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Wij zijn Renes Aluminium Staalbouw
Al meer dan 40jaar actief in het produceren van 
duurzame aluminium sportartikelen.

U komt onze producten zowel tegen op out-door  
als in-door complexen. Door jarenlange ervaring en 

flexibele bedrijfsvoering is Renes Aluminium & Staalbouw uitgegroeid tot een van de grootste leveranciers 
op dit gebied in Nederland. 
Ons grote product aanbod geeft de mogelijkheid om nagenoeg aan elke wens van Gemeente of vereniging 
tegemoet te komen. Het vaste product programma voldoet aan de door bonden als KNVB, KNKV, en KNTLB 
gestelde eisen, en voldoen daarnaast aan de Europese normen (NEN-norm).

Naast de artikelen in de catalogus maken wij ook speciaal producten op klantspecificatie. 
Tevens is het mogelijk producten zo aan te passen dat deze op bestaande locatie kunnen worden gebruikt.

Over Ons

Blz. 2
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Atletiek

Blz. 4

Horden

In aluminium uitgevoerde wedstrijdhorden met een geblokte 
houten springlat. De horde is eenvoudig in hoogte te verstellen 
naar alle voorgeschreven hoogtes. Tevens zitten er schuifbare 
contragewichten voor instelling van de juiste kantelkracht op. 
KNAU goedgekeurd.

Bestel nummer
standaard 00.1701.00
Deluxe 00.1702.00

Extra optie
Transport-
wagen
Ca. 40
horden

Bestel nummer
00.1710.00

Aluminium valmat vlonder

Afmetingen standaard
6x4 Mtr
5x4 Mtr

Flexibele vlonder
Op aanvraag.

Bestelnummer
00.1731.00
00.1730.00

00.1740.00

Doordat de aluminium FLEX-vlonder opgebouwd is uit segmen-
ten is deze geschikt voor nagenoeg elke valmatafmeting.  Deze 
rotvrije FLEX-vlonder zorgt voor goede ventilatie onder uw mat 
waardoor de levensduur van de mat word verlengd. Beugels 
zorgen ervoor dat de mat niet van de vlonder af “loopt”.  
De hoogspringstandaarden kunnen gedeeltelijk onder de 
FLEX-vlonder worden geschoven, zodat obstakelvrije aanloop 
mogelijk is. De Flex-vlonder heeft de standaard 2 afmetingen, 
ander afmetingen en/of wensen zijn mogelijk.
Valmatten kunnen wij u ook leveren, ivm. de grote diversiteit 
doen wij dit alleen op aanvraag. 

Horden deluxe
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Atletiek

Blz 5

Combikooi

De aluminium kooi voor discuswerpen en kogelslingeren heeft 
en hoogte van 7 mtr oplopend tot 10 mtr. De aluminiumpa-
len zijn uit een speciaal profiel, afm. 98x142 mm , met een 
wanddikte van 3-8 mm en zijn inwendig geprofileerd. De palen 
worden geplaatst in speciale grondpotten. De katrollen zorgen 
voor een eenvoudig omhoog trekken van het net. De draai-
deuren zijn voorzien van een speciale wagen voor de verplaat-
singen en borging hiervan. Aan de onderzijde zijn nethouders 
aangebracht tbv. bevestiging voor de netten aan de onderzijde, 
hierdoor zijn zandzakken overbodig. 
Geheel conform de IAAF-norm. 

Bestel nummer
00.1750.00

Extra optie
Net tbv.

Bestel nummer
001750.50

hijsraam tbv.
00.1750.00

Bestel nummer
00.1750.60

Extra optie

Discus/hamerslinger-
kooi

Bestel nummer
00.1751.00

De aluminium kooi voor discuswerpen en kogelslingeren heeft 
een doorlopende hoogte van 5,5 mtr . De aluminium palen zijn 
uit een speciaal profiel afm. 98x142 mm met een wanddikte 
van 3-8 mm inwendig geprofileerd, en worden geplaatst in 
speciale grondpotten. De katrollen zorgen voor een eenvoudig 
omhoog trekken van het net. De draaideuren zijn voorzien van 
een uitdraai steun voor de verplaatsingen en borging hiervan. 
Aan de onderzijde kunnen nethouders worden aangebracht 
tbv. bevestiging voor de netten aan de onderzijde als extra 
optie, hierdoor zijn zandzakken overbodig. 
Alles geheel conform de IAAF-norm. 

Net tbv.

Bestel nummer
001751.50

hijsraam tbv.
00.1751.00

Bestel nummer
00.1751.61
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Badminton

Blz 6

Vrijstaande  kinder 
badminton installatie

Vrijstaande Tennis en badminton installatie voor kinderen, is 
volledig uitgevoerd in brut aluminium. De nethoogte is verstel-
baar dmv. een drukveertje. De gewichtsbalk heeft voldoende 
contragewicht voor de juiste netspanning bij badminton of 
kindertennis. Door transportwieltjes zijn de palen snel en een-
voudig te verplaatsen, de snelle afspanning van het net staat 
borg voor de snelle op en af bouw van het materaal. Dit is het 
materiaal voor de trainingen!

Bestel nummer
00.0126.20

Extra optie
Midden 
paaltje

Bestel nummer
00.0126.40

Badminton insteek

Robuuste geanodiseerde Badmintonpalen van topkwaliteit, 
zowel voor binnen als buiten toepasbaar. Spanschuiven zorgen 
voor een mooie strakke en snelle netafspanning. Bovenzijde is 
voorzien van een zwaar gegoten kap met kabel/touw gelei-
ding. De nethoogte is fix, en dus altijd op de juiste hoogte.

Levering  incl. Grondpotten met deksel
 excl. net

Net
tbv.

Bestel nummer
00BAW2

Bestel nummer
00.0401.00

Net tbv.

Bestel nummer
00BAW2
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Badminton

Blz 7

Badminton Vrijstaand

Vrijstaande Badmintonpalen Profi, voldoet aan de laatste 
eisen. Zwaar uitgevoerd aluminium paal met rubber-voet, giet-
kapgeleiding, en snelspanschuiven. Het hoge contragewicht 
(inbegrepen) zorgt voor een strak net. Rubber beschermers 
voorkomen vloerschade en schuiven over de vloer. Transport-
wielen voor een snel en eenvoudig verplaatsen van de palen.

Bestel nummer
00.0410.00

Net tbv.

Bestel nummer
00BAW2

Multipaal vrijstaand

Vrijstaande installatie die voor verschillende sporten gebruikt kan worden. Denk 
aan tennis, volleybal en badminton. Beide palen zijn voorzien van een contrage-
wicht, circa 125 kilogram per stuk. De gewichten zijn eenvoudig te verwijderen, 
waardoor het mogelijk blijft deze palen ook op meerder locaties te gebruiken. 
Spaninrichting is traploos in hoogte verstelbaar om de juiste nethoogte te bereiken. 

Bestel nummer
00.0204.00

Net tbv.

Bestel nummer
00.7108.01

Badminton scheids-
rechterstoel

Deze badminton scheidsrechterstoel heeft een zitting die 90° draaibaar is en 
tevens vergendelbaar. De trede zijn uitgevoerd met een antislip profiel. De 
scheidsrechterstoel is eenvoudig in te klappen, heeft een zithoogte van ca. 
1,56cm..De basis is breed zodat de stabiliteit verhoogt. De stoel wordt standaard 
geleverd met vloerplanken.

Bestel nummer
00.0430.00
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Basketbal

Blz 8

Basketbal insteek

Basketbalpaal uit dik wandig brut aluminium met grondpot 
systeem. Door de losse opbouw is deze paal zeer eenvoudig 
en licht te monteren. De ronde paal word in de grondpot 
gefixeerd. De bovenbouw schuift over de paal, doordat deze 
draaibaar is kan deze in de juiste stand worden vast gezet. 
Geschikt voor diverse borden. De ring word direct op het frame 
van de paal gemonteerd.

levering incl. grondpotten en deksels.
Verkrijgbaar in drie Maten
Afmetingen voorsteek:
1,65M
2,25M
0,0  M Recreatie

Bestelnummer
00.0701.00
00.0703.00
00.0702.00

Basketbal borden
Multiplex bord 
105x180cm

Bestel nummer
00.0710.00

Multiplex bord 
90x120 cm

Bestel nummer
00.0711.00

Aluminium bord
60x90cm

Bestel nummer
00.0712.00

Aluminium bord
90x120 cm

Bestel nummer
00.0713.00

Geluids arm   
roosterbord 
100x90cm

Bestel nummer
00.0714.00

Geluids arm   
roosterbord
150x100 cm

Bestel nummer
00.0715.00
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Basketbal

Blz 9

Stalen basketbalpaal

Basketbalpaal verzinkt, voorsteek van 120cm. paal uit 
120x120mm stalen koker. Met aluminium bord 120x90cm 
kleur bord wit met zwart kader en oranje basketbalring. De 
paal wordt gelijk in beton gestort. Op wens is de paal aan te 
passen voor plaatsing op betonankers of in grondpot.

Basketbal-
ring zwaar
met netje

Bestel nummer
00.0720.00

Basketbal vrijstaand
80cm oversteek

Aluminium basketbalpaal verrolbaar voor basketbalbord en 
ring met netje. Het bord is traploos in hoogte verstelbaar tot 
305 cm., met een uitlading van 50 cm. Voorzien van valbeveili-
ging,. Transportwielen maken het verplaatsen eenvoudig,

Levering incl. contragewichten.

Bestel nummer
00.0705.00

Bestel nummer
00.0706.00
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Basketbal

Blz 10

Basketbal antivandalen

Volledig gelast alluminium antivandalen doel met basket.
Doelkader in 80x80 mm met radius en zware spijlen van      
Ø40 mm, tussen de spijlen en afstand van 83mm   Het basket-
bal bord heeft als afmeting 60x90cm en steekt 60cm voor het 
doel uit. De ring hoogte is 3,05 Mtr.  aan de achterzijde zit een 
sleuf voor onderhoud. Het geheel wordt met 4 bevestigings 
punten aan de vloer bevestigd.
Het doel voldoet aan de laatste NEN-norm  - 15312

Levering incl. basketbal bord en ring

Bestel nummer
00.1674.00

Basketbal vrijstaand
1,65m oversteek

Bestel nummer
00.0704.00

Deze aluminium verrolbare basketbalinstallatie is eenvoudig 
te transporteren door 2 verstelbare zwenkwielen voor, en 2 
bokwielen achter. Door 2 bouten te verwijderen, is het een-
voudig inklappen van de bovenconstructie mogelijk. De zijkant 
bestaat uit gelaste constructies. Als contragewicht worden 8 
betonbanden gebruikt van 1x0,25x0,05 m, met een gezamelijk 
gewicht van ca. 200 kg. Voor de betonbanden is een bak met 
deksel aangebracht,.
De basketbal wordt gedemonteerd geleverd, incl. Gewichten, 
bord, ring en netje.

3 Mtr

2M
tr

80cm
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Beach-sporten

Blz 11

Beach volleyball
Prof

Beach Volleybalpalen Prof, voldoen als een van de weinige aan 
de allerlaatste eisen mbt. netspanning en doorbuiging. Deze 
zeer zwaar uitgevoerde aluminium palen zijn voor intensief 
gebruik zowel binnen als buiten.  De spanschuiven zijn gedeelt 
zodat alle veschillende beachsporten met nethoogte 1 tot 2,43 
mtr. probleemloos haalbaar zijn. Opspanschuiven zijn inwen-
dig in de paal verwerkt, en dmv. een klemhendel eenvoudig 
te verplaatsen. De palen kunnen worden opgesteld in vaste of 
verplaatsbare grondpotten. De standaard kleur van de palen is 
geel, op aanvraag zijn alle RAL kleuren mogelijk.
Levering excl. grondpot

Bestel nummer
 00.5001.00

Grondpot 
tbv.

Bestel nummer
00.5004.00

Extra opties

Beach volleyball

Beach Volleybal standaard,  eenvoudige  allround aluminium 
Beach volleybalpalen met spanschuiven voor eenvoudige 
hoogteverstelling.  De palen worden in de kleur geel geleverd, 
ander kleuren op aanvraag. Voor extra netspanning is een 
katrolspanner beschikbaar.  
Levering; incl. grondpotten met deksel.

