm dikke reclameplaten tussen de 
treden van de stoel. De reclame-
panelen aan de zijkanten van de 
stoel zijn 10mm dikke PVC platen. 
Reclame-opdruk op aanvraag. 
Prijs is zonder opdruk.  
Kleur wit.  Andere RAL kleur mo-
gelijk tegen meerprijs.
Art.nr.408101  
per stuk                 € 895,00

“Royal Grand Prix”.
Deze scheidsrechtersstoel met 
compleet kunststof onderstel is 
aan de zijkanten voorzien van 10 
mm dikke PVC reclamepanelen.
Zitschelp en schrijfblad UV 
bestendig. Reclameopdruk op 
aanvraag. Kleur wit.  Andere RAL 
kleur mogelijk tegen meerprijs.

Art.nr.408100  
per stuk                     € 795,00

“Royal”.
Deze elegante aluminium  
scheidsrechtersstoel voldoet aan 
de hoogste eisen.
O.a. Tüv en de DIN EN 131.
Aan de achterkant van de zitschelp 
zit een extra aluminium schoor 
voor meer stabiliteit van de stoel 
en de rugleuning.Inclusief rode 
zitschelp.

Art.nr.40800  
per stuk                 € 308,50

“Royal de luxe”.
Deze elegante aluminium 
scheidsrechtersstoel voldoet aan 
de hoogste eisen o.a. Tüv en de 
DIN EN 131. Aan de achterkant van 
de zitschelp zit een extra alumini-
um schoor voor meer stabiliteit van 
de stoel en de rugleuning.  Extra 
brede traptreden met ribbels voor 
een veilige opstap.De voeten van 
de stoel zijn op een plaatje gelast 
voor meer stevigheid. Inclusief 
rode zitschelp
Art.nr.40809  
per stuk                     € 375,00 

Zitschelp voor de nieuwe scheidsrechtersstoel.
Art.nr.408150   Zitschelp rood UV bestendig.   per stuk  €  26,50
Art.nr.408148   Zitschelp groen UV bestendig.  per stuk  €  26,50
Art.nr.408149   Zitschelp wit UV bestendig.  per stuk  €  26,50



Scoreborden

M-Score bord 

M-Score bord

De M-Score bestaat uit een geheel aluminium, duurzaam frame 
dat in combinatie met de mooie rondingen zorgt voor een 
moderne uitstraling.
Het scorebord M-Score is goed zichtbaar onder elke hoek. 
Niet alleen prettig voor de spelers maar ook voor de toeschouwers.

M-Score
Art.nr.6001  per stuk     € 175,00

Mogelijkheid tot reclame, full color dubbelzijdig bedrukt
Art.nr.8999  per bord    €  45,00

Reserve bal rood.
Art.nr.6010 
per stuk      € 7,50

S-Bevestiging.
Voor aan het hekwerk of de scheidsrechtersstoel. 
Art.nr.6013  per stuk            € 85,00

Statief voor de M-Score.

Art.nr.6002 per stuk     € 72,00

Paalbevestiging. 
Voor aan de netpaal.
Art.nr.6003  per stuk    € 50,00

 

Set-Score.
Hiermee kan men de eerste en/of tweede 
set noteren. De Set-Score wordt verkocht als 
set van 2 stuks en is gemakkelijk op de 
M-score te monteren.
Art.nr.6012  prijs per set      € 75,00

Reserve bal geel.
Art.nr.6009 
per stuk            € 7,50

20 Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.



Afscheidingsnetten

Afscheidingsnetten
Om tennisvelden in de hal af te schermen is een net de ideale oplossing. Scheepers Sportvelden levert standaard maten uit 
voorraad, maar kan uiteraard elke gewenste afmeting en uitvoering voor u maken.

Tennisveld afschermnet.
Materiaal: knooploos polypropyleen 
Maaswijdte:  45 x 45 mm
Draaddikte:   2.30 mm Ø
Afwerking:    rondom randlijn en aan 
onderzijde een loodkoord.

Afscheidingsnet is voorzien van een 
staalkabel met 2 spanschroeven en 
3 symplexhaken per meter.

Art.nr.41572   per stuk     €  165,00
Afmeting:            20 x 2.50 m.
Kleur:   wit/groen.

Art.nr.41581  per stuk     €  185,00 
Afmeting:              20 x 3.00 m.
Kleur:   wit/groen.

Art.nr.41571  per stuk     €  325,00 
Afmeting:              40 x 2.50 m.
Kleur:   wit/groen.

Art.nr.41582  per stuk      €  365,00 
Afmeting :             40 x 3.00 m.
Kleur:   wit/groen.

Ondersteuningsstang voor het afschermnet. 
Aluminium stang met een brede voet.
In hoogte te verstellen van 2 tot 3 meter. 
(3 stuks nodig bij een net van 20 meter)
Art.nr.41585 per stuk                 € 35,00

Netballenvanger
Dit ballenvangnet voorkomt losliggende tennisballen.
Als er bij kindertennis of in groepsverband getraind wordt, voorkomt dit ballenvangnet dat de tennisballen over de tennisbaan 
gaan rollen. Het snel verzamelen van tennisballen spaart tijd.
Eenvoudig te monteren.
Art.nr 40569 per stuk   € 77,50

21U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be 



Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.

Vloertegel Tennis 

Vloertegel Tennis is een zeer goed product dat door de ITF en 
Zweedse tennisbond toegelaten is als vloer voor tennisbanen.

De tegelvloer is eenvoudig en snel te leggen. 
De constructie van dit materiaal is gemaakt om uitglijden 
te voorkomen.
De vloer is multifunctioneel te gebruiken.
De tegels kunnen zowel binnen als buiten 
gebruikt worden, in elk klimaat en zijn snel droog.

Technische specificatie:
Milieuvriendelijke en recyclebare tegels (geen PVC).
Afmeting tegels: 30.16  x 30.16 x 1.33 cm.
Sterkte 13.3 N/mm2
Gewicht van 1 tegel 0.3 kg
Punt belasting 550/ ton /m²+ 5500 kg/dm² / 50 kg/ cm.

Verkrijgbaar in de standaard kleuren: 

Donker blauw 
Groen
Rood

De volgende randartikelen zijn hierbij nog nodig:
Kantlijsten, hoeken, verbindingselementen.

Wij maken u graag een offerte.

Vloertegel Multisport

Speciaal ontwikkelde, multi-functionele tegel. 
De tegel heeft de juiste eigenschappen voor ‘’Stop en Go” 
activiteiten zoals trainingen voor hockey, basketball, voetbal, 
badminton, handbal, volleybal, aerobics.

De volgende kleuren zijn mogelijk:

De vloertegels wordt  ook wel gebruikt bij evenementen en 
beurzen. Snel op te bouwen en af te breken.
De tegels kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden en 
in elk klimaat en zijn snel droog.

Technische specificatie:
Milieu vriendelijke en recyclebare tegels (geen PVC).
Afmeting tegels: 30.33  x 30.33 x 1.41 cm.
Sterkte: 14.1 N/mm2
Gewicht van 1 tegel 0.356 kg
Punt belasting 500/ ton /m²+5000 kg/dm² / 170 kg/ cm.

De volgende randartikelen zijn hierbij nog nodig.
Kantlijsten, hoeken, verbindingselementen.

Wij maken u graag een offerte.
 

Zilvergrijs
Licht blauw
Donker blauw 
Groen       
Rood
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LijnenvegersWindschermdoeken

Materiaal: UV gestabiliseerd polyetheleen weefsel.Gewicht ca 160 gr/m²
Afwerking: met versterkte zoom, ringen om de 50 cm.hart op hart.
De maatvoering kan een tolerantie hebben van 5%.

Windschermdoeken in diverse kleuren.

Afwijkende maat bestellen?  Informeer naar de mogelijkheden.
Wij bedrukken ook uw windschermdoeken - vraag vrijblijvend een offerte.

Windschermdoeken in diverse kleuren.
Wij bedrukken ook u windschermdoeken - vraag vrijblijvend een offerte.