80

80

verkrijgbaar in 2 profielen

Bestel nummer
00.2110.00

Bestel nummer
00.0206.00

83

Net  tbv.

Bestel nummer
00.7108.03

Net  tbv.

Bestel nummer
00.7108.03

Extra opties

10
0

100

Grondpot 
vrijstaand

Bestel nummer
00.5002.00

Katrol 
netspanner

Bestel nummer
00.0207.00
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Beach-sporten

Blz 12

Beach voetbal
550cm x 220cm

Beach voetbaldoel gemaakt met de officiële afmetingen voor 
beach voetbal, doelkader in geel gecaot aluminium. Het ovale 
doelprofiel is inwendig voorzien van een profielring tbv. door-
buiging en koppeling van de hoekverbindingen.  

Levering incl.  grondpotten en doelnet.

Bestel nummer
 00.2100.00

Bestel nummer
00.7102.03

Extra opties

Beach Tennis

Beach tennis palen. Gemaakt om gemakkelijk en snel te kun-
nen spelen. de paal is gemaakt van een van onze aluminium 
profielen waardoor hij inwendig versterkt is en nog steeds licht 
blijft.

100

12
0

76

Bestel nummer
Grondpot   00.5101.00
Voetplaat   00.5102.00

Beach Handbaldoel
inklapbaar

Handbaldoel Inklapbaar rood/wit. het handbal doel voldoet 
aan de officele wedstrijd eisen. Door de inklapbare netbeugels 
is het doel makkelijk te verplaatsen en optebergen. 

Andere kleur op aanvraag.

Bestel nummer
00.3321.00

Net  tbv.

Bestel nummer
00.5120.00

Extra opties

Grondbeugel

Bestel nummer
00.2100.01

Ketting voor 
net

Bestel nummer
00.2100.02
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Dug-outs

Dug-out
Aberdeen

Aluminium dug-out volledig gelast en afgemonteerd, met 
slagvaste UV bestendige polycarbonaat beplating. Deze dug-
out is voorzien van een luchtafvoer, welk zich achterin boven 
de grond bevind. De uit 1 stuk bestaande dug-out is voorzien 
van vier montagegaten voor bevestiging aan de grond en een 
zitbank. De doorzichtige kunststof polycarbonaat plaat heeft 
een dikte van 3 mm. (ook mogelijk in 4mm, 5mm en 6mm) met 
UV bescherming. De bank is gemaakt van een kunstof compo-
siet, welk geen onderhoud benodigd, de plank breedte is 140 
mm, zitvlak totaal ca. 30 cm met schuinstaande rugleuning 
voor extra zitcomfort. 
Afmetingen; 
Hoogte 2,05 m. breedte 3-6m. en diepte is totaal 1,1 m.

Bestel nummer
3mtr 00.0698.00
4mtr 00.0699.00
5mtr 00.0699.10
6mtr 00.0699.20

Extra opties
Wielen tbv.
3mtr
00.0699.57
4mtr
00.0699.58
5mtr
00.0699.62

Zitkuipen
rood, oranje
l.blauw, geel,
d.blauw, wit,
groen,zwart

Bestel nummer
00.0698.06

Blz 13

Bestel nummer
00.0699.50

Kledingha-
ken

Zwevende bank
3mtr
00.0699.59
4mtr
00.0699.60
5mtr
00.0699.61

Naambordje
klein(60x16)
00.0699.55
Groot(150x40)
00.0699.56

Dug-out
Glasgow

Aluminium dug-out volledig gelast en afgemonteerd, met 
slagvaste UV bestendige polycarbonaat beplating. De ach-
terzijde is voorzien van een semi transparante polycarbonaat 
kanaal plaat 4 mm.. Deze dug-out is voorzien van een luchtaf-
voer, welk zich achterin boven de grond bevind. De uit 1 stuk 
bestaande dug-out is voorzien van vier montagegaten voor 
bevestiging aan de grond en een zitbank. De kunststof polycar-
bonaat plaat heeft een dikte van 4 mm met UV bescherming. 
De bank is gemaakt van een kunstof composiet, welk geen on-
derhoud benodigd, de plank breedte is 140 mm, zitvlak totaal 
ca. 30 cm met schuinstaande rugleuning voor extra zitcomfort. 
Afmetingen; 
Hoogte 2,05 m. breedte 3-6m. en diepte is totaal 1,1 m.

Bestel nummer
3mtr 00.0698.40
4mtr 00.0698.41
5mtr 00.0698.42

Ral-kleur
3mtr
00.0699.51
4mtr
00.0699.52
5mtr
00.0699.53
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Dug-outs

Dug-out
Dundee

Aluminium dug-out volledig gelast en afgemonteerd, met 
slagvaste UV bestendige polycarbonaat beplating. De alumi-
nium onderzijde is vervaardigd uit aluminiumplaat met een 
dikte van 4 mm met een hoogte van 43 cm. Deze palen zijn 
vast geschroefd zodat vervanging mogelijk blijft. Deze dug-out 
is voorzien van een luchtafvoer, welk zich achterin boven de 
grond bevind. De uit 1 stuk bestaande dug-out is voorzien van 
vier montagegaten voor bevestiging aan de grond en een zit-
bank. De doorzichtige kunststof polycarbonaat plaat heeft een 
dikte van 3 mm (ook mogelijk in 4mm, 5mm, 6mm) met UV 
bescherming. De bank is gemaakt van een kunstof composiet, 
welk geen onderhoud benodigd, de plank breedte is 140 mm, 
zitvlak totaal ca. 30 cm met schuinstaande rugleuning voor 
extra zitcomfort. 
Afmetingen; 
Hoogte 2,05 m. breedte 3-6m. en diepte is totaal 1,1 m.

Bestel nummer
3mtr 00.0698.50
4mtr 00.0698.51
5mtr 00.0698.52

Blz 14

Dug-out
Paisley

Aluminium dug-out volledig gelast en afgemonteerd, met 
slagvaste UV bestendige polycarbonaat beplating. Deze dug-
out is voorzien van een luchtafvoer die zich achterin boven de 
grond bevind. De uit 1 stuk bestaande dug-out is voorzien van; 
vier montagegaten voor bevestiging aan de grond, en een zit-
bank. De doorzichtige kunststof polycarbonaat plaat heeft een 
dikte van 3 mm. (ook mogelijk in 4mm, 5mm, 6mm) met UV 
bescherming. De bank is gemaakt van een kunstof composiet, 
welk geen onderhoud benodigd, de plank breedte is 140 mm, 
zitvlak totaal ca. 30 cm met schuinstaande rugleuning voor 
extra zitcomfort. 

Afmetingen; 
Hoogte 2,05 m. breedte 3-6m. en diepte is totaal 1,2 m.

Bestel nummer
3mtr 00.0698.60
4mtr 00.0698.61
5mtr 00.0698.62
6mtr 00.0698.63

Paisley met extra optie zitkuipen

Extra opties
Wielen tbv.
3mtr
00.0699.57
4mtr
00.0699.58
5mtr
00.0699.62

Zitkuipen
rood, oranje
l.blauw, geel,
d.blauw, wit,
groen,zwart

Bestel nummer
00.0698.06

Bestel nummer
00.0699.50

Kledingha-
ken

Zwevende bank
3mtr
00.0699.59
4mtr
00.0699.60
5mtr
00.0699.61

Naambordje
klein(60x16)
00.0699.55
Groot(150x40)
00.0699.56

Ral-kleur
3mtr
00.0699.51
4mtr
00.0699.52
5mtr
00.0699.53
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Dug-outs

Dug-out
Bristol

Aluminium dug-out volledig gelast en afgemonteerd met 
schuine voorkant, met slagvaste UV bestendige polycarbonaat 
beplating. Deze dug-out is voorzien van een luchtafvoer, welk 
zich achterin boven de grond bevind. De uit 1 stuk bestaande 
dug-out is voorzien van; vier montagegaten voor bevestiging 
aan de grond, en een zitbank. De doorzichtige kunststof po-
lycarbonaat plaat heeft een dikte van 3 mm. (ook mogelijk in 
4mm, 5mm, 6mm) met UV bescherming. De bank is gemaakt 
van een kunstof composiet, welk geen onderhoud benodigd, de 
plank breedte is 140 mm, zitvlak totaal ca. 30 cm met schuin-
staande rugleuning voor extra zitcomfort. 

Afmetingen; 
Hoogte 2,05 m. breedte 3-6m. en diepte is totaal 1,5 m.

Bestel nummer
3mtr 00.0698.70
4mtr 00.0698.71
5mtr 00.0698.72
6mtr 00.0698.73

Blz 15

Dug-out
Norwich

Aluminium dug-out extra diep uitgevoerd, volledig gelast en 
afgemonteerd, met slagvaste UV bestendige polycarbonaat 
beplating. Deze dug-out is voorzien van een luchtafvoer die 
zich achterin boven de grond bevind. De uit 1 stuk bestaande 
dug-out is voorzien van; vier montagegaten voor bevestiging 
aan de grond, en een zitbank. De doorzichtige kunststof po-
lycarbonaat plaat heeft een dikte van 3 mm. (ook mogelijk in 
4mm, 5mm, 6mm) met UV bescherming. De bank is gemaakt 
van een kunstof composiet die geen onderhoud benodigd, de 
plank breedte is 140 mm en het zitvlak totaal ca. 30 cm met 
schuinstaande rugleuning voor extra zitcomfort. 

Afmetingen; 
Hoogte 2,05 m. breedte 3-6m. en diepte is totaal 1,5 m.

Bestel nummer
3mtr 00.0698.80
4mtr 00.0698.81
5mtr 00.0698.82
6mtr 00.0698.83

Norwich met extra optie ral-kleur

Extra opties
Wielen tbv.
3mtr
00.0699.57
4mtr
00.0699.58
5mtr
00.0699.62

Zitkuipen
rood, oranje
l.blauw, geel,
d.blauw, wit,
groen,zwart

Bestel nummer
00.0698.06

Bestel nummer
00.0699.50

Kledingha-
ken

Zwevende bank
3mtr
00.0699.59
4mtr
00.0699.60
5mtr
00.0699.61

Naambordje
klein(60x16)
00.0699.55
Groot(150x40)
00.0699.56

Ral-kleur
3mtr
00.0699.51
4mtr
00.0699.52
5mtr
00.0699.53
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Handbal

Blz 16

Handbaldoel  vrijstaand
vaste netbeugels
Het RAS handbaldoel heeft een speciaal aluminium doelkader 
die gecombineerd met een staal verzinkte achterconstructie 
borg staat voor een lange levensduur. Het doelkader wordt in 
de kleur rood/wit geleverd, op wens kunnen wij dit aanpassen. 
Het doel is voorzien van vloerbescherming om vloerschade te 
voorkomen. Naast handbal is dit doel ook bijzonder geschikt 
voor zaalvoetbal/hockey. deze doelen voldoen aan de laatste 
eisen NEN-749
Levering. ongemonteerd. excl. net, vloerverankering

Bestel nummer
1m diep 00.3301.00

1,5m diep 00.3321.00

Verkleinings-
lat

Bestel nummer
00.3305.00

Extra opties
Ingevreesde 
nethaken

Bestel nummer
00.3350.00

Gelast doel-
kader

Bestel nummer
00.3340.00

andere kleur 
op aanvraag
blauw/wit
zwar/geanodi-
seerd

Handbaldoel vrijstaand 
Inklapbaar
Het RAS handbaldoel heeft een speciaal aluminium doelkader 
die gecombineerd met een staal verzinkte inklapbare achter-
constructie borg staat voor een lange levensduur. Het doelka-
der wordt in de kleur rood/wit geleverd, op wens kunnen wij 
dit aanpassen. Het doel is voorzien van vloerbescherming om 
vloerschade te voorkomen. naast handbal is dit doel ook bij-
zonder geschikt voor zaalvoetbal/hockey. deze doelen voldoen 
aan de laatste eisen NEN-749
Levering. ongemonteerd. excl. net, vloerverankering