Art.nr 41508 kleur donkergroen afmeting   6 x 1.90 meter per stuk    €   30,00
Art.nr 41510 kleur donkergroen afmeting 12 x 1.90 meter per stuk    €   60,00
Art.nr 41509 kleur donkergroen afmeting 18 x 1.90 meter per stuk    €   90,00

Art.nr 41507 kleur lichtgroen afmeting       6 x 1.90 meter per stuk    €   30,00
Art.nr 41511 kleur lichtgroen afmeting     12 x 1.90 meter per stuk    €   60,00
Art.nr 41512 kleur lichtgroen afmeting     18 x 1.90 meter per stuk    €   90,00

Art.nr 41501 kleur zwart afmeting              6 x 1.90 meter per stuk     €   30,00
Art.nr 41502 kleur zwart afmeting            12 x 1.90 meter per stuk     €   60,00
Art.nr 41503 kleur zwart afmeting            18 x 1.90 meter per stuk     €   90,00

Art.nr 41513 kleur lichtblauw afmeting      6 x 1.90 meter per stuk    €   35,00
Art.nr 41514 kleur lichtblauw afmeting    12 x 1.90 meter per stuk    €   65,00
Art.nr 41515 kleur lichtblauw afmeting    18 x 1.90 meter per stuk    €   95,00

Windschermdoeken Premium.
  
Met verstevigde band.
Materiaal:180gr/m UV gestabiliseerd polyethyleen.
Weving : Mono/tape  Windreductie: 80%
Afwerking: verstevigde band, RVS ogen om de 50 cm.
 
Art.nr 41507P  Premium-lichtgroen  afmeting   6 x 2 meter  per stuk       €   69,00
Art.nr 41511P  Premium-lichtgroen  afmeting 12 x 2 meter  per stuk       €   99,00
Art.nr 41512P  Premium-lichtgroen  afmeting 18 x 2 meter  per stuk       € 135,00
 
Materiaal:180gr/m UV gestabiliseerd polyethyleen.
Weving : Mono/tape  Windreductie: 80%
Afwerking: verstevigde band, RVS ogen om de 50 cm.
 
Art.nr 41508P  Premium-donkergroen  afmeting   6 x 2 meter  per stuk    €   69,00
Art.nr 41510P  Premium-donkergroen  afmeting 12 x 2 meter  per stuk    €   99,00
Art.nr 41509P  Premium-donkergroen  afmeting 18 x 2 meter  per stuk    € 135,00

Verzinkt haakje.
Art.nr.41530 
per stuk    €  0,20
  

Tie Raps.
Art.nr.41532 
per pak   €  6,95
                  
  

Simplexhaakjes.   
Verpakt met 60 stuks in een doosje.
Voor een winddoek met een 
afmeting van 12 x 2 meter heeft u 
één doosje simplexhaakjes nodig.

Kunststof haakje.
Art.nr.41531 
per stuk    €  0,20

23U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be 



Tennisbaanbenodigdheden
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Tennisfloor maakt het verschil.
Tennisfloor is een complete range indoor en outdoor tennisbaansystemen
opgebouwd uit hoogwaardige twee-componenten polyurethanen.
Tennisfloor biedt voor elke wens een passende oplossing.

Tennisfloor Rally.
Met Tennisfloor Rally kunnen bestaande indoor tapijtbanen worden gerenoveerd
tot een hoogwaardige en comfortabele hardcourt tennisbaan.

Tennisfloor Smash.
Dit is een vol-kunststof indoorsysteem dat zich onderscheidt door zijn sterkte.
Tennisfloor Smash is niet alleen geschikt als top tennisbaan maar ook als evenementenvloer.

Tennis Pro.
De keuze van professionals! Tennisfloor Pro heeft niet alleenuitstekende speeleigenschappen 
maar is ook uitermate comfortabel. De rubberen onderlaag biedt een zeer hoge mate van 
schokabsorptie. De meest prestigieuze Belgische tennisscholen spelen op Tennisfloor Pro.

Tennisfloor Pro is volledig erkend en gecertificeerd door de ISA-Sport en KNLTB en als 
zodanig opgenomen in de sportvloerenlijst. Tennisfloor Pro voldoet aan de gestelde normen 
die door de nationale normeringcommissies zijn vastgesteld. 
Sportfunctionaliteit, veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit staan hierin centraal.

Tennisfloor Baseline.
Tennisfloor baseline wordt op alle systemen gebruikt als toplaag. 
Dit is een sterke, duurzame en stroeve coating.

Breemstraat 29 - 3650 Dilsen-Stokkem - www.scheepers-sport.be - (+32) 478 513 944

TennisFloor



Tennisbaanbenodigdheden

Kunststof borden leverbaar in diverse maten en met tekst naar keuze. 
Prijs op aanvraag.

Baannummer bord.
Hard pvc kunststofbord. 
Met zwarte cijfers van 0-9. 
Afmeting 30 x 20 cm. 
Art.nr.41250  per stuk       €  6,50
 
Met zwarte cijfers van 10-20.
Afmeting 30 x 40 cm. 
Art.nr.41260  per stuk      €   8,50

Sleepnet hanger.
Ideaal voor het ophangen van sleepnetten. 
Te bevestigen aan palen. Voor palen Ø 60 mm.  
Kleur geel daardoor goed zichtbaar.
Art.nr.41434  per stuk           € 38,50
Ook in de kleur wit verkrijgbaar.
Art.nr 41439 per stuk        € 38,50

Dubbele sleepnethaak.
Dubbele aluminium haak voor bevestiging 
aan hekwerkpaal.
Voor palen Ø 60 mm.  
Art.nr.41436 
per stuk                               € 15,50

Materiaalhaak. 
Haak van verzinkt staal voor het ophangen 
van bezems en sleepnetten.
Voor palen Ø 60 mm.   

Art.nr.41440 per stuk                € 9,50

Materiaalhaak.  
Voor lijnenveger. Materiaal verzinkt staal met 
2 haken voor bezems of lijnenvegers.  
Groen gecoat. 
Voor palen Ø 60 mm.   
Art.nr.41433 per stuk                    € 11,50

Materiaalhaak.  
Groen gecoat. Materiaal verzinkt staal. 
Voor bezems of lijnenvegers. 
Voor palen Ø 60 mm.  
Art.nr.41431 
per stuk                        € 15,50

Enkele sleepnethaak.
Enkele aluminium haak voor bevestiging 
aan hekwerkpaal.
Voor palen Ø 60 mm.  
Art.nr.41437 
per stuk                   € 13,50

Kunststof bord. 
“sleepnetrichting.”
Afmeting bord: 
33 x 50 cm.
Art.nr.41242  
per stuk         € 14,50

Kunststof bord  met tekst   
Afmeting 30 x 13 cm.         
Tekst “Sleepnet”    
Art.nr.41261 per stuk           € 11,50    
Tekst “Lijnenveger“  
Art.nr.41264 per stuk           € 11,50
Tekst “Bezem“  
Art.nr.41262 per stuk           € 11,50
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Tennisfloor maakt het verschil.
Tennisfloor is een complete range indoor en outdoor tennisbaansystemen
opgebouwd uit hoogwaardige twee-componenten polyurethanen.
Tennisfloor biedt voor elke wens een passende oplossing.

Tennisfloor Rally.
Met Tennisfloor Rally kunnen bestaande indoor tapijtbanen worden gerenoveerd
tot een hoogwaardige en comfortabele hardcourt tennisbaan.

Tennisfloor Smash.
Dit is een vol-kunststof indoorsysteem dat zich onderscheidt door zijn sterkte.
Tennisfloor Smash is niet alleen geschikt als top tennisbaan maar ook als evenementenvloer.

Tennis Pro.
De keuze van professionals! Tennisfloor Pro heeft niet alleenuitstekende speeleigenschappen 
maar is ook uitermate comfortabel. De rubberen onderlaag biedt een zeer hoge mate van 
schokabsorptie. De meest prestigieuze Belgische tennisscholen spelen op Tennisfloor Pro.