Bestel nummer
1m diep 00.3302.00

1,5m diep 00.3322.00

Verkleinings-
lat

Bestel nummer
00.3305.00

Extra opties
Ingevreesde 
nethaken

Bestel nummer
00.3350.00

Gelast doel-
kader

Bestel nummer
00.3340.00

andere kleur 
op aanvraag
blauw/wit
zwar/geanodi-
seerd

80

80
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Handbal

Blz 17

Handbaldoel Insteek
vaste netbeugels

Het RAS handbaldoel heeft een speciaal aluminium doelkader, 
die gecombineerd met een staal verzinkte achterconstructie 
borg staat voor een lange levensduur. Het doelkader wordt in 
de kleur rood/wit geleverd, op wens kunnen wij dit aanpassen. 
Het doel is voorzien van vloerbescherming om vloerschade te 
voorkomen. naast handbal is dit doel ook bijzonder geschikt 
voor zaalvoetbal/hockey. deze doelen voldoen aan de laatste 
eisen NEN-749
Levering. ongemonteerd. excl. net, vloerverankering

Bestel nummer
1m diep 00.3303.00

1,5m diep 00.3323.00

Verkleinings-
lat

Bestel nummer
00.3305.00

Extra opties
Ingevreesde 
nethaken

Bestel nummer
00.3351.00

Gelast doel-
kader

Bestel nummer
00.3340.00

andere kleur 
op aanvraag
blauw/wit
zwar/geanodi-
seerd

Handbaldoel netten

Handbaldoel insteek
inklapbaar

Het RAS handbaldoel heeft een speciaal aluminium doelkader, 
die gecombineerd met een staal verzinkte inklapbare achter-
constructie borg staat voor een lange levensduur. Het doelka-
der wordt in de kleur rood/wit geleverd opwens kunnen wij 
dit aanpassen. Het doel is voorzien van vloerbescherming om 
vloerschade te voorkomen. naast handbal is dit doel ook bij-
zonder geschikt voor zaalvoetbal/hockey. deze doelen voldoen 
aan de laatste eisen NEN-749
Levering. ongemonteerd. excl. net, vloerverankering

Bestel nummer
1m diep 00.3304.00

1,5m diep 00.3324.00

Verkleinings-
lat

Bestel nummer
00.3305.00

Extra opties
Ingevreesde 
nethaken

Bestel nummer
00.3351.00

Gelast doel-
kader

Bestel nummer
00.3340.00

andere kleur 
op aanvraag
blauw/wit
zwar/geanodi-
seerd

Afm; 3 x 2 x 0,8 x 1 mtr. 
Uitvoering; polypropyleen, maas 10x10 cm.

Draadikte mm
ca. 4
ca. 4
ca. 3

Bestelnummer
00.7107.02
00.7107.03
00.7107.01

Kleur

Afm; 3 x 2 x 0,8 x 1 mtr. 
Uitvoering; polypropyleen, maas 4,5x4,5 cm.

Draadikte mm
ca. 3

Bestelnummer
00.7107.04

Kleur
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Handbal

Blz 18

Minihandbaldoel
2x1,6m

Het RAS minihandbaldoel is een verkleining van een groter 
doel. Ook uitgevoerd met een stevig aluminium doelkader en 
inklapbare netbeugels. Netbevestiging dmv. netplaatjes.
Levering ongemonteerd zonder net

Bestel nummer
00.3306.00

Extra opties
Gelast doel-
kader

Bestel nummer
00.3340.00

andere kleur 
op aanvraag
blauw/wit
zwar/geanodi-
seerd

Vloerbeugel

Vloerbeugel voor bevestiging 
van los staande doelen. in 
combinatie met Vloerplaat of 
T-anker

(Tenminste 2 per doel)

Bestel nummer
00.0306.00

Messing vloerplaat

Vloerplaat voor bevestiging 
van los staande doelen. in 
combinatie met vloerbeugel

Voor binnen

Bestel nummer
00.0307.00

Bodemverankering

Bodemverankering voor 
harde bodems. Dit systeem is 
zonder draadbus in de grond. 
dmv. een haaksysteem word 
de klembeugel vastgedraaid.

Voor zowel binnen als buiten

Bestel nummer
00.1655.00

Bodemverankering

Bodemverankering voor 
harde bodems. systeem met 
draadbus. dmv. een specia-
lebout word een klembeugel 
vastgeschoefd.

Voor zowel binnen als buiten

Bestel nummer
00.1651.00

Net tbv.

Bestel nummer
00.7107.05

00.3390.00 2          Blad 1 uit 1

Handbaldoel Transport-
wagen

Handbaldoel kar voor twee handbaldoelen makkelijk te ver-
voeren. zeer slank ontwerp daardoor zeer manouvreerbaar.

levering incl. Bevestigings middellen ongemonteerd

Bestel nummer
00.3300.00
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Hockey

Blz 19

Hockeydoel
standaard

Geheel in aluminium uitgevoerde hockeydoelen. De speciale 
8-voudige geboutte speciale verbinding waarborgt een goede 
verbinding tussen de zijkant en de bovenlat. De achterplank is 
samengesteld uit aluminium profielen met een totale hoogte 
van 46 cm. de achterschotten zijn gevult met hout.

De hockeydoelen voldoen aan de FIH-normen en NEN-750
De doelen worden standaard geleverd met wit doelframe en 
donker gekleurde schotten.

Bestel nummer
00.0801.00

Transport-
wielen

Bestel nummer
00.0803.00

Rubber 
bekleed

Bestel nummer
00.0821.00

Extra optie

Doelnet      Bestel nummer
Groen  00.7109.01
Wit  00.7109.02

366cm

21
4c
m

130cm

50

75

Hockeydoel
vrijenetophanging
Het topmodel voor hockey. Het doelkader van ons zware 
profiel met inwendige versterking van een buis Ø40 waardoor 
putvorming nagenoeg is uitgesloten. Daarnaast heeft het pro-
fiel ook een ingefreesd nethaaksysteem waarbij elke maas van 
het net in het doelkader is opgesloten en gezekerd wordt door 
een sluitlijst. De aluminium schotten zijn gevuld met hout en 
hebben de voorgeschreven hoogte van 46cm. Aan de buiten-
zijde bevind zich een railsysteem voor de netbevestiging op het 
schot dmv. netplaatjes. Aan deze rail kunnen ook de speciale 
dubbele wielen (optie) gemonteerd worden. De binnenzijde is 
voorzien van geluidsdempend rubber.
Dit doel is volledig gelast zodat u alleen het net hoeft te mon-
teren. Levering excl. Doelnet

Bestel nummer
00.0833.00

Transport-
wielen

Bestel nummer
00.0803.00

Extra optie

Doelnet      Bestel nummer
Groen  00.7109.01
Wit  00.7109.02

50

75

Ø40
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Hockey
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Mini hockey

Volledig gelast aluminium minihockeydoel. Zeer solide uitge-
voerd en met een achterschot gevuld met hout en bekleed met 
PE beplating, kan ook uitgevoerd worden met geluidsdempend 
en sterk rubber voor een meerprijs. het doeltje is in  verschil-
lende afmetigen verkrijgbaar.

Levering incl. doelnet en netplatjes.

Transport-
wielen

Bestel nummer
00.0860.01

Bevestigings 
lippen

Bestel nummer
00.0860.02

Extra optie

Extra optie 
Rubber bekleed

Bestel nummer
00.0860.03

120x80cm
Bestel nummer
00.0860.00

Verkrijgbaar in 3 maten

180x120
Bestel nummer
00.0861.00

150x75cm
Bestel nummer
00.0862.00

Hockey Nettten

Standaard
Afm; 3,66 x 1,79 x 0,9 x 1,2 mtr. 
Uitvoering; polypropyleen, maas 4,5x4,5 cm. 
Knooploos, en spanlijn. 

Draadikte mm
ca. 4
ca. 4
ca. 4
ca. 4

Bestelnummer
00.7109.01
00.7109.02
00.7109.03
00.7109.04

Kleur

 

Mini hockey doelen

Uitvoering; polypropyleen, maas 4,5x4,5 cm. 
Knooploos, en spanlijn. 

UItvoering
120x80cm
180x120cm
150x75cm

Bestelnummer
00.0860.10
00.0861.10
00.0862.10

Kleur

Andere kleuren 
mogelijk  op aanvraag

Klemgoot

Aluminium klemgoot Profiel voor rondom watervelden. De 
klemgoot is dusdanig ontwikkeld dat de opening die overblijft 
in het profiel na het plaatsen van het kunstgras minimaal is. 
Dit zorgt voor een mooie afwerking en minder kans op vuil.

Bestel nummer
00.0890.00

50

75

Bestel nummer
00.0860.04

Bestel nummer
00.0860.05
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Hockey
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Mini hockeyschot

Inklapbaar minihockeydoel 
Van 15mm dik Kunststof met aluminium omranding.

Het schot is zeer makkelijk te verplaatsen door de trekbeugel 
en transportwielen.

Bestel nummer
00.0830.00

Zaalhockeyschot

Een los inklapbaar houten schot met rubber

Levering incl. bevestingings materiaal

Bestel nummer
00.0308.01

Mini hockeydoel

2-delig minihockey doel, koppelbaar in het midden en scha-
nierbaar in de hoeken. Zeer eenvoudig te gebruiken en op te 
hangen, d.m.v de ingefreesde handvaten.

Bestel nummer
00.0831.00

Standaard

Bestel nummer
00.0308.00

Extra optie



© Copyright Renes Aluminium Staalbouw BV 2017. Alle rechten voorbehouden.

Honk/Softbal

Blz. 22

Foutpaal 5mtr
Bestel nummer
00.3001.01

Foutpaal 9mtr
Bestel nummer
00.3001.10

Foutpaal 11mtr
Bestel nummer
00.3001.20
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Dug-out
Giants

Aluminium dug-out ongemonteerd bestaat uit gelaste compo-
neten i.v.m. vervoer, met 6mm dik Trespa beplating. Deze dug-
out is voorzien van een luchtafvoer, die zich achterin net onder 
het dak bevind. De uit componenten opgebouwde dug-out is 
voorzien van montagegaten voor bevestiging aan de grond. 
De trespa plaat heeft een dikte van 6 mm en is verkrijgbaar in 
elke gewenste kleur. De vrijstaande bank is gemaakt van een 
aluminiumframe met een combinatie met hardhout (Maran-
thi), welk geen onderhoud benodigd, de plankbreedte is 140 
mm met een zitvlak van ca. 30 cm met schuinstaande rugleu-
ning voor extra zitcomfort. Achterin zit een opslag voor tassen. 
standaard uitgevoerd met kledinghaken.

Afmetingen; 
Hoogte 2,50 m. breedte 8-12m. en diepte is totaal 3 m.

Bestel nummer
8mtr 00.0920.00
10mtr 00.0921.00
12mtr 00.0922.00

Extra opties
Zitkuipen
rood, oranje
l.blauw, geel,
d.blauw, wit,
groen,zwart

Bestel nummer
00.0698.06

Blz. 23

Bestel nummer
op aanvraag

frame in 
RAL-kleur

Dugout 10mtr
incl.
Spullen plank en kleding haken

De dugout bestaat uit panelen zodat hij vervoerbaar is.

 225cm 

 300cm 
 2

30
cm

 

 140cm 

 D
ug

ou
th

oo
gt
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26
0c
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20
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Opberghok

Het opberg hok is toegangke-
lijk via een anti-inbraak deur.

 Bestel nummer
3x3x2,5mtr 00.0930.00
1,2x3x2,5mtr 00.0931.00

Honk/Softbal

Dug-out
Honkbal

Aluminium dug-out ongemonteerd bestaat uit gelaste com-
poneten i.v.m. vervoer, met golf beplating. Deze dug-out is 
voorzien van een luchtafvoer, die zich achterin net onder het 
dak bevind. De uit stukken bestaande dug-out is voorzien van 
montagegaten voor bevestiging aan de grond, en een zit-
bank. De hardhouten bank is gemaakt van Maranthi, die geen 
onderhoud benodigd, de plank breedte is 140 mm met een 
zitvlak van ca. 30 cm met schuinstaande rugleuning voor extra 
zitcomfort. 
Afmetingen; 
Hoogte 2,50 m. breedte 8-12m. en diepte is totaal 2.5 m.

Bestel nummer
8mtr 00.0940.00
10mtr 00.0941.00
12mtr 00.0942.00

Extra opties
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Korfbal

Blz. 24

Grondpot
40cm
incl. deksel

Bestel nummer
00.0120.30

Extra opties
KNKV 
Kunstof 
mand

Bestel nummer
00.1207.00

Grondpot
120cm
incl. deksel

Bestel nummer
00.0120.40

Deksel tbv.
grondpot
opliggend

Bestel nummer
00.0127.00

Deksel tbv.
grondpot
inliggend

Bestel nummer
00.0127.10

Korfbalpaal 
insteek

Aluminium korfbalpalen goed gekeurd door het KNKV. Boven-
zijde is een opname aangebracht voor de kunststof korfbal-
mand. Onderzijde van de paal is voorzien van de conische ring 
voor het spelings vrij opstellen van de paal.
 
Levering incl. rubberafdichting, en een borgsleuf tegen ver-
draaien.

lengte  Bestel nummer
2,5mtr topnastelbaar 00.1222.00
3mtr topnastelbaar 00.1221.00
3.5mtr topnastelbaar 00.1220.00
3,5mtr Fixed top 00.1220.12
3,0mtr   Fixed top 00.1221.10

Antivandalen korfbalpaal
3,5Mtr

De anitvandalen uitvoering is voorzien van een sterke alumi-
nium korf, die voldoet aan de afmetingen van de KNKV. Deze 
geanodiseerde aluminium paal wordt direct in het beton vast 
gezet.
levering incl. aluminium paal met antivandalenmand

Bestel nummer
00.1223.00

Losse mand

Bestel nummer
00.1207.10
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Korfbal

Blz. 25

Extra optie
KNKV 
Kunstof 
mand

Bestel nummer
00.1207.00

Korfbalpaal 
verplaatsbaar

Korfbalpaal verplaatsbaar. Onderzijde van de paal is voorzien van een cen-
tratie dop. zodat de paal altijd in de juiste stand op de voetplaat gescho-
ven kan worden. passend voor opsteek 50x50mm
levering excl. mand en vloerplaat

lengte Bestel nummer
2mtr 00.1233.00
2,5mtr 00.1232.00
3mtr 00.1231.00
3,5mtr 00.1230.00

Hobby paal
2 t/m 3,5 mtr

Bestel nummer
 00.1234.00

Hobby paal, deze hobbypaal is uitschuifbaar om de gewenste hoogte te 
bereiken van 2mtr tot en met 3,5mtr. De paal is vervaardigt uit staal en is 
electrolytisch verzinkt. Op deze korfbalpaal zijn onze voetplaten en kunstof 
korf te gebruiken. door gebruik van de oplegsteun kan deze paal ook als 
hoogspringpaal gebruikt worden.
levering excl. voetplaat en mand
Extra optie

KNKV 
Kunstof 
mand

Bestel nummer
00.1207.00

Stalen voetplaat
600x10mm

Bestel nummer
00.1240.00

Stalen voetplaat met 
vloerbescherming
600x10mm

Bestel nummer
00.1244.00 Oplegsteun

Bestel nummer
00.1234.10

Stalen grasplaat

Bestel nummer
00.1243.00

Extra optie
Stalen voetplaat
600x10mm

Bestel nummer
00.1240.00

Stalen voetplaat met 
vloerbescherming
600x10mm

Bestel nummer
00.1244.00

Stalen grasplaat

Bestel nummer
00.1243.00
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Korfbal

Blz 26

KNKV 
Kunstof 
mand

Bestel nummer
00.1207.00

Stalen voet-
plaat
600x10mm

Bestel nummer
00.1240.00

Stalen voetplaat met 
vloerbescherming
600x10mm

Bestel nummer
00.1244.00

Met de voetplaten kar kunnen 4 vloerplaten vervoerd worden. 
Door de grote volkern wielen blijft de kar makkelijk rollen over 
verschillende ondergronden. De slanke bouw van 70cm breed 
maakt het mogelijk om door elke doorgang te rijden.

Bestel nummer
00.1245.00

Losse Verlengstukken

Voetplaten kar

lengte Bestel nummer
0,5mtr 00.1250.00
1mtr 00.1251.00
1,5mtr 00.1252.00
1,5mtr minkorfhoogte 00.1253.00

Streetset Bestelnummer
00.1235.00

Deze korfbalpaal is voor alle hoogtes inzetbaar. 
Te gebruiken op 1,5 - 2 - 2,5 - 3 en 3,5 meter.
Deze korfbalpaal heeft over de volledige lengte een versterkt binnenwerk, doorsnede 
76mm, wanddikte 3 mm , en voldoet dus aan alle eisen van de KNKV.

De Aluminium deelbare korfbalpaal set bestaat uit 1x 1,5 meter 1x 1 meter en 2x 0,5 
meter stuk paal waarmee elke gewenste hoogte realiseerbaar is.
Levering excl. Voetplaat en mand.

Stalen grasplaat

Bestel nummer
00.1240.00

Extra optie
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Nethaken

Blz 27

Ras Nethaken

Ras nethaak met dubbe-
lehaak
Tbv. sleuf 10/11 mm.

Bestel nummer
00.7150.01

Omega nethaak wit

Omega nethaak wit
Tbv. sleuf 10/11 mm.

Bestel nummer
00.7150.02

Omega nethaak laag

lage gesloten nethaak
Tbv. sleuf 10/11 mm.

Bestel nummer
00.7150.03

Netplaatje vierkant

vierkant netplaatje
Tbv. sleuf 10/11 mm.

Bestel nummer
00.7150.04

Omega nethaak

Omeganethaak
Tbv. sleuf 8 mm.

Bestel nummer
00.7151.01

H-netplaatje

Vierkant H-netplaatje
Tbv. sleuf 8 mm.

Bestel nummer
00.7151.02

Rvs nethaak

RVS nethaak met aluminium 
moer M6. Voor systeem sleuf 
20x10mm.

Bestel nummer
00.7152.02

Rvs nethaak

Rvs nethaak met rubberen 
plug M6

Bestel nummer
00.7152.10

Bestel nummer
H-Sleutel 00.7151.03
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Panna velden

Blz 28

Panna veld 
Rechthoekig

Rechthoekig modulair stalen pannaveld. De lage zijkant maakt 
het veld zeer toegankelijk voor de “kleinere” spelers. 
De kooi is verzinkt.

Levering excl. Chemische ankers voor plaatsing op beton of 
asfalt. 

Uitvoering       Bestel nummer
4x6 mtr 08.0020.00
5x7 mtr 08.0021.00
7x11 mtr 08.0022.00

Extra opties
Grondbeves-
tiging

Bestel nummer
00.2050.00

Doel uitgevoerd in kleur naar 
wens

Uitvoering       Bestel nummer
4x6 mtr 08.0020.10
5x7 mtr 08.0021.10
7x11 mtr 08.0022.10
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Rugby/ american football

Blz 29

Rugby

Rugby en football goals volledig uitgevoerd in aluminium.
profiel Ø 118.5mm. 
De goals zijn naar internationale maten en richtlijnen uitge-
voerd. De verbindingslat is gebout aan de staanders.
levering incl. grondpotten met een insteek van 80cm., spieën 
en deksel. De oppervlakte is geanodiseerd

Afmetingen Bestel nummer
6,5 x 5,6 mtr 00.0901.00
8,0 x 5,6 mtr 00.0902.00
11,0 x 5,6 mtr 00.0903.00

Football
Afmetingen Bestel nummer
6,2 x 7,11 mtr 00.0900.00
9,14 x 5,63 mtr 00.0904.00

Dit rugby goal van aluminium met 1.5meter uitsteek heefd een 
lat met een gefixeerde hoogte van 3meter. De uprights zijn van 
een sterk kunststof zodat het doel handteerbaar blijft.

levering incl. Grondpot

Football goal Y-model
9,14x5,63

Bestel nummer
00.0905.00
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Tennisnetpaal

Baanonder-
houd

Tennisnetpalen in 
grondpotten verankerd

Blz. 30

Baan bezem lijn ver-
gers schuimers

Blz 37

Blz 31

Baanbenodigd 
heden

Blz 35

Scheidsrechter 
stoelen
Verschillende modelen 
scheidsrechters stoelen

Blz 36

tennis

Banken

Verschillende modelen 
Banken stoelen

Blz 41

Voetvegers

Verschillende modelen 
Voetvegers

Blz 41

Tennisnet installatie vrijstaand
Vrijstaande tennisinstallaties

Blz 33
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tennis

Blz. 31

Tennisnetpaal export
Vierkant

Deze standaard netpalen zijn zeer solide uitgevoerd en voorzien van een inge-
bouwd traploos windwerk.
De palen zijn gemakkelijk te verwijderen. Waarna de grondkokers kunnen 
worden afgedekt met de daar bijhorende deksels. De netkabel word bij de vaste 
zijde aan de  buitenkant bevestigd.

Levering incl. grondpot met deksel

Bestelnummer
00.0121.00
00.0121.Wi

andere kleuren op aanvraag

Kleur

Bestelnummer
00.0122.00
00.0122.GR
00.0122.ZW

andere kleuren op aanvraag

Kleur

Tennisnetpaal export
Rond

Deze standaard netpalen zijn zeer solide uitgevoerd en voorzien van een inge-
bouwd traploos windwerk.
De palen zijn gemakkelijk te verwijderen. Waarna de grondkokers worden 
afgedekt met de daar bijhorende deksels. De netkabel word aan de  buitenkant 
bevestigd.
Levering incl grondpot

Bestel nummer
Export 00.0121.00
Kinder 92.5cm 00.0121.KI

Bestel nummer
Export 00.0122.00
Kinder 92.5cm 00.0122.KI

80

80

83

100

12
0

Tennis netpaal export ovaal

Deze standaard netpalen zijn zeer solide uitgeverd en voorzien van een inge-
bouwd traploos windwerk.
De palen zijn gemakkelijk te verwijderen. Waarna de grondkokers worden 
afgedekt met de daar bijhorende deksels. De netkabel word aan de  buitenkant 
bevestigd.

Levering incl grondpot en deksel

Bestel nummer
00.0129.00

Grondpot
tbv.
incl. deksel
Bestel nummer
00.0050.00

Adapter

Bestel nummer
00.0121.10

Extra opties

Grondpot

Bestel nummer
00.0122.03

Adapter

Bestel nummer
00.0122.80

Extra opties

Grondpot
tbv.
incl. deksel
Bestel nummer
00.0129.03
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Grondpot
tbv.
incl. deksel
Bestel nummer
00.0050.00

Adapter

Bestel nummer
00.0122.80

Extra opties

tennisnet

Bestel nummer
00.7110.01

Tennis netpaal vierkant
standaard

Deze standaard netpalen zijn zeer solide uitgevoerd en voor-
zien van een ingebouwd traploos windwerk.
De palen zijn gemakkelijk te verwijderen. Waarna de grond-
kokers worden afgedekt met de daar bijhorende deksels. De 
netkabel word aan de binnenkant bevestigd.
Levering incl grondpot

Grondpot 
deksel
tbv.
Bestel nummer
00.0121.19

Bestel nummer
standaard 00.0120.00
Kinder 00.0120.KI

Netsleutel

netsleutel voor het windwerk 
in de tennispalen.

Bestel nummer
00.0128.00

Enkelspelpaaltje geheel uit 
aluminium vervaardigd

Bestel nummer
00.0134.00

Enkelspelpaaltje

80

80

Tennisnet

Tennisnet polyethy-
leen 3mm, vlecht, 
zwart. Handge-
breid. Bovenband 
12cm, 4x gestikt. 
Geplastificeerde 
staalkabel 6 mm. 

Bestel nummer
standaard 00.7110.02
speciaal voor 00.0125.00 00.7110.04

Tennisnet

2,2 mm polyet-
hyleen, zwart. 
Handgebreid, 6 
dubbele topmazen. 
Bovenband 10 cm, 
2x gestikt. 
Onder- en zijkanten 
koord afwerking.  