Tennisfloor Pro is volledig erkend en gecertificeerd door de ISA-Sport en KNLTB en als 
zodanig opgenomen in de sportvloerenlijst. Tennisfloor Pro voldoet aan de gestelde normen 
die door de nationale normeringcommissies zijn vastgesteld. 
Sportfunctionaliteit, veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit staan hierin centraal.

Tennisfloor Baseline.
Tennisfloor baseline wordt op alle systemen gebruikt als toplaag. 
Dit is een sterke, duurzame en stroeve coating.

Breemstraat 29 - 3650 Dilsen-Stokkem - www.scheepers-sport.be - (+32) 478 513 944 U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be 



Onderhoudsmateriaal

Nieuw ontwikkelde opblaasbare tenniswand AirTennis, de ideale trainingspartner voor elke tennisspeler.                                                                                                                                    
De  AirTennis  is vast te gebruiken, maar ook als verplaatsbare trainingsmuur.                           
Vervaardigd volgens de hoogste normen, ideaal en uniek. Handig verpakt in een tas, is de tenniswand gemakkelijk te transporteren. 

Monteren van de AirTennis:
De muur wordt op de bodem uit elkaar gerold. Door middel van de meegeleverde luchtdrukpomp, wordt de tennismuur in korte tijd gevuld 
met lucht. De aan beiden zijden bevestigde riemen, dienen ter bevestiging aan de steunen, hekwerk of muurwanden. 
Het bodemzeil dient ter bescherming en wordt eenvoudig met klittenband aan de onderkant van de muur bevestigd. 
De muur kan met de luchtdrukpomp ook weer snel worden leeggelaten.  
 
De voordelen:
• 3 Meter wand weegt slechts 19 kg.
• Door het aanpassen van de luchtdruk, kan het gedrag van de wand worden veranderd.
• Snel gemonteerd/gedemonteerd.
• Het gedrag van de wand kan worden veranderd door het aanpassen van de luchtdruk.
• Ideaal voor beginners en gevorderden.
• Beide zijden bespeelbaar.
• Standaard hoogte 180 cm.
• Verkrijgbaar in diverse breedtes.

Tenniswand AirTennis - uw ideale trainingspartnerTenniswand AirTennis - uw ideale trainingspartner

Art.nr 42020 300 x 180 cm per set  €  1.250,00
Art.nr 42021 400 x 180 cm per set €  1.450,00
Art.nr 42022 500 x 180 cm per set €  1.650,00 
Art.nr 42023 600 x 180 cm per set  €  1.950,00

Art.nr 42024 Standaards       €     475,00
voor vrijstaande plaatsing
Art.nr 42025 Air tennis set (3 meter)    €  1.595,00
compleet met standaard

Kijk voor een demonstratie filmpje “AirTennis” op www.youtube.com     
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Driehoeksbezems

27U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be 

Sleepmat voor keramisch zand ingestrooide tennisbanen.
Het sleepnet met de kleine maas is voorzien van speciale coating, waardoor er veel minder 
hechting van zand aan het net is.  
Op standaard sleepnetten zit vaak één smalle en een brede maas.
Vooral op de brede maas blijft veel zand liggen, met als gevolg dat waar het net wordt 
neergelegd of opgehangen er een grote hoeveelheid zand word verzameld.
Dit zand moet iedere week weer worden teruggebracht naar de speelplekken,  
veel extra werk.
Doordat het net met de kleine maas geen brede stroken heeft en is gecoat blijft er veel 
minder zand op liggen of aanhangen. Ook laat het sleepnet een mooi veegbeeld achter.

Sleepmat met houten trekbalk.
Art.nr 3014                                                 per stuk       €   76,50
Sleepmat met aluminium trekbalk.
Art.nr 3017                     per stuk       €   89,50
Reserve sleepnet. 
Art.nr 3021                   per stuk      €   38,50

De gele driehoekbezem.  
Breedte 125 cm of 150 cm, bedoeld voor het wekelijks egaliseren van het zandpakket.
Deze driehoekbezem is zo ontwikkeld, dat als er veel zand ligt, de bezem dat voor een 
deel mee zal nemen en op plekken waar minder zand ligt zal het voor een deel weer 
gelost worden (denk aan de speelplekken)
Op deze manier voorkom je een te snelle slijtage rond de baselijnen.
Art.nr 3006 125 cm breed      per stuk       € 350,00
Art.nr 3007 150 cm breed      per stuk       € 375,00

Reserve bezem smal
Art.nr 3003 125 cm breed      per stuk       €   55,00 
Reserve bezem smal  
Art.nr 3004 150 cm breed      per stuk       €   65,00 

De zware blauwe driehoekbezem.  
Breedte 150 cm, holle bezetting, gewicht 50 kilo, inplant 3 mm, 12,5 cm zichtbare haren. 
Door ervaring in het onderhoud van de afgelopen jaren hebben we geleerd dat er op 
keramisch zandbanen ook behoorlijk mos vorming ontstaat.
Om dit tegen te gaan adviseren wij om één maal in de maand de banen te vegen met deze 
harde driehoekbezem.
De bezetting van de bezem is erg ruim (holle bezetting), zodat de bezem geen zand 
verplaatst. Maar door zijn gewicht en de hardheid van de haren  
(inplant) gaat de bezem wel dieper het kunstgras in, waardoor beginnende mos vorming 
los geveegd wordt.
Art.nr 3008 150 cm breed      per stuk       € 500,00 

Reserve bezem blauw 
Art.nr 3013 150 cm breed      per stuk       € 135,00 
  

De rubber insleep mat 150 x 100 cm.  
Deze is nodig als nabewerking bij zowel de gele als de blauwe bezem.
Door het vegen met een driehoekbezem op zandingestrooide tennisbanen (geel of blauw) 
ontstaan veegsporen. Om de banen weer visueel netjes en bespeelbaar te krijgen dient 
men met de rubber insleep mat na te slepen.Bij voorkeur haaks op de veegrichting van de 
gebruikte bezem.De mat heeft ook nog een egaliserende werking. Als er veel zand ligt 
wordt dit in de cups van de mat meegenomen. Op plekken waar minder zand ligt zal de 
mat een gedeelte van het zand weer lossen. Slepen met een rubbermat kan ook los, dus 
zonder dat ervoor afgaand met een bezem is geveegd.Je kunt dan in korte tijd de banen 
er weer netjes bijleggen 
(denk aan tussentijds slepen bij toernooien). 
Art.nr 3009                     per stuk       € 175,00

Onderhoudsmateriaal voor keramisch zand tennisbanen.
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TechTenn 4S is de ideale indoor kunststof gravelbaan.

TechTenn 4S heeft veel comfort
Een dempende rubberen onderlaag, de E-layer, zorgt voor een uniek 
gevoel van comfort.  Omdat TechTenn 4S vervolgens wordt afgestrooid 
met los EPDM granulaat is de kans op blokkeren minimaal. 
Deze eigenschappen maken TechTenn 4S tot een uitmate vriendelijke 
baan voor spieren en gewrichten.  

 

TechTenn 4S is altijd bespeelbaar
De TechTenn 4S toplaag wordt op een verharde onderbouw zoals asfalt  
of beton aangebracht. 
 

TechTenn 4S heeft weinig onderhoud
Door de unieke opbouw van TechTenn 4S, bestaat het onderhoud slechts 
uit het slepen van de baan na het spelen en het vuilvrij houden.   

Breemstraat 29 - 3650 Dilsen-Stokkem - www.scheepers-sport.be - (+32) 478 513 944

TECHTENNN 4 S



Schoenpoetsers

Standaard maten roosters. Type 2-30
Afmeting      Art.nr            Prijs per stuk   

1000 x   500 mm    60000  €   47,50
1000 x   800 mm         60001  €   74,50
1000 x   600 mm    60002  €   58,50
1000 x 1000 mm    60004  €   95,00
1000 x 1200 mm    60005  € 115,00
1100 x   600 mm    60006  €   62,50
1100 x 1000 mm    60007  € 105,00
1200 x   500 mm    60008  €   58,50
1200 x   600 mm    60009  €   67,50
1200 x   800 mm    60010  €   90,00
1200 x 1000 mm    60011  € 115,00

Ook te verkrijgen in diverse andere afmetingen.
Prijs op aanvraag.