Bestel nummer
standaard 00.7110.01
korter voor 00.0125.50 00.7110.05

Mini-tennisnet

6x0.91 meter, po-
lyethyleen, maas 
4,3 x 4,3 cm. Met 
spankoord en 
band rondom.

Bestel nummer
standaard 00.7110.06
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Tennisnetpaal Sleemodel

Slee netpaal, zeer solide netpaal voorzien van een ingebouwd 
traploos windwerk met aluminium gegoten kap voor de kabel-
geleiding. Deze palen staan altijd verticaal op de juiste hoogte. 
De spelingsvrije schanierpunten zorgen voor grote stabiliteit. 
De grote voetplaat voorkomt het wegzakken in een zachte bo-
dem. De geheel inklapbare netpaal heeft weining opslagruimte 
nodig.

Extra opties
tennis net

Bestel nummer
00.7110.01

Tennis netpaal
vrijstaand

Deze netpalen zijn technisch gelijk aan productnummer 0121. 
Beide netpalen zijn hierbij echter voorzien van een contra-
gewicht, circa 125 kilogram per netpaal. Tevens zijn beide 
netpalen voorzien van transportwielen, voor het gemakkelijk 
plaatsen en verplaatsen van de netpalen. 

Bestel nummer
standaard 00.0124.00
Kindertennis 00.0124.KI

Bestel nummer
00.0127.00

Net-adjuster 
band

Bestel nummer
00.0128.00

Diversen materiaalhaken te bevestiging van sleenetpalen

sterknop balkeliet messing draadbus +
gebogen RVS M12x150   00.0140.00
losse sterknop balkeliet   00.0140.10
sterknop bakaliet vast RVS draadeind
M12x30     00.0141.00
T-anker M12    00.0143.00
RVS/oogbout M12
bevestiging netadjuster   00.0142.00
T-anker voor 00.0141.00/00.0142.00 00.0143.00
Alu. sterknop + gebogen draag M12x110 00.0146.00
Losse sterknop aluminium M12  00.0146.10
Diverse draadeinde op aanvraag

00.0140.00       00.0146.00        00.0141.00       00.0143.00

00.0142.00

80

80

Extra opties
tennis net

Bestel nummer
00.7110.01
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Vrijstaande tennis-
installatie

Compleet vrijstaande tennisinstallatie. De installatie biedt de 
mogelijkheid tennis te spelen op velden waar geen voorzie-
ningen zijn om netpalen te plaatsen. Deze tennisinstallatie is 
voorzien van een stalen windwerk om het net te kunnen span-
nen. De speciale tussenbrug is zodanig stijf dat er geen extra 
gewichten gebruikt hoeven te worden bij het opspannen van 
het net. Daardoor blijft het geheel gemakkelijk verplaatsbaar.

Extra opties
tennis net

Bestel nummer
00.7110.04

Bestel nummer
00.0125.00

Transport-
wielen

Bestel nummer
00.0125.50

Kindertennis

Tennisinstallatie voor kinderen, volledig vrijstaande uitvoering. 
Deze installatie is in vier delen demontabel uitgevoerd. De net-
kabel wordt op spanning gezet door middel van een klemsys-
teem. De tennisinstallatie is 600x80 cm. en wordt inclusief net 
geleverd. Optioneel zijn transportwielen verkrijgbaar.

Extra opties
tennis net

Bestel nummer
00.7110.06

Transport-
wielen

Bestel nummer
00.0126.10

Bestel nummer
00.0126.00

Tennisnet

Tennisnet polyethy-
leen 3mm, vlecht, 
zwart. Handge-
breid. Bovenband 
12cm, 4x gestikt. 
Geplastificeerde 
staalkabel 6 mm. 

Bestel nummer
standaard 00.7110.02
speciaal voor 00.0125.00 00.7110.04

Tennisnet

2,2 mm polyet-
hyleen, zwart. 
Handgebreid, 6 
dubbele topmazen. 
Bovenband 10 cm, 
2x gestikt. 
Onder- en zijkanten 
koord afwerking.  

Bestel nummer
standaard 00.7110.01
korter voor 00.0125.50 00.7110.05

Mini-tennisnet

6x0.91 meter, po-
lyethyleen, maas 
4,3 x 4,3 cm. Met 
spankoord en 
band rondom.

Bestel nummer
standaard 00.7110.06

80

80

80

40

120
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Net adjuster gewicht

Net adjuster gewicht van 
12kg 
(nodig bij tennis netpalen 
vrijstaand 00.0127.00)

Bestel nummer
00.0128.00

Net adjuster verstelbare adjusterband
00AD1

Adjusterband 3 ogen
00AD2

Adjusterhaak koper
00AD3

Inslag anker 40cm.
00AD5

Inslagpen (voor 00AD5)
00AD6

Bestel nummer

Grondhaak inzinkbaar

Grondhaak waarmee de 
netadjuster van de ten-
nisinstallatie vast gezet kan 
worden. De standaard hoort 
bij de netadjuster inzinkbaar 
met deksel. De 145 hoort bij 
netadjuster inzinkbaar. 

Bestel nummer
met deksel 00.0144.00
zonder deksel 00.0145.00

Enkelehaak, 
voor monta-
ge rond 60 
milimeter

Bestel nummer
00.0135.10

Materiaalhaken

Dubbele haak 
voor monta-
ge rond 60 
milimeter

Bestel nummer
00.0135.20

Haak voor 
gaas

Bestel nummer
00.0135.30

Scorebord

Dit scorebord is geschikt voor bin-
nen en buiten. De borden worden 
geplaatst in een voetstuk. Het 
scorebord is vervaardigd uit alumi-
nium met kunststof kogels. Het is 
geheel gemonteerd en het geeft de 
gamestand 0 tot 6 aan en setstand 
0 tot 3. Het voetstuk is niet stan-
daard meegeleverd en moet indien 
nodig apart worden besteld. 

Bestel nummer
 00.0166.00
Voetstuk tbv. 00.0166.01

Scorebord

Het scorebord is voorzien van 
kunststof kogels waardoor 
de stand goed te lezen is. Het 
scorebord is uiteraard voorzien 
van een aparte gamestand (0 
tot 6) en set stand (0 tot 3). Het 
scorebord is te monteren op 
elke scheidsrechterstoel uit het 
assortiment.

Bestel nummer
 00.0166.00

Wit kunststof plaatmateriaal 
met daarop een specifiek 
nummer, voor het aangeven 
van bijvoorbeeld verschillen-
de tennisbanen. Bij bestelling 
gelieve opgeven welke num-
mers er gewenst zijn.

Bestel nummer
00.0135.10

Baannummer

M-Scorebord vrijstaand

M-scorebord verplaatsbaar 
met voetstuk. Het M-sco-
rebord is een duidelijk en 
duurzaam scorebord voor 
tennis. Zowel de constructie 
als de scorbordballetjes zijn 
zeer solide

Bestel nummer
 00.0166.00

M-Scorebord vast aan netpaal

M-scorebord aan tennis 
net paal gemonteerd. Het 
M-scorebord is een duidelijk 
en duurzaam scorebord voor 
tennis. Zowel de constructie 
als de scorbordballetjes zijn 
zeer solide

Bestel nummer
 00.0166.00
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Scheidsrechterstoel DZ

Scheidrechterstoel, uitgevoerd in blank aluminium. De zitting, 
de rug en de schrijftafel zijn voorzien van een kunststof bekle-
ding. De zithoogte bedraagt circa 1,86 meter.

levering incl. stabiliteitsbalken.

Bestel nummer
ongemonteerd 00.0102.00

Scheidsrechterstoel
Standaard

Scheidrechterstoel, uitgevoerd in blank aluminium. De zitting, 
de rug en de schrijftafel zijn voorzien van een kunststof bekle-
ding. De zithoogte bedraagt circa 1,86 meter. Bij levering is dit 
product in zijn geheel gemonteerd, echter zonder stabiliteits-
balken.

Bestel nummer
00.0101.00

Combi-stoel

Deze stoel is bruikbaar voor zowel tennis als volleybal. Dit komt 
doordat de zitting over 90º verdraaibaar is. De zitting is hierbij 
in beide posities vergrendelbaar. De zithoogte is circa 2,14 
meter in beide posities.

Bestel nummer
00.0105.00

Scheidsrechterstoel
kuipstoel

Scheidrechterstoel, uitgevoerd in blank aluminium. De 
stoel is voorzien van een kunststof zitkuip voor een be-
ter zitcomfort. De stoel heeft een voetbreedte van circa 
0,8 meter. De stoel wordt als bouwpakket aangeleverd, 
inclusief een montagehandleiding.  Als optie kunnen er 
ook rubberen voetdoppen worden geleverd, voor het 
beschermen van bijvoorbeeld de vloer.

Bestel nummer
00.0107.00

Extra opties
Rubbere 
voetdoppen

Bestel nummer
00.0108.00

Losse kuipstoelen
Kuipstoel kleuren
Bestelnummer
00.0108.01
00.0108.02

Kleur
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Sleepnet standaard

Sleepnet voor tennisvelden. 
het sleepnet is voorzien van 
een hardhouten balk. geheel 
compleet met ophangoog en 
trekkoord.

Bestel nummer
2x1.5mtr 00.0150.10
3x1.5mtr 00.0150.40

Sleepnet Alu. rail

Sleepnet voor tennisvelden. 
het sleepnet is voorzien van 
een aluminium rail.

Sleepnet super

Sleepnet voor tennisvelden. 
het sleepnet is voorzien van 
een hardhouten balk. geheel 
compleet met ophangoog en 
trekkoord.

Bestel nummer
2x1.5mtr 00.0150.60
3x1.5mtr 00.0150.70

Sleepnet speciaal

Sleepnet voor tennisvelden. 
het sleepnet is voorzien van 
een hardhouten balk. geheel 
compleet met ophangoog en 
trekkoord.

2x1,12mtr Bestel nummer
enkel net 00.0150.20
dubbel net 00.0150.30

Sleepnet exclusief

Sleepnet voor tennisvelden. 
het sleepnet is voorzien van 
een hardhouten balk. geheel 
compleet met ophangoog en 
trekkoord.

2x1,12mtr Bestel nummer
enkel net 00.0150.21
dubbel net 00.0150.22
3x1,12mtr 
enkel net 00.0150.23

2x1,5m Bestel nummer
Standaard net 00.0150.00
super net 00.0150.02
2x0,75mtr 
enkel net 00.0150.03
dubbelnet 00.0150.01
3x1,5mtr 00.0151.00

Losse sleepnetten

Alu rail
2mtr

Bestel nummer
00.0154.00

Alu rail
3mtr

Bestel nummer
00.0155.00

Hardhouten
trekbalk
2mtr

Bestel nummer
00.0150.11

Hardhouten
trekbalk
3mtr

Bestel nummer
00.0150.12

Trekkoord 
incl. eindo-
gen 3,5mtr

Bestel nummer
00.0150.13

Trekkoord 
incl. eindo-
gen 4mtr

Bestel nummer
00.0150.14

Ophangoog

Bestel nummer
00.0150.15

Standaard 
(zwaar)
2x1,5mtr

Bestel nummer
00.0150.16

Losse onderdelen

Standaard 
(zwaar)
3x1,5mtr

Bestel nummer
00.0150.17

Speciaalnet 
met band
2x1,2mtr

Bestel nummer
00.0150.18

Sleepnet su-
per geknipt
2x1,5mtr

Bestel nummer
00.0150.80

Sleepnet su-
per geknipt
3x1,5mtr

Bestel nummer
00.0150.81
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Schuimer

Met behulp van de schuimer 
is het mogelijk om een gra-
velbaan te egaliseren. Tevens 
kan de schuimer gebruikt 
worden om onkruid van de 
gravelbaan te verwijderen. 
Bladbreedte is 1,0 meter. 
Levering incl. houten steel.

Bestel nummer
00.0171.00 Hark/schuimer

Met behulp van deze schui-
mer kan de gravel worden 
losgemaakt, en weer worden 
geëgaliseerd tot een vlakke 
tennisbaan. Bladbreedte is 
0.8 mtr.
Levering incl. houten steel.

Bestel nummer
00.0172.00

Schuimer

Aluminium hark, voorzien 
van stalen tanden welke 
omkeerbaar en uit wissel-
baar zijn op het garnituur. 
Werkbreedte 70 cm. 
Levering incl. houten steel.