Stalen verzinkte rooster.
Het rooster Type R is opgebouwd uit draagstaven waarin vulstaven (10 x 2 mm) worden geperst. Het roosterpaneel is afgewerkt 
met een geprofileerde omrandingsstrip  en wordt thermisch verzinkt. Persroosters kunnen geproduceerd worden tot een draagstaaf-
lengte van 3.000 mm en een vulstaaflengte van 1.750 mm.

Schoenpoetser “Favoriet”.
Deze schoenpoetser is van topklasse.  Compleet met rooster en kunststofborstels.
Afmeting: 490 x 295 x 170 mm.
Art.nr.3100  per stuk   €  79,50

Reserveborstel “Favoriet”.  
Zijkant, rood.
Art.nr.3101  per stuk   €  10,50

Reserveborstel “Favoriet”.  
Beneden, zwart.
Art.nr.3102 per stuk   € 12,50

Schoonloopmat “Atlantik” - Bruin. 
Afmeting: 59 x 38.50 cm.
Donkerbruin met bruine kunststof borstels.
Art.nr.41280 per stuk                € 25,00 
Schoonloopmat “Atlantik” - Antraciet. 
Afmeting: 59 x 38.50 cm.
Antraciet met zwarte kunststof borstels.
Art.nr.41281 per stuk                € 25,00

Schoonloopmat “Atlantik” - Bruin. 
Afmeting: 100 x 60 cm.
Donkerbruin met bruine kunststof borstels.
Art.nr.41282 per stuk                € 89,50

Schoonloopmat “Atlantik” - Antraciet.
Afmeting: 100 x 60 cm.
Antraciet met zwart kunststof borstels.
Art.nr.41284 per stuk                € 89,50

Schoonloopmat “Atlantik”. 
Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.
Art.nr.9999   per m2       € 195,00

Shoe cleaner Spree.
Houten frame met kunststof 
borstels. 
Afmeting 37 x 25 cm
Art.nr.41270  per stuk     €  11,50

Shoe cleaner Elbe.
Zwart kunststof frame met  
kunststof borstels. 
Afmeting 36 x 27 cm.
Art.nr.41271 per stuk    € 10,50

Schoenreinigersbak.
Kunststof bak met rubber bekleed.  
Zorgt voor een perfecte schoen-
reiniging. Bak met water vullen 
voor een optimale 
reiniging van de 
schoenzolen. 
Het zand wordt in de 
kunststofbak 
verzamelt. Makkelijk 
schoon te maken.

Afmeting : 60 x 50 cm.

Art.nr 41286  per stuk  €   85,00 
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TechTenn 4S is de ideale indoor kunststof gravelbaan.

TechTenn 4S heeft veel comfort
Een dempende rubberen onderlaag, de E-layer, zorgt voor een uniek 
gevoel van comfort.  Omdat TechTenn 4S vervolgens wordt afgestrooid 
met los EPDM granulaat is de kans op blokkeren minimaal. 
Deze eigenschappen maken TechTenn 4S tot een uitmate vriendelijke 
baan voor spieren en gewrichten.  

 

TechTenn 4S is altijd bespeelbaar
De TechTenn 4S toplaag wordt op een verharde onderbouw zoals asfalt  
of beton aangebracht. 
 

TechTenn 4S heeft weinig onderhoud
Door de unieke opbouw van TechTenn 4S, bestaat het onderhoud slechts 
uit het slepen van de baan na het spelen en het vuilvrij houden.   

Breemstraat 29 - 3650 Dilsen-Stokkem - www.scheepers-sport.be - (+32) 478 513 944 U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be 



Zitbanken

30 Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.

Zitbank “ Helgoland”.  
Zitbank met 2 x 2 kunststof poten en 12 kunststof 
latten.   Versterkt in het midden, met een hoog 
zitcomfort.  Lengte 150 cm.   Gewicht 19 kg. 
Verkrijgbaar in de kleur wit of groen.(demontabel)
Art.nr.41207 kleur groen,  per stuk € 122,50 
Art.nr.41203 kleur wit,  per stuk € 128,50

Zitbank “Sindelfingen”.  
Zitbank met 3 x 2 kunststof poten en 12 kunststof latten.    
Versterkt in het midden, met een hoog zitcomfort.   
Lengte 200cm.  Gewicht 24 kg.   
Verkrijgbaar in de kleur wit of groen.(demontabel)
Art.nr.41204 kleur wit,  per stuk € 155,00
Art.nr.41212 kleur groen,  per stuk € 165,00

Zitbank “Stuttgart”.    
Zitbank zonder rugleuning met 3 x 2 kunststof poten en 5 
kunststof latten.  Lengte 200 cm.   
Gewicht ca 16 kg.   
Verkrijgbaar in de kleur wit of groen.(demontabel)
Art.nr. 412212 kleur wit, per stuk  €   98,50 
Art.nr.412213 kleur groen,  per stuk  €   99,50

Zitbank “Munchen”.   
Zitbank zonder rugleuning met 2 x 2 kunststof poten 
en 5 kunststof latten. Lengte 150 cm.  
Gewicht ca 12 kg.   
Verkrijgbaar in de kleur wit of groen.(demontabel)
Art.nr. 412210 kleur wit,  per stuk  € 78,50 
Art.nr. 412211 kleur groen,  per stuk  € 78,50

Zitbank “Berlin”. 
Zitbank met 3 x 2 kunststof poten en 9 kunststof 
latten. Lengte 200 cm.   Gewicht ca 21 kg. 
Verkrijgbaar in de kleur wit of groen.(demontabel)
Art.nr.41210 kleur wit,  per stuk € 127,50
Art.nr.41211 kleur groen, per stuk € 130,00

Zitbank “Freiburg”.   
Zitbank met 2 x 2 kunststof poten  en 9 kunststof 
latten.  Lengte 150 cm.  Gewicht ca 15 kg. 
Verkrijgbaar in de kleur wit of groen.(demontabel)
Art.nr.41200 kleur wit,  per stuk € 97,50
Art.nr.41199 kleur groen,  per stuk € 99,50



Afvalbakken

Afvalbak” Amsterdam”.
In kunststof uitvoering. Inhoud ca. 50 liter.
Afmeting: 811 x 480 x 357 mm  (h x b x d).
Exclusief bevestigingspaal en -ringen.
Verkrijgbaar in de kleur oranje,  
heldergroen of antraciet kleur.

Art.nr.4982     per stuk     € 77,50

Afvalbak “Parijs”.
Uitvoering in staal. Inhoud ca. 42 liter.
Afmeting: 612 x 416 x 306 mm (h x b x d). 
Standaard verkrijgbaar in de kleur groen 
RAL 6001, andere kleuren mogelijk 
tegen een meerprijs. 
Exclusief bevestigingspaal en -ringen.
Art.nr.493286  per stuk   € 182,50
 

Afvalbak “Zweden”.
Uitvoering in kunststof.
Inhoud ca.42 liter.
Afmeting: 612 x 416 x 306 mm  
(h x b x d). Verkrijgbaar in de kleur oranje, 
donkergroen of heldergroen.
Exclusief bevestigingspaal en -ringen.
Art.nr.493287 per stuk       € 102,50

Afvalbak “Praag”.
UV bestendigen kunststof afvalbak. 
Inhoud 50 liter. Te gebruiken voor wand- of 
aan hekwerk. Compleet met bevestigings- 
materiaal en sleutel.

Art.nr 41233 groen  per stuk      € 105,00
Art.nr 41234 oranje per stuk      € 105,00

Tennisbal groen.
Deze kunststof tennisbal afvalbak met 
een diameter van 50 cm is UV- 
en weersbestendig.  
Exclusief bevestigingspaal. 
Inclusief montage ringen.
Kleur groen.
Art.nr.41223  
per stuk                               € 135,00
 

Bevestigingsringen.
Art.nr.493290 per set           € 12,50

Bevestigingspaal.
Art.nr.493288 per stuk          € 45,00 

Tennisbal geel.
Deze kunststof tennisbal afvalbak  
met een diameter van 50 cm is UV- 
en weersbestendig. 
Exclusief bevestigingspaal.  
Inclusief montage ringen.
Kleur geel.
Art.nr.41224  
per stuk                                € 135,00
 

Deze tennisbank met  open middenstuk, om eventueel  
tassen en rackets op te leggen.
Heeft 2 zitplaatsen aan de zijkanten. 
Volledig  van kunststof en weersbestendig.
Afmeting zitvlak 57 cm breed en 50 cm diep.

Art.nr. 41213  per stuk        €  375,00

31U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be 



Tennisinstallatie

Compleet vrijstaande tennisinstallatie.

Deze nieuw ontwikkelde tennis installatie, is makkelijk van enkelspel naar dubbelspel om te bouwen. De installatie bestaat uit 5 delen. 
Voor enkelspel gebruiken we het middelste gedeelte en voor dubbelspel wordt het aan de zijkanten uitgebouwd.
Levering zonder net, adjusterband en gewichten.
Art.nr 40485 per set       €    1.550,00

Tennisnet model Reuver
Art.nr 40515 per stuk      €      105,00

Adjusterband
Art.nr 40710 per stuk      €        7,50

Extra gewichten.  
Voor toernooi gebruik en als u de tennisnetinstallatie buiten 
neerzet, dan adviseren wij extra gewichten.

Art.nr 404901  per set   €      350,00  

32 Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.



Kindertennis

Multi Sports Rader
Deze nieuwe Multi snelheidsmeter is 
bestemd voor tennis, golf ,voetbal, 
hockey. en meerdere balsporten.
Productinformatie:
Snelheid meting van 5 tot 199 km.
3 delige LED aanduiding met 55 mm hoge 
cijfers.
Meetafstand van 1-12 meter.
De gemeten snelheid kunt u instellen met 
of zonder stemgeluid.
De houdbaarheid van de batterij zonder 
stem geluid, ca  50 uur en met stem-
geluid ca 30 uur.
Automatische uitschakeling als de 
batterij leeg is.
Er zijn 5 batterijen AA nodig.
(worden er niet bijgeleverd)
Maatvoering LXHXB 15 x 15 x 12 cm

Art.nr 43003 per stuk  €   109,50

Tennisballen voor Stage 1
Voor kinderen vanaf 10 jaar.
25% langzamer en 10% lichter dan normale 
tennisballen.
Met groene stip. 
Verpakt per 12 stuks.

Art.nr 45080 per set         €   17,50

Tennisballen voor Stage 2
Voor kinderen vanaf 7-11 jaar.
50% langzamer en 10% lichter dan normale 
tennisballen.
Met oranje stip. 
Verpakt per 12 stuks.

Art.nr 45081 per set         €   17,50

Tennisballen voor Stage 3
Voor kinderen vanaf 2-7 jaar.
75% langzamer en 10% lichter dan normale 
tennisballen.
Rood/geel kleur. 
Verpakt per 12 stuks.

Art.nr 45082 per set        €   17,50

Jeugdbelijning  “Stage 2” 

Rubberen speellijn voor het originele Stage 2 speelveld.
Zijlijn: 3 cm  
Baseline: 4 cm breed
Kleur wit en UV bestendig

Set bestaat uit:  
In een set zitten de volgende speellijnen:  
- 2 baselines à 8.23 m.
- 2 zijlijnen à 17.83 m.
- Bevestigingsnagels
- Montage tekening
- Praktische draagtas.

Art.nr 45001 per set       €   42,50

Jeugdbelijning  “Stage 3”  

Rubberen speellijn voor het originele Stage 3 speelveld. 
Kleur wit en UV bestendig

Set bestaat uit:  
- 4  UV bestendige lijnen à 6.60 m 
- Bevestigingsnagels 
- Montage tekening
- Praktische draagtas

Art.nr  45002 per set          €   42,50

Belijning voor kindertennisbanen. 
Markeringslijn bestaat uit een zware pvc kwaliteit.
Ook voor tijdelijk gebruik is deze speellijn ideaal.
Een set bestaat uit 2 rollen van 11 meter en 8 cm breed. 
Kleur wit.
Art.nr. 45000 per set                  €   82,50

33U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be 
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Playlike a pro. Play on Proflex
De collectie van Proflex biedt een brede range aan hardcourt producten.
Deze verschillende systemen onderscheiden zich door speeleigenschappen
en duurzaamheid. Proflex tennisbanen zijn zeer comfortabel, consistent en vlak. 
Ze bieden uitstekende grip voor de speler en een constante ballbounce en -pace. 
Niet voor niets zijn Proflex tennisbanen de favoriet van spelers en eigenaren wereldwijd. 

De collectie
De Proflex collectie bestaat uit verschillende systemen. Door de unieke lagenopbouw 
van deze producten, is er voor iedere toepassing, van toernooi- tot recreatietennis, 
een passende oplossing. Het systeem kan, qua schokdemping en baansnelheid, 
volledig naar de wensen van de gebruiker aangepast worden. 
Bovendien is Proflex leverbaar in iedere gewenste kleurencombinatie. 

ITF geclassificeerd
Proflex heeft een ITF Court Pace Rating in 3 van de 5 categorieen.

ISA gecertificeerd
Proflex is volledig erkend en gecertificeerd door de ISA-Sport en de KNLTB en als 
zodanig opgenomen in de sportvloerenlijst. Proflex voldoet aan de gestelde normen 
die door de nationale normeringcommissies zijn vastgesteld.
Sportfunctionaliteit, veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit staan hierin centraal.

MULTI-SPORT

Breemstraat 29 - 3650 Dilsen-Stokkem - www.scheepers-sport.be - (+32) 478 513 944

ProFlex     



Kindertennis materialen

Kindertennisnetinstallatie USP 1.
Stabiele aluminium uitvoering. 
Het geheel bestaat uit 2 aluminium  
grondprofielen, 2 aluminium netpalen en  
4 gewichten bekleed met kunststof.  
Inclusief een nylon tennisnet.  
Licht en gemakkelijk te transporteren en  
vraagt weinig opbergruimte. 
Gewicht ca. 45 kg. 
Afmeting : 6.10 m x 0.85 m. 
Art.nr.40495 per stuk                 € 337,50

Mini-tennisnetinstallatie.
Deze praktische installatie kan goed gebruikt worden bij 
kindertennis activiteiten.  
Eenvoudig op te bouwen en gemakkelijk op te bergen.
Afmeting 6.10 m x 0.85 m. Gewicht 6,5 kg. 
Art.nr. 40488  per stuk               € 175,00

Minitennisnet afmeting:  
6.10 m x 0.85 m.  
2 mm PP, maaswijdte 45 mm.
Art.nr. 40564 
per stuk                         €  49,50

Minitennisnet afmeting:  
7,75 m x 0,925 m. 
2 mm PP, maaswijdte 45 mm.
Art.nr. 40565 
per stuk                         €   59,95

Kindertennisnetinstallatie.
Stabiel aluminium frame met een 
profiel van 40 x 40 mm.
Inclusief tennisnet. 
Afmeting: 6.10 x 0.85 m.

Art.nr.40491 per stuk                          € 359,50 
Installatie zonder wielen.  

Art.nr.40493 per stuk                € 399,00
Installatie met 6 kleine wielen. 

Midi tennisnet. 
Materiaal: UV gestabiliseerd PE, machinaal gevlochten.
Afmeting 9 x 1.07 m.  Kleur zwart.
Maaswijdte ca 45 x 45 mm. Draaddikte 2 mm.
Compleet met polyester bovenband en geplastificeerde 
staaldraad van 13.60 m. 
Zij- en onderkant voorzien van randlijn Ø 4 mm.
Ter hoogte van de 1e en 3e maas twee ogen met 1.5 m. 
spanlijn. Beide onderste hoeken voorzien van een 
zwarte spanlijn van 4 mm.
Ook geschikt voor Beach Tennis.