Bestel nummer
00.0175.50

Gravel/kunstgras bezem

De baanbezem met D-greep 
heeft een werkbreedte van 150 
cm. door de 3 blokbezems in een 
aluminium frame . Het uiteinde is 
voorzien van een geleiding zodat 
er niet in het gaas of net gehaakt 
kan worden. De trekstang met 
D-greep is in hoek verstelbaar  
Levering incl. bezem.

Bestel nummer
Kunststof 00.0184.50
Arenga 00.0184.60

Arenga 
vervangbe-
zem

Bestel nummer
00.0192.00

Gravel/kunstgras bezem

De baanbezem met trekbeu-
gel heeft een werkbreedte 
van 200 cm. De 4 blokbezems 
worden gemonteerd in een 
aluminium frame waardoor 
de bezem niet krom trekt. 
Het uiteinde is voorzien van 
een geleiding zodat er niet in 
het gaas of net gehaakt kan 
worden. De trekbeugel wordt 
stevig aan het bezemframe 
gemonteerd zodat een zeer 
stabiele sleepbezem ontstaat. 
Levering incl. bezems, soort 
afhankelijk van de toepas-
sing. 

Bestel nummer
Rood 00.0181.50
Arenga 00.0181.60

Kunstof 
vervangbe-
zem
Bestel nummer
00.0191.00

Kunststof 
vervangbe-
zem

Bestel nummer
00.0191.10

Kunststof 
Arenga ver-
vangbezem

Bestel nummer
00.0191.20

Kunstgras bezem

Baanbezem geschikt voor 
kunstgras 
Levering incl. bezems

Bestel nummer
Geel 00.0181.70

Allweather bezem Bestel nummer
Kunstof+Arenga 00.0181.80

Voorzien van een speciale 
bezem, met kunststof om het 
materiaal los te maken en de 
zachte arenga voor de juiste 
verdeling. 
Levering incl. bezems

Rubbere hark

Rubbere hark voor het 
probleemloos, snel verwij-
deren van bladeren, afval en 
verontreinigingen zonder de 
tennisbaan te beschadigen. 

Bestel nummer
50cm 00.0172.51
75cm 00.0172.50
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Lijnbezem gebogen

Lijnveger gebogen enkelgat 
90 graden

levering excl. steel

Bestel nummer
Kunststof 00.0197.00
Arenga 00.0198.00

Houtensteel 
tbv.

Bestel nummer
00.0182.00

Lijnbezem

Lijnveger gebogen dubbelgat 
45 graden

levering excl. steel

Bestel nummer
Kunststof 00.0189.10
Arenga 00.0197.00

Houtensteel 
tbv.

Bestel nummer
00.0182.10

Lijnbezem vlak

levering excl. steel

Bestel nummer
Kunststof 00.0199.10
Arenga 00.0199.00
Aluminium steel 00.0189.00

Combi bezem laag

Combi bezem voorzien van 
lage borstel met sleepnet, 
werkbreedte 150cm. of 2 
mtr. Stabiele trekbeugel en 
garnituur van aluminium. 
Speciaal voor gravel banen.
Levering; garnituur incl. bor-
stel en net.

 Bestel nummer
150cm 00.0188.00
200cm 00.0188.10

Combi bezem hoog

Combi bezem voorzien van 
borstel met sleepnet,Stabie-
le trekbeugel en garnituur 
van aluminium.  De borstel 
is voorzien van kunststof 
en arenga. Voor  zand in 
gestrooide gravel banen & 
all Weather banen.Levering; 
garnituur incl. borstel en net.

 Bestel nummer
200cm 00.0188.80

Smalle bezems

Smalle bezem van 5cm voor 
oa. EasyClay banen, met een 
sleep breedte van 135 0f 
270 cm. De bezem is gevat 
in een aluminium profiel en 
voorzien van een trekstang 
met variabele trek-hoek of 
trekbeugel. 
Levering is incl. bezems. 

270cm Bestel nummer
D-greep 00.0185.30
Trekbeugel 00.0187.20
135cm 
D-greep 00.0185.50
Trekbeugel 00.0187.30

Vervan-
gingsbezem 
135cm

Bestel nummer
00.0195.00

Baanbezem staaldraad Dubbel

Baanbezem staaldraad heeft een 
werk breedte van 200 cm. Dit 
stalen frame is voorzien van een 
roestvrijstalen staaldraadvulling, 
om harde banen op te ruwen 
en de waterdoorlaatbaarheid 
te verhogen. Levering compleet 
incl. vulling. 

Bestel nummer
00.0181.SPD

Vervanging
staaldraad 
vulling

Bestel nummer
00.0196.10

Baanbezem staaldraad enkel

Baanbezem staaldraad heeft een 
werk breedte van 200 cm. Dit 
stalen frame is voorzien van een 
roestvrijstalen staaldraadvulling, 
deze is zeer geschikt om harde 
banen op te ruwen en de water-
doorlaatbaarheid te verhogen. 
Levering compleet incl. vulling. 

Bestel nummer
00.0181.SP

Vervanging
staaldraad 
vulling

Bestel nummer
00.0196.10
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150cm Driehoeksbezem

Sleepbezem speciaal voor 
kunstgras banen/velden welk 
gebruikt kan worden achter 
een eenvoudige tractor. Het 
frame is vervaardigd uit ther-
misch verzinkt staal met hier-
in de bezems gemonteerd. 
Aan de buitenzijde bevinden 
zich div. bevestigingsogen 
voor het bevestigen van het 
trekkoord en bv. sleepmat. 
De transportwielen zorgen 
voor een makkelijke transport 
buiten het veld.

Bestel nummer
00.0174.00

Kunstof ver-
vangbezem
middelhard

Bestel nummer
00.0191.10

150cm Driehoeksbezem

Sleepbezem speciaal voor 
kunstgras banen/velden welk 
gebruikt kan worden achter 
een eenvoudige tractor. Het 
frame is vervaardigd uit ther-
misch verzinkt staal met hier-
in de bezems gemonteerd. 
Aan de buitenzijde bevinden 
zich div. bevestigingsogen 
voor het bevestigen van het 
trekkoord en bv. sleepmat. 
De transportwielen zorgen 
voor een makkelijke transport 
buiten het veld.

Bestel nummer
00.0175.00

Kunstof ver-
vangbezem
Hard

Bestel nummer
00.0191.11

150cm Driehoeksbezem

Sleepbezem speciaal voor 
kunstgras banen/velden welk 
gebruikt kan worden achter 
een eenvoudige tractor.. Het 
frame is vervaardigd uit ther-
misch verzinkt staal met hier-
in de bezems gemonteerd. 
Aan de buitenzijde bevinden 
zich div. bevestigingsogen 
voor het bevestigen van het 
trekkoord en bv. sleepmat. 
De transportwielen zorgen 
voor een makkelijke transport 
buiten het veld.

Bestel nummer
00.0175.30

Kunstof ver-
vangbezem
Extra hard

Bestel nummer
00.0191.50

150cm Driehoeksbezem      smal

Speciale driehoekbezem 
ontwikkeld voor rubber in 
gestrooide kunstgrassen 
(voetbal). Deze is voorzien 
van een smalle bezem, zodat 
het staties verkleven tot een 
minimum wordt beperkt. 
Deze bezems worden gele-
verd in twee werkbreedtes nl. 
135 cm en 270 cm. ivm. het 
gewicht is de 270 cm. voor-
zien van transportwielen.

Bestel nummer
135cm 00.0178.00
270cm 00.0178.10

Kunstof ver-
vangbezem

Bestel nummer
00.0195.00

Veger 2,5x1mtr

Sleepbezem speciaal voor kunstgras banen/velden welk ge-
bruikt kan worden achter een eenvoudige tractor.. Het frame 
is vervaardigd uit aluminium met hieraan de bezems gemon-
teerd. De transportwielen zorgen voor een makkelijke trans-
port buiten het veld.

Bestel nummer
00.0176.00

Kunstof ver-
vangbezem
Extra hard

Bestel nummer
00.0191.50
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Verplaats bare zit tribune

Alimium frame met FSC hard-
houten planken. zit hoogte 
ca. 1mtr.

Bestel nummer
00.0179.10

Stapel bank

Bank voorzien van een FSC 
hardhouten plank 2meter 
lang en 24cm breed. 

Bestel nummer
00.0179.00

Schoenpoetsers

Schoenpoetser Favorit

Schoenpoetser voorzien van 
3 bezems. Eenvoudig op 
de vloer te monteren en de 
bezems zijn eenvoudig te 
vervangen.  

Afmeting ; 490x295x170 mm. 

Bestel nummer
00.1190.00

Schoenpoetser D.Zwaar

Schoenpoetser afm; 30x60. 
Bijzonder geschikt voor 
natuurgras door de harde 
borstels. 

Bestel nummer
00.1191.00

Schoenpoetser handvat

Schoenpoetser voorzien van 
4 bezems , met 2 aan elke 
zijde. Aan de schoenpoetser 
zit een handvat gemonteerd 
voor een verhoogd gebruiks-
gemak. 

Bestel nummer
00.1192.00
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Afmetingen:
150x75cm
120x80cm
180x120cm
300x200cm
500x200cm

Voetbaldoelen

Voetbaldoelen-Senior

Voetbaldoelen-Jeugd

Voetbaldoelen-Mini

Stalen trainingsdoeltjes

Afmetingen:
7,32x2,44Mtr

Afmetingen:
5x2Mtr
3x2Mtr
6x2Mtr

Blz. 42

Afmetingen:
120x80cm
180x120cm
300x100cm
250x100cm
300x160x100cm

Afmetingen:
150x75cm
90x60cm

Antivandalen doelen

Blz. 61

Blz 57

Blz 53

Blz 49

Blz 43

Blz 58

Netten

Blz 63

Extras
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7,32 Mtr

2,
44

 M
tr

0,8 Mtr

Voetbaldoelen Senior

Voetbaldoel Netstang
7,32x2,44 Mtr

Voetbaldoel uitgevoerd in wit ovaal aluminium profiel waarin 
de nethaken zijn in gefreesd, in combinatie met de sluitlijst is 
de netband in zijn geheel in het doelprofiel weg gewerkt. Dit 
topdoel behoord tot het top- segment, en is uitgevoerd met 
een netstang en gelaste hoeken. Dit doel voldoet aan de laat-
ste FIFA/KNVB en NEN eisen. De bevestiging van de grondbeu-
gel is inwendig aangebracht.
Levering; gelaste hoeken, netstang, sluitlijsten voor staanders 
en bovenlat, grondpotten 50 cm met vuilvanger en spie.  Ech-
ter zonder grondbeugels.

Bestel nummer
00.2001.00

Extra optie

Voor meer opties zie blz. 48

Grondbeugel

Bestel nummer
00.2050.00

Blz. 43

Doelnet      Bestel nummer
3mm  00.7101.01
4mm   00.7101.08
5mm  00.7101.07

Voetbaldoel Vrije netophanging
7,32x2,44 Mtr

Voetbaldoel uitgevoerd in wit ovaal aluminium profiel, waar 
standaard de nethaken zijn in gefreesd, in combinatie met de 
sluitlijst is de netband in zijn geheel in het doelprofiel wegge-
werkt. Dit topdoel behoord tot het top- segment.De hoeken 
zijn gelast en het doel is uitgevoerd met spanpalen achter het 
net. Dit doel voldoet aan de laatste FIFA/KNVB en NEN eisen. 
De bevestiging van de grondbeugel zijn inwendig aangebracht. 
Levering; gelaste hoeken, netstang, sluitlijsten voor staanders 
en bovenlat, grondpotten 50 cm met vuil opvang en spie.  Ech-
ter zonder grondbeugels.