Art.nr 40566 per stuk            €   61,50
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Playlike a pro. Play on Proflex
De collectie van Proflex biedt een brede range aan hardcourt producten.
Deze verschillende systemen onderscheiden zich door speeleigenschappen
en duurzaamheid. Proflex tennisbanen zijn zeer comfortabel, consistent en vlak. 
Ze bieden uitstekende grip voor de speler en een constante ballbounce en -pace. 
Niet voor niets zijn Proflex tennisbanen de favoriet van spelers en eigenaren wereldwijd. 

De collectie
De Proflex collectie bestaat uit verschillende systemen. Door de unieke lagenopbouw 
van deze producten, is er voor iedere toepassing, van toernooi- tot recreatietennis, 
een passende oplossing. Het systeem kan, qua schokdemping en baansnelheid, 
volledig naar de wensen van de gebruiker aangepast worden. 
Bovendien is Proflex leverbaar in iedere gewenste kleurencombinatie. 

ITF geclassificeerd
Proflex heeft een ITF Court Pace Rating in 3 van de 5 categorieen.

ISA gecertificeerd
Proflex is volledig erkend en gecertificeerd door de ISA-Sport en de KNLTB en als 
zodanig opgenomen in de sportvloerenlijst. Proflex voldoet aan de gestelde normen 
die door de nationale normeringcommissies zijn vastgesteld.
Sportfunctionaliteit, veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit staan hierin centraal.

MULTI-SPORT
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Kindertennis

Kindertennis Bimbi.
Zeer snel op te bouwen door middel van een praktisch verbindings systeem. 
Het net wordt over de netpalen geschoven. De netspanning is in 5 standen verstelbaar.
Compleet met tas geleverd.   
Afmeting 6.10 x 0.85 m.
Art.nr 40506 per set         €  67,50

Mini tennis Bimbi
Zeer snel op te bouwen door 
middel van een praktisch verbind-
ings systeem. Het net wordt over de 
netpalen geschoven.  
De net spanning is in 5 standen 
verstelbaar.
Compleet met tas geleverd.
Afmeting 3.00 x 0.85 m.
Art.nr 40500 per set   € 55,00

Kids street tennisset  
Zeer snel op te bouwen door middel van een praktisch 
verbindings systeem. 
Het net wordt over de netpalen geschoven. 
De net spanning is in 5 standen verstelbaar.
Compleet met tas geleverd. 
Extra 4 rackets van 60 cm en 12 tennisballen.
Afmeting 6.10 x 0.85 m.
Art.nr 40510 per set    €  120,00

Mini street tennis set 
Zeer snel op te bouwen door middel van een praktisch 
verbindings systeem. 
Het net wordt over de netpalen geschoven. 
De net spanning is in 5 standen verstelbaar.
Compleet met tas geleverd. 
Extra 2 rackets van 60 cm en 6 tennisballen.
Afmeting 3.00 x 0.85 m.
Art.nr 40512  per set    € 99,50

36 Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.



Ballenmanden

Ballenmand Court Royal
 
Met deze ballenmand heeft u altijd 
alle tennisballen bij de hand tijdens 
een tennis training. De bal-
lenmand is gemaakt van 
stevig maar lichtgewicht 
aluminium. Mede dankzij de 
handige zwenkwielen is de 
ballenmand goed verrijdbaar 
en daardoor ideaal tijdens 
de training. De ballenmand is 
afsluitbaar aan de bovenkant 
zodat alle ballen netjes in de 
mand blijven zitten tijdens 
het vervoeren. Daarnaast is 
de mand inklapbaar waardoor 
deze eenvoudig op te bergen 
is wanneer deze niet wordt 
gebruikt.
afneembare tas, passen 120 
ballen in de tas.
Verrijdbaar

Art.nr 42054 per stuk     € 
85,00

Kunststof ballenmand.
Stabiele kunststof mand met wieltjes,
Lange beugels dienen voor het dragen en als steun.
Hoogte 80 cm.  Ca 75 ballen.

Art.nr 42073 per stuk    € 31,50

Ballenmand De Luxe
Verchroomde ballenmand voor het verzamelen van tennis-
ballen. Draagbeugels kunnen ook als statief fungeren.
Hoogte 85 cm.  
Inhoud voor ca. 60 ballen. Gewicht 2.6 kg.
Exclusief ballen.
Art.nr.42080 per stuk    € 33,50

Ballen koker.
Deze praktische ballen koker, maakt het eenvoudig en snel om de 
ballen te verzamelen. De ballen op de grond in de koker drukken. 
Geschikt voor ca 17 tennisballen. De deksel erop drukken en aan de 
andere zijde kunt u de koker weer openen.  Lengte 120 cm.
Art.nr 42053  per stuk       € 13,95

37U kunt ook online bestellen via onze webshop: www.scheepers-sport.be 
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ClayTech Tennisbanen
Het beste van gravel en hardcourt ineen..

ClayTech bestaat uit een vochtregulerend membraan dat wordt vastgelijmd aan 
een bestaande harde ondergrond en wordt in gevuld met Le French gravel, 
waardoor het de look en feel van een echte gravelbaan heeft. 
Gespecialiseerd lijnvulmiddel wordt gebruikt om permanente speellijnen te creëren 
zoals dat ook in Parijs gebeurt. 

 

  
 De combinatie van een hardcourtondergrond met het speelcomfort van een 
gravelbaan op Grand Slam niveau zorgt ervoor dat:

 
-

 U niet meer te maken heeft met voorjaarsonderhoud
-

 

De banen met uitzondering van vorst het hele jaar bespeelbaar zijn 

 

De banen een eerlijke balstuit hebben
-

 

De belijning identiek is aan de belijning in Parijs
-

 

De ondergrond altijd maximaal vlak is
-

 

Dat u het gevoel heeft op een echte gravelbaan te spelen

WATERING
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ClayTech Tennisbanen
Het beste van gravel en hardcourt ineen..

ClayTech bestaat uit een vochtregulerend membraan dat wordt vastgelijmd aan 
een bestaande harde ondergrond en wordt in gevuld met Le French gravel, 
waardoor het de look en feel van een echte gravelbaan heeft. 
Gespecialiseerd lijnvulmiddel wordt gebruikt om permanente speellijnen te creëren 
zoals dat ook in Parijs gebeurt. 

 

  
 De combinatie van een hardcourtondergrond met het speelcomfort van een 
gravelbaan op Grand Slam niveau zorgt ervoor dat:

 
-

 U niet meer te maken heeft met voorjaarsonderhoud
-

 

De banen met uitzondering van vorst het hele jaar bespeelbaar zijn 

 

De banen een eerlijke balstuit hebben
-

 

De belijning identiek is aan de belijning in Parijs
-

 

De ondergrond altijd maximaal vlak is
-

 

Dat u het gevoel heeft op een echte gravelbaan te spelen

WATERING

Tafeltennistafel model “Rondo”.
Deze tafeltennistafel heeft een rond model.
Tafelblad is 30 mm dik en van een weersbestendig, glad en poriën 
vrij materiaal, met witte pvc rand. De bal opsprong op deze 
tafeltennistafel is gelijk aan een indoor wedstrijd tafel. Onderbouw 
is van polymeer beton. De tafeltennistafel wordt geleverd op een 
pallet en de montage duurt ca 30 minuten. 
Er is geen speciaal gereedschap voor de montage nodig.
Prijs is inclusief 2 delig  tafeltennisnet, van verzinkt staal.
Reserve onderdelen zoals, tafeltennisnet en onderbouw zijn los 
verkrijgbaar. Gewicht ca. 460 kg.
Leverbaar in de kleuren groen (RAL 6002) , blauw (RAL 5002) en 
nieuw in de kleur zwart (RAL 9005). 5 jaar garantie.  
Art.nr.818 per stuk       €  1.785,00

Tafeltennistafel model “FUN”.
Deze tafeltennistafel heeft een vlak blad, in de vorm van een 8.
Tafelblad is 30 mm dik en van een weersbestendig, glad en poriën 
vrij materiaal, met witte PVC rand. De bal opsprong op deze 
tafeltennistafel is gelijk aan een indoor wedstrijd tafel. Onderbouw 
is van polymeer beton. De tafeltennistafel wordt geleverd op een 
pallet en de montage duurt ca 30 minuten. Er is geen speciaal 
gereedschap voor de montage nodig. Prijs is inclusief  tafeltennis-
net, van aluminium. Reserve onderdelen zoals, tafeltennisnet en 
onderbouw zijn los verkrijgbaar. Gewicht ca. 365 kg. Leverbaar in 
de kleuren groen (RAL 6002) , blauw (RAL 5002) en nieuw in de kleur 
zwart (RAL 9005). 5 jaar garantie. 
Art.nr.841 per stuk        € 1.785,00

Deze tafeltennistafels hebben de volgende voordelen:

 • De wateropname bij polymeer beton is minder dan 0,5%.
 • Zuurbestendig, de polymeer beton heeft een dichte structuur en daardoor tegen chemische stoffen bestand.
 • Door de geringe wateropname en speciale receptuur is de polymeer beton absoluut UV bestendig en vorstvrij.
 • Polymeer beton is een milieu vriendelijk bouwstof.

Tafeltennistafel model “PARK”.
Deze tafeltennistafel heeft een rechthoekig blad.
Tafelblad is 45 mm dik en van een weersbestendig, glad en poriën 
vrij materiaal. De bal opsprong op deze tafeltennistafel is gelijk aan 
een indoor wedstrijd tafel. Onderbouw is van polymeer beton.
De tafeltennistafel wordt geleverd op een pallet en de montage 
duurt ca 30 minuten. Er is geen speciaal gereedschap voor de 
montage nodig. Prijs is Inclusief  8 mm net van aluminium.
Reserve onderdelen zoals, tafeltennisnet en onderbouw zijn los 
verkrijgbaar. Gewicht ca. 495 kg. Leverbaar in de kleuren groen 
(RAL 6002), blauw (RAL 5002) en nieuw in de kleur zwart (RAL 9005). 
5 jaar garantie.
Art.nr.840 per stuk         €  1.660,00

Tafeltennistafel model “Recreatie”.
Deze tafeltennistafel is rechthoekig met afgeronde hoeken.
Tafelblad is 30 mm dik en van een weersbestendig, glad en poriën 
vrij materiaal met witte pvc rand.. De bal opsprong op deze 
tafeltennistafel is gelijk aan een indoor wedstrijd tafel. Onderbouw 
is van polymeer beton. De tafeltennistafel wordt geleverd op een 
pallet en de montage duurt ca 30 minuten. 
Er is geen speciaal gereedschap voor de montage nodig.
Prijs is inclusief  8 mm tafeltennisnet, van aluminium. 
Reserve onderdelen zoals, tafeltennisnet en onderbouw zijn los 
verkrijgbaar. Gewicht ca. 400 kg. Leverbaar in de kleuren groen 
(RAL 6002), blauw (RAL 5002) en nieuw in de kleur zwart (RAL 9005).
5 jaar garantie. 
Art.nr.819 per stuk       €  1.585,00
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KushionKourt is al meer dan 10 jaar het enige dempende én waterdoorlatende 
hardcourttennisbaansysteem. Uiteraard is deze baansoort goedgekeurd en 
gecertificeerd door de KBTB en ISA-Sport

KushionKourt laat je zweven
Een KushionKourt-tennisbaan is opgebouwd uit miljoenen kussentjes. 
Deze kussentjes zorgen voor een ongekend comfort. De energie die ontstaat door het 
rennen en bewegen wordt voor een groot deel door de baan geabsorbeerd en niet 
meer alleen door uw gewrichten.

 

KushionKourt is altijd bespeelbaar
De KushionKourt toplaag wordt aangebracht op een (al dan niet bestaande) verharde, 
waterdoorlatende onderbouw zoals ZOAB of matéco. Door de open structuur van 
zowel de toplaag als de onderbouw, draineert neerslag vrijwel onmiddellijk, waardoor de 
baan na regen zeer snel opdroogt.   

 
 

KushionKourt vergt weinig onderhoud

KushionKourt is ITF geclassificeerd

KushionKourt is ISA-Sport gecertificeerd 

KushionKourt heeft een zeer lage onderhoudsbehoefte. Het onderhoud bestaat slechts 
uit het blad- en vuilvrij houden van de baan en het eenmaal per jaar laten schoonspuiten.   

KushionKourt heeft een officiële ITF Court Pace Rating in categorie 4: Medium Fast. 

KushionKourt is volledig erkend en gecertificeerd door ISA-Sport en de KNLTB en als 
zodanig opgenomen in de sportvloerenlijst. KushionKourt voldoet ruimschoots 
aan de gestelde normen, die door de nationale normeringcommissie zijn vastgesteld. 
Sportfunctionaliteit, veiligheid,duurzaamheid en kwaliteit staan hierin centraal. 
 
 

KushionKourt



LijnenvegersTrainingswand

Met de SMASH-BACK trainingswand heeft u 
altijd een perfecte tegenstander. 

•  Het parabolische speeloppervlak zorgt dat de bal zuiver terug 
    komt.
•  Een perfecte trainingspartner voor beginners en gevorderden.
•  Trainingswand bestaat uit polymeer beton en is roestvrij en absoluut  
    weerbestendig.
•  De trainingswand kan geleverd worden in een hoogte van 2.30 m of  3.00 m.
•  Enkel- of dubbelzijdig bespeelbaar met of zonder vangcap.
•  In woongebieden adviseren wij de SMASH-BACK met geluidsdemping te nemen.
•  Kleur van de elementen is groen( RAL 6002.)
 
 

Type l E  Enkelzijdig bespeelbaar met een hoogte van 3.00 meter.
De breedte van één element is 1 meter. 
Art.nr.42062 prijs per meter      €  1.390,00

Type l D Dubbelzijdig bespeelbaar met een hoogte van 3.00 meter.
De breedte van één element is 1 meter.     
Art.nr.42063 prijs per meter      €  2.369,00

Type ll E Enkelzijdig bespeelbaar met een hoogte van 2.30 meter.
De breedte van één element is 1.48 meter.
Art.nr.42060 prijs per meter      €  1.081,50

Type ll D Dubbelzijdig bespeelbaar met een hoogte van 2.30 meter.
De breedte van één element is 1.48 meter.
Art.nr.42061 prijs per meter      €  1.725,00

Vangcap voor type E.
Voor een enkelzijdige bespeelbare trainingswand.
Staalverzinkte vangcap heeft een hoogte van 1.00 meter.
Art.nr.42064 per meter      €      288,00
  

Vangcap voor type D.
Voor dubbelzijdige bespeelbare trainingswand.
Staalverzinkte vangcap heeft een hoogte van 1.00 meter.
Art.nr.42065 per meter      €      257,00

Geluidsdemping voor type E.
Alleen voor de enkelzijdige bespeelbare trainingswand.
Art.nr.42066 per meter      €      391,50

Bekleding zijkanten van de Smash-back.
Art.nr. 42067 per stuk      €      225,00

De SMASH-BACK trainingswand wordt met een verzinkte staalconstructie en verzinkte 
ankerschroeven op een betonfundament geplaatst.

U dient zelf voor een fundament te zorgen.

De prijs van de Smash-Back oefenmuur is exclusief montage en verzendkosten.
Voor montage maken wij u graag vrijblijvend een offerte.
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KushionKourt is al meer dan 10 jaar het enige dempende én waterdoorlatende 
hardcourttennisbaansysteem. Uiteraard is deze baansoort goedgekeurd en 
gecertificeerd door de KBTB en ISA-Sport

KushionKourt laat je zweven
Een KushionKourt-tennisbaan is opgebouwd uit miljoenen kussentjes. 
Deze kussentjes zorgen voor een ongekend comfort. De energie die ontstaat door het 
rennen en bewegen wordt voor een groot deel door de baan geabsorbeerd en niet 
meer alleen door uw gewrichten.

 

KushionKourt is altijd bespeelbaar
De KushionKourt toplaag wordt aangebracht op een (al dan niet bestaande) verharde, 
waterdoorlatende onderbouw zoals ZOAB of matéco. Door de open structuur van 
zowel de toplaag als de onderbouw, draineert neerslag vrijwel onmiddellijk, waardoor de 
baan na regen zeer snel opdroogt.   