Bestel nummer
00.2002.00

Extra optie

Voor meer opties zie blz. 48

Grondbeugel

Bestel nummer
00.2050.00

Doelnet      Bestel nummer
3mm  00.7100.01
4mm  00.7100.10
5mm  00.7100.07

100

12
0

100

12
0

2.
44

M
tr

7.32Mtr

2Mtr
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Voetbaldoelen Senior

Voetbaldoel P-model
7,32x2,44 Mtr

De speciale hoekverbindingen is extra zwaar uitgevoerd, om 
de hoge belastingen te kunnen weerstaan. Aan de achterzijde 
bevind zich een systeemrail voor montage van de P-beugels 
en de grote versterkingsschoor, grondbeugels en de kunststof 
netbevestiging d.m.v.. netplaatjes.  
Dit doel voldoet aan de laatste NEN 748 norm.

Levering; Doelkader wit,  incl. P beugels, schoren, beves-
tingingsmateriaal, grondpotten 50 cm met vuilopvang, spieën 
en kunststof netplaatjes

Bestel nummer
00.2101.50

Extra optie
C-nethaken

Bestel nummer
00.2901.00

Voor meer opties zie blz. 48

Grondbeugel

Bestel nummer
00.2220.00

Blz. 44

Doelnet      Bestel nummer
4mm  00.7101.01
4mm Hex 00.7101.08
5mm  00.7101.07

Voetbaldoel vrije netophanging
7,32x2,44 Mtr

De speciale hoekverbindingen is extra zwaar uitgevoerd om 
de hoge belastingen te kunnen weerstaan. Aan de achterzijde 
bevind zich een systeemrail voor montage van de hoekplaat, 
grondbeugels en de kunststof netbevestiging d.m.v.. netplaat-
jes. Als extra optie kan dit doel verder uitgebreid worden met 
de aluminium  C-nethaken. Dit doel voldoet aan de laatste NEN 
748 norm.
Levering; Doelkader wit,  incl. spanpalen, bevestigingsmate-
riaal, grondpotten 50 cm met vuilopvang, spieën en kunststof 
netplaatjes en spanpalen.

Bestel nummer
00.2102.00

Extra optie
C-nethaken

Bestel nummer
00.2901.00

Voor meer opties zie blz. 48

Grondbeugel

Bestel nummer
00.2220.00

Doelnet      Bestel nummer
4mm  00.7100.01
4mm Hex 00.7100.10
5mm  00.7100.07

100

12
0

100

12
0 2.
44

M
tr

7.32Mtr

2Mtr

2,
44

 M
tr

7,32Mtr
2Mtr

0.8Mtr
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Voetbaldoelen Senior

Voetbaldoel P-model
7,32x2,44 Mtr

De speciale hoekverbindingen is extra zwaar uitgevoerd, om 
de hoge belastingen te kunnen weerstaan. Aan de achterzijde 
bevind zich een systeemrail voor montage van de P-beugels 
en de grote versterking schoor, grondbeugels en de kunststof 
netbevestiging d.m.v.. netplaatjes.  
Dit doel voldoet aan de laatste NEN 748 norm.

Levering; Doelkader wit,  incl. P beugels, schoren, beves-
tingingsmateriaal, grondpotten 50 cm met vuilopvang, spieën 
en kunststof netplaatjes

Bestel nummer
00.2201.50

Extra opties
C-nethaken

Bestel nummer
00.2901.00

Voor meer opties zie blz. 48

Grondbeugel

Bestel nummer
00.2220.00

Blz. 45

Doelnet      Bestel nummer
4mm  00.7101.01
4mm Hex 00.7101.08
5mm  00.7101.07

2.
44

M
tr

7.32Mtr

2Mtr

Voetbaldoel Vrije netophanging
7,32x2,44 Mtr

De speciale hoekverbindingen is extra zwaar uitgevoerd om 
de hoge belastingen te kunnen weerstaan. Aan de achterzijde 
bevind zich een systeemrail voor montage van de hoekplaat, 
grondbeugels en de kunststof netbevestiging d.m.v.. netplaat-
jes. Als extra optie kan dit doel verder uitgebreid worden met 
de aluminium  C-nethaken. Dit doel voldoet aan de laatste NEN 
748 norm.
Levering; Doelkader wit,  incl. spanpalen, bevestiging materi-
aal, grondpotten 50 cm met vuilopvang, spieën en kunststof 
netplaatjes en spanpalen.

Bestel nummer
00.2202.00

Extra opties
C-nethaken

Bestel nummer
00.2901.00

Voor meer opties zie blz. 48

Grondbeugel

Bestel nummer
00.2220.00

Doelnet      Bestel nummer
3mm  00.7100.01
4mm  00.7100.10
5mm  00.7100.09

120

120

2,
44

 M
tr

7,32Mtr
2Mtr

0.8Mtr
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2.
44

M
tr

7.32Mtr

0.8Mtr

2Mtr

Voetbaldoelen Senior

Voetbaldoel verplaatsbaar volledig gelast
7,32x2,44 Mtr 2Mtr diep

Volledig gelast voetbaldoel senior kan geleverd worden in 
3 profiel varianten. Alle uitvoeringen kenmerken zich door 
inwendige hoekversterkingen waardoor de levensduur van het 
doel aanzienlijk toeneemt. De zware netbeugel van Ø50mm 
met schoorverbinding naar de bovenlat draagt hier aan bij. 
Netbevestiging dmv. netplaatjes of sluitlijst, dit is profiel af-
hangkelijk. 
Om aan de veiligheids eisen van de NEN en KNVB te voldoen 
zijn doelverzwaringen of grondverankering noodzakelijk.

Levering; in brut aluminium, 
Dit doel voldoet aan de laatste NEN 748 norm.

Extra opties

Voor meer opties zie blz. 48

Blz. 46

Dit doel is verkrijgbaar in 3 profielen

Bestel nummer
00.2230.00

Bestel nummer
00.2130.00

Ingefreesde 
Nethaken met 
sluitlijst

Bestel nummer
00.2030.00

Grondanker

Bestel nummer
00.1600.00

Doelverzwa-
ring
25KG

Bestel nummer
00.1616.00

Doelverzwa-
ring
40KG

Bestel nummer
00.1618.00

Doelverzwa-
ring
75KG

Bestel nummer
00.2902.00

C-nethaken

Bestel nummer
00.2901.00

Draagbeugel

Bestel nummer
00.1620.10

Klapwielen

Bestel nummer
00.1620.11

Kruiwagen- 
model

Bestel nummer
00.1611.10

Voetbal doel trolley 
kan het grootste doel 
gemakkelijk verrijden

Bestel nummer
00.1621.00

120 100

12
0

100

12
0

Doelnet Bestelnummer
3mm  00.7101.01
4mm  00.7101.08
5mm  00.7101.07

Vlak met
netplaatjes

Vlak met
netplaatjes
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2.
44

M
tr

7.32Mtr

0.8Mtr

2Mtr

Voetbaldoelen Senior

Voetbaldoel verplaatsbaar bouwpakket
7,32x2,44 Mtr 2Mtr diep

Voetbaldoel verplaatsbaar afm. 7,32x2,44x2m. Uitvoering in 
geanodiseerd aluminium. Het grondraam is uitgevoerd  met 
radius, en heeft een diepte van 2 mtr. De grote netbeugel met 
schoor geeft een grote stabiliteit  aan het doel. Zware inwen-
dige hoekverbindingen staan borg  voor een solide verbinding.  
Aan de achterzijde bevind zich de systeemrail voor de netfixa-
tie d.m.v.. netplaatjes. 
Levering:  incl. kunststof netplaatjes,  netbeugels en schoren.  
Excl. net .

Extra opties

Voor meer opties zie blz. 48

Blz. 47

Met gelaste hoeken

Grondanker

Bestel nummer
00.1600.00

Doelverzwa-
ring
25KG

Bestel nummer
00.1616.00

Doelverzwa-
ring
40KG

Bestel nummer
00.1618.00

Doelverzwa-
ring
75KG

Bestel nummer
00.2902.00

Volledig monteerbaar

Kleur     Bestel nummer
Wit 00.2231.00
Geanodiseerd      00.2232.00

C-nethaken

Bestel nummer
00.2901.00

Draagbeugel

Bestel nummer
00.1620.10

Klapwielen

Bestel nummer
00.1620.11

Kruiwagen- 
model

Bestel nummer
00.1611.10

Gelaste hoekverbinding. met 
een sterke verbinding tussen 
de zijkant en bovenlat en nog 
steeds makkelijk vervoerbaar.

Bestelnummer 00.2235.00  
    

Bestel nummer
00.2235.00

Bestel nummer
00.2131.00

Doelnet Bestelnummer
3mm  00.7101.01
4mm  00.7101.08
5mm  00.7101.07

120 120100

12
0
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2.
44

M
tr

7.32Mtr

0.8Mtr

2Mtr

Voetbaldoelen Senior

Voetbaldoel verplaatsbaar bouwpakket
7,32x2,44 Mtr

De speciale hoekverbinding is extra zwaar uitgevoerd om de 
hoge belastingen te kunnen weerstaan. In de profielen bevind 
zich een systeemrail voor montage van de netbeugels en de 
grote versterkingsschoor, grondraam en de kunststof netbeves-
tiging d.m.v.. netplaatjes.  
Dit doel voldoet aan de laatste NEN 748 norm. mits gebruik 
van doel verankering/verzwaaring

Levering incl.: grondpotten 50 cm met vuilopvang, spieën en 
kunststof netplaatjes

Extra optie
C-nethaken

Bestel nummer
00.2901.00

Bestel nummer
00.2234.00

Bestel nummer
00.2233.00

Blz. 48

Grondanker

Bestel nummer
00.1601.00

Doel in 2 uitvoeringen

120

80

80

80

40

Doel Nettten senior

Voetbaldoelnet senior Vrijenetophanging
Afm; 7,5 x 2,5 x 2 x 2 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 12x12cm. Knooploos en spanlijst 
Draaddikte mm Bestelnummer Kleur
ca. 3 00.7100.01
ca. 4 00.7100.02
ca. 4 00.7100.03
ca. 4 00.7100.04
ca. 4 00.7100.05
ca. 4 00.7100.06
ca. 5 00.7100.07
ca. 4 Hexagonaal 00.7100.08
ca. 4 00.7100.10

Voetbaldoelnet senior P-Model
Afm; 7,5 x 2,5 x 0,8 x 2 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 12x12cm. Knooploos en spanlijst 

Draaddikte mm Bestelnummer Kleur
ca. 3 00.7101.01
ca. 4 00.7101.02
ca. 4 00.7101.03
ca. 4 00.7101.04
ca. 4 00.7101.05
ca. 4 00.7101.06
ca. 5 00.7101.07
ca. 4 00.7101.08

Grondraam Grondraam
Doelkader 
kleur
Wit

Doelkader 
kleur
Geanodi-
seerd
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5Mtr

2M
tr

50
cm

Voetbaldoelen Jeugd

Jeugddoel P-model
5x2Mtr
De speciale hoekverbinding is extra zwaar uitgevoerd om de 
hoge belastingen te kunnen weerstaan. Aan de achterzijde 
bevind zich een systeemrail voor montage van de P-beugels 
en de grote versterkingsschoor, grondbeugels en de kunststof 
netbevestiging d.m.v.. netplaatjes.  
Dit doel voldoet aan de laatste NEN 748 norm.