 
 

KushionKourt vergt weinig onderhoud

KushionKourt is ITF geclassificeerd

KushionKourt is ISA-Sport gecertificeerd 

KushionKourt heeft een zeer lage onderhoudsbehoefte. Het onderhoud bestaat slechts 
uit het blad- en vuilvrij houden van de baan en het eenmaal per jaar laten schoonspuiten.   

KushionKourt heeft een officiële ITF Court Pace Rating in categorie 4: Medium Fast. 

KushionKourt is volledig erkend en gecertificeerd door ISA-Sport en de KNLTB en als 
zodanig opgenomen in de sportvloerenlijst. KushionKourt voldoet ruimschoots 
aan de gestelde normen, die door de nationale normeringcommissie zijn vastgesteld. 
Sportfunctionaliteit, veiligheid,duurzaamheid en kwaliteit staan hierin centraal. 
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Onderhoud  banen

Strooier voor zand of zout. 
(Kunstgras ingestrooide tennisbanen, korfbalvelden, 
hockeyvelden).

Strooier is geschikt voor het strooien van zand of zout 
(geen rubber). Maximale last is 175 kg (7 zakjes zand)
Vooral effectief bij het terug strooien van keramisch 
zand dat naar de zijkanten is weggespeeld, je schept 
het in de  strooier en je kan het zonder nabewerkingen 
op de speelplek strooien (zand moet enigszins droog 
zijn). Maar ook voor het reguliere bij strooiwerk is 
deze strooier ideaal, in één werkgang het zand mooi 
verdeeld op de baan / veld.
Denk aan baselijnen, ovalen bij korfbal, doelgebieden 
bij hockey. Voldoende zand voorkomt een te snelle 
slijtage van de kunstgrasvezel.
Strooibreedte ongeveer 2 meter, zo in te stellen dat 
je naar één zijde kan strooien voor de kanten.
Inclusief strooischijf.
Art.nr 3018      per stuk € 675,00

Multifunctionele tractor  
Voor het onderhouden van alle types kunstgras. 
Tennis/korfbal/hockey/voetbal ect.

Voor het trekken van de driehoeksbezem/sleepmat/
strooier. Zeer wendbaar door stuurbekrachtiging, zuinig 
en stil door drie cilinder dieselmotor, compact, nog 
geen meter breed. Snelheid 14 km per uur, hydro staat, 
dus niet schakelen maar traploos van snelheid variëren.
Ook geschikt voor tennisparken met gravelbanen.

Deze  is uitgerust met een 3 cilinder, geluidsarme, 
watergekoelde diesel motor met een vermogen van 
12,5kW / 17pk (DIN pk/kW).

Prijs op aanvraag.

Handgedragen bladblazer
Dolmar PB 252.4. 
Kleine hand gedragen bladblazer van Dolmar. 
Makkelijk te gebruiken op het sportpark en voor hoeken en gaten 
rondom gebouw,  op de banen of velden.
Krachtig en zuinig door moderne 4-takt motor (Euro95 benzine).
Vlotte start door opvoerpomp.
De bladblazer is gebruiksklaar, we doen er dan ook motorolie in. 
Anders zou de motor stuk lopen.
Art.nr  3020         per stuk € 280,00

Multifunctionele blazer 
Dolmar PB7600.4 
Dit is een 4 takt bladblazer, dus hij loopt niet op mengsmering, 
maar op schone benzine (Euro95 benzine).
Voorzien van een lange buis met bocht en geknepen/platte 
blaasmond, ideaal voor schoonblazen kunstgrasvelden en 
tennisbanen. Je blaast niet in de mat maar eroverheen en je kan 
richting geven aan de infill, denk aan keramisch zand vanaf het 
hek weer de baan op blazen en niet naar buiten (verlies).
Art.nr  3022            per stuk €  550,00

42 Prijzen zijn af fabriek, excl 21% BTW.
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“Royal de luxe”.
Deze elegante aluminium scheidsrechtersstoel 
voldoet aan de hoogste eisen o.a. Tüv en de DIN 
EN 131. Aan de achterkant van de zitschelp zit een 
extra aluminium schoor voor meer stabiliteit van 
de stoel en de rugleuning.  Extra brede traptreden 
met ribbels voor een veilige opstap.De voeten 
van de stoel zijn op een plaatje gelast voor meer 
stevigheid. Inclusief blauwe zitschelp.
Aluminium blauw gecoat. 
Art.nr.40810 per stuk                     € 465,00 

Scorebord
Afmeting bord 65 x 96 cm.
Overzichtelijk en aan beide zijden 
leesbaar.
Kleur blauw. 
Inclusief statief.

Art.nr.40819 
per stuk        € 179,50 

Enkelspelpaaltjes.
Aluminium blauw gecoat.
Art.nr.40651  
per stel        € 33,50

Zitbank “ Helgoland”.  Kunststof zitbank met 2 x 2 kunststof 
poten en 12 kunststof latten.  Versterkt in het midden. 
Hoog zitcomfort.  Lengte 150 cm.   Gewicht 19 kg.
Art.nr.41208 kleur blauw,  per stuk        € 128,50

Zitbank “Freiburg”.  Kunststof zitbank met 2 x 2 kunststof 
poten en 9 kunststof latten.  Lengte 150 cm.  Gewicht ca 15 kg. 
Art.nr.41201 kleur blauw, per stuk      €  97,50

Windschermdoek 
Materiaal: UV gestabiliseerd polyetheleen weefsel. Gewicht ca 160 gr/m² Afwerking: met versterkte zoom, 
ringen om de 50 cm.hart op hart. De maatvoering kan een tolerantie hebben van 5%. 
Wij bedrukken ook u windschermdoeken - vraag vrijblijvend een offerte. Kleur blauw Afmeting 12 x 2 m. 
Art.nr.41516  per stuk        € 119,50

Aluminium netpalen model “Royal”.
Vierkant profiel 80 x 80 mm, inclusief span-
mechanisme. Bijzonder stabiel. Lengte 142 
cm. Gewicht 10,5 kg Compleet met grond-
potten en afneembare deksel.
Aluminium blauw gecoat.

Art.nr 40448 
per stel  € 225,00

 



 

Speelveld
Lengte speelveld      23,77 m
Breedte speelveld, enkelspel      8,23 m
Breedte speelveld, dubbelspel                10,97 m
Lengte van het net
(= de afstand tussen de netpalen)    12,80 m
Breedte zijlijn           5 cm
Breedte achterlijn          5 cm
Breedte servicelijn          5 cm
Breedte middenservicelijn         5 cm
Middenmerk                5 x 10 cm

• De belijning bestaat uit loodrecht op elkaar staande en  
   evenwijdig lopende lijnen.

Uitlopen
Achteruitloop      6,40 m
Zijuitloop      3,66 m
Uitloop tussen twee banen    5,00 m

Bij een tussenuitloop van 5 meter adviseert de KBTB geen  
ballenvanger te plaatsen, tenzij deze draaibaar is opgesteld.

Voor het gebruik van een ballenvanger adviseert de KBTB een 
tussenuitloop van 7,32 m (2 x 3,66 m) te hanteren.

• De uitlopen te meten vanaf de buitenkant belijning tot aan 
   de binnenkant van de baanop-sluiting.
Kleur
• De kleur van de belijning mag niet anders zijn dan wit of  
   geel. De belijning moet onondoorbroken zijn.
Hoogteligging
• Zowel het lengteprofiel als dwarsprofiel mag over de hele 
   baan geen grotere afwijking hebben dan 1,5 cm.
Netpalen
• De afstand van het speeloppervlak tot bovenkant netkabel 
   op de netpaal behoort 107 cm te zijn.
• De afstand tussen de netpalen behoort 12,80 m te bedragen.

Sproeikoppen van een eventueel aanwezige 
beregeningsinstallatie
• De sproeikoppen mogen niet boven het speeloppervlak  
   uitsteken (blessuregevaar).   

Eisenpakket baanoppervlak

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