Levering; incl. P beugels, schoren, bevestingingsmateriaal, 
grondpotten 35 cm met vuilopvang, spieën en kunststof net-
plaatjes

Extra opties
C-nethaken

Bestel nummer
00.2901.00

Voor meer opties zie blz. 52

Grondbeugel

Bestel nummer
00.2240.00

Blz. 49

Doelnet 4mm      Bestel 
groen  00.7102.01
wit  00.7102.02

Dit doel is verkrijgbaar in 4 profielen

Bestel nummer
00.2401.00

Bestel nummer
00.2150.00

Bestel nummer
00.2301.00

Bestel nummer
00.2250.00

120100

12
0

80

80

80

Jeugddoel P-model
3x2Mtr

Bestel nummer
00.2405.00

Bestel nummer
00.2308.00

80

80

80

 Aan de achterzijde bevind zich een systeemrail voor montage 
van de P-beugels en de grote versterkingsschoor
 kunststof netbevestiging d.m.v.. netplaatjes.  
Dit doel voldoet aan de laatste NEN 748 norm.
Levering: incl. P beugels, schoren, bevestingingsmateriaal, 
grondpotten 50 cm of 35 cm met vuilopvang, spieën en kunst-
stof netplaatjes

Dit doel is verkrijgbaar in 2 profielen
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6Mtr

2M
tr

1,5Mtr

00.2152.00 voor klant          Blad 1 uit 1

Voetbaldoelen Jeugd

Jeugddoel verplaatsbaar volledig gelast

Verpaatsbaare Jeugddoelen zijn leverbaar in verschillenden 
profielafmetingen. Alle doelen zijn voorzien van een systeem-
sleuf voor netbevestiging dmv. netplaatjes en netbeugels Ø50 
met schoor tussen netbeugel en bovenlat. De ovale doelen 
hebben een inwendige versterking in de hoeken.
Deze doelen voldoen aan de NEN748 icm met de juiste/vol-
doende verankering. 
Levering; Doelkader,kunststof netplaatjes

Blz. 50

6x2x1,5Mtr

Bestel nummer
00.2152.00

Bestel nummer
00.2153.00

Bestel nummer
00.2403.00

Bestel nummer
00.2302.20

Bestel nummer
00.2306.00

Bestel nummer
00.2410.00

5Mtr

2M
tr

1,5Mtr

00.2302.00 voor klant          Blad 1 uit 1

6Mtr

2M
tr

1,5Mtr

00.2152.00 voor klant          Blad 1 uit 1

5Mtr

2M
tr

1,5Mtr

00.2302.00 voor klant          Blad 1 uit 1

3Mtr

2M
tr

1.5Mtr

5Mtr

2M
tr

1,5Mtr

00.2302.00 voor klant          Blad 1 uit 1
Bestel nummer
00.2404.00

Extra opties

Grondanker

Bestel nummer
00.1600.00

Doelverzwa-
ring
25KG

Bestel nummer
00.1616.00

Doelverzwa-
ring
40KG

Bestel nummer
00.1618.00

Doelverzwa-
ring
75KG

Bestel nummer
00.2902.00

C-nethaken

Bestel nummer
00.2901.00

Draagbeugel

Bestel nummer
00.1620.10

Klapwielen

Bestel nummer
00.1620.12

Kruiwagen- 
model

Bestel nummer
00.1611.10

Voor Netten zie blz 52

80

80

80

100

12
0

3Mtr

2M
tr

1.5Mtr

5x2x1,5Mtr 3x2x1,5Mtr
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Voetbaldoelen Jeugd

Jeugddoel verplaatsbaar bouwpakket

Jeugddoel ongemonteerd. De grote netbeugel met schoor 
geeft een grote stabiliteit aan het doel. Inwendige hoekver-
bindingen staan borg  voor een solide verbinding.  Aan de 
achterzijde bevind zich de systeemrail voor de netfixatie d.m.v.. 
netplaatjes. 
Levering; ongemonteerd, Doelkader geanodiseerd. Incl. net-
plaatjes.
 

Extra opties
C-nethaken

Bestel nummer
00.2901.00

Draagbeugel

Bestel nummer
00.1620.10

Blz. 51

Klapwielen

Bestel nummer
00.1620.11

Kruiwagen- 
model

Bestel nummer
00.1611.10

Grondanker

Bestel nummer
00.1600.00

Doelverzwa-
ring
25KG

Bestel nummer
00.1616.00

Doelverzwa-
ring
40KG

Bestel nummer
00.1618.00

Doelverzwa-
ring
75KG

Bestel nummer
00.2902.00

Jeugddoel verplaatsbaar
Bouwpakket R-Model

5x2x1,25Mtr
Bestel nummer
00.2303.00

1,25mtr 5mtr

2m
tr

1mtr

3x2x1,25Mtr
Bestel nummer
00.2305.00

Bestel nummer

5x2x1.25mtr 00.2304.00

Doelnet  5x2x1x1.25Mtr
 Wit
 Bestelnummer
4mm 00.7103.01

Doelnet  3x2x1x1.25Mtr
 Wit
 Bestelnummer
4mm 00.7103.02

Doelnet  5x2x1x1.25Mtr WIt
 Bestelnummer
4mm 00.7103.01

Het R-model is verzwaard uitgevoerd met een p-beugel een 
extra schoorverband en zware hoekverbindingen met achtvou-
dige schroef verbinding. 

Levering; ongemonteerd, Doelkader geanodiseerd. incl netpla-
tjes. 

Dit doel is verkrijgbaar in 2 maten

80

80
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5Mtr

2M
tr

3,6Mtr

1630 - Compleet          Blad 1 uit 1

Voetbaldoelen Jeugd

Draaidoel

Het draaidoel is voorzien van ingefreesde nethaken of van een 
achterzijde met sleuf tbv kunststof netplaatjes. Het volledig 
gelaste doelkader is inwendig voorzien van extra hoekverbin-
ding. De scharnierpunten zijn aan het doelkader gelast, hierin 
draaien de armen met de afmeting 75x50 mm. Deze hebben 
een verstelling van 3,5 tot 45 mtr. De draaipunten zijn gelagerd 
met teflon lagerbussen. De klapbeugel is verlaagd uitgevoerd 
en voorzien van extra zware hoeken.  Elke draagarm onder 
heeft 9 wielen met breed loopvlak, voor het eenvoudig weg-
draaien zonder spoorring in het veld. De draaipalen worden 
geleverd incl. grondpotten.
Levering; in brut aluminium, incl. draaipalen en grondpotten. 

Extra opties
C-nethaken

Bestel nummer
00.2901.00

Blz. 52

Dit doel is verkrijgbaar in 4 profielen

Bestel nummer
00.2402.00

Bestel nummer
00.2151.00

Bestel nummer
00.2040.00

Doelnet  
5x2x1x1.50Mtr
4mm

Bestel nummer
00.7103.01

Ingefreesde 
Nethaken

Bestel nummer
00.2236.00

80 120 100

12
0

100

12
0

Doel Nettten Jeugd

Voetbaldoelnet Jeugd
Afm; 5 x 2 x 0,8 x 1,5 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 12x12cm. Knooploos en spanlijst 
Draaddikte mm Bestelnummer Kleur
ca. 4 00.7102.01
ca. 4 00.7102.02
Afm; 5 x 2 x 0,8 x 1,25 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijst
ca. 4 00.7103.01
ca. 4 00.7103.02
Afm; 6 x 2 x 0,8 x 1,5 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 12x12cm. Knooploos en spanlijst
ca. 4 00.7103.04

Voetbaldoelnet Jeugd
Afm; 3 x 2 x 0,8 x 1 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 10x10cm. Knooploos en spanlijst 

Draaddikte mm Bestelnummer Kleur
ca. 3 00.7107.01
ca. 4 00.7107.02
ca. 4 00.7107.03
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Voetbaldoelen Mini

Blz. 53

120cm

80
cm

70 cm

Minidoel volledig gelast
120x80cm

Volledig gelast minidoel geschikt voor plaatsing op trainings-
velden. Door het duurzame ontwerp is het minidoel uitermate 
geschikt voor intensieve trainingsdoeleinden. Het doel heeft 
een haakloze netbevestiging d.m.v. kunststof netplaatjes. Deze 
netbevestiging is zeer veilig omdat het geen uitstekende delen 
bevat
Levering; incl. Net met kunststof netplaatjes.

Doelnet      Bestel nummer
Maas 10x10 00.7106.01
Maas 4x4 00.7106.03

Dit doel is verkrijgbaar in 2 profielen

Bestel nummer
00.2501.00

Bestel nummer
00.2502.00

Minidoel Inklapbaar
120x80cm

Volledig gelaste doelkader in profiel 80x40. De netbeugels zijn 
volledig inklapbaar. Zodat het doel makkelijk te verplaatsen is 
en makkelijk op te bergen. Het doel word geleverd als bouw-
pakket met handleiding.

Levering; incl. Net met kunststof netplaatjes.

Bestel nummer
00.2503.00

80
cm

120cm

00.2503.00 - 120x80 - Inklapbaar          Blad 1 uit 1

Doelnet      Bestel nummer
Wit  00.7106.05
Groen  00.7106.06

80

40

80

80

40
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Voetbaldoelen Mini

Blz. 54

180c
m

12
0c
m

70cm

Minidoel volledig gelast
180x120cm

Volledig gelast minidoel geschikt voor plaatsing op trainings-
velden. Door het duurzame ontwerp is het minidoel uitermate 
geschikt voor intensieve trainingsdoeleinden.  Het doel heeft 
een haakloze netbevestiging d.m.v. kunststof netplaatjes. Deze 
netbevestiging is zeer veilig omdat het geen uitstekende delen 
bevat.

Levering; incl. Net met kunst-
stof netplaatjes.

Doelnet   kleur    Bestelnummer
Maas 10x10 wit 00.7105.01
Maas 4x4 wit 00.7105.03

Dit doel is verkrijgbaar in 2 profielen

Bestel nummer
00.2520.00

Bestel nummer
00.2521.00

Minidoel Inklapbaar
180x120cm

Volledig gelaste doelkader in profiel 80x40. De netbeugels zijn 
volledig inklapbaar. Zodat het doel makkelijk te verplaatsen is 
en makkelijk op te bergen. Het doel word geleverd als bouw-
pakket met handleiding.

Levering; incl. Net met kunststof netplaatjes.

Bestel nummer
00.2522.00

180cm

12
0c
m50cm Doelnet             Bestelnummer

Wit  00.7105.05
Groen  00.7105.06

80

40

80

80

40

Minidoelnet
Voetbaldoelnet mini
Afm; 1,8 x 1,2 x 0,4 x 0,8 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 10x10cm. Knooploos en spanlijst 
Draaddikte mm Bestelnummer Kleur
ca. 3 00.7105.01
ca. 3 00.7105.02
Afm; 1,8 x 1,2 x 0,4 x 0,8 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijst
ca. 3 00.7105.03
ca. 3 00.7105.04
Afm; 1,8 x 1,2 x 0,8 x 0,8 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijst
ca. 3 00.7105.05
ca. 3 00.7105.06

Voetbaldoelnet mini
Afm; 1,2 x 0,8 x 0,35 x 0,65 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 10x10cm. Knooploos en spanlijst 
Draaddikte mm Bestelnummer Kleur
ca. 3 00.7106.01
ca. 3 00.7106.02
Afm; 1,2 x 0,8 x 0,35 x 0,65 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijst
ca. 3 00.7106.03
ca. 3 00.7106.04
Afm; 1,2 x 0,8 x 0,7 x 0,7 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijst
ca. 3 00.7106.05
ca. 3 00.7106.06
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Voetbaldoelen Mini

Blz. 55

3Mtr

1M
tr

00.2541.00          Blad 1 uit 1

Minidoel volledig gelast
300x100cm

Volledig gelast minidoel geschikt is voor plaatsing op trainings-
velden. Door het duurzame ontwerp is het minidoel uitermate 
geschikt voor intensieve trainingsdoeleinden.  Het doel heeft 
een netbevestiging d.m.v. kunststof netplaatjes. Deze netbe-
vestiging is zeer veilig omdat het geen uitstekende delen bevat
Levering; incl. Net met kunststof netplaatjes.

Dit doel is verkrijgbaar in 2 profielen

Bestel nummer
00.2540.00

Bestel nummer
00.2541.00

Minidoel Inklapbaar
300x100cm

Volledig gelaste doelkader in profiel 80x40. De netbeugels zijn 
zeer solide uitgevoerd zodat het doel makkelijk blijft staan. De 
netbeugels zijn volledig inklapbaar. Zodat het doel makkelijk te 
verplaatsen is en makkelijk op te bergen. 

Levering; incl. Net met kunststof netplaatjes.

Bestel nummer
00.2543.00

3Mtr

1M
tr

0.85Mtr

00.2542.00          Blad 1 uit 1

Extra opties
Kleur
Geel

Bestel nummer
00.2542.00

Doelnet      Bestel nummer
Maas 10x10 00.7104.01
Maas 4x4 00.7104.03

80

40

80

80

40

Doelnet   kleur    Bestelnummer
Maas 10x10 wit 00.7104.01
Maas 4x4 wit 00.7104.03
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Voetbaldoelen Mini

Blz. 56

3Mtr

1,
5M

tr

1Mtr

00.2551.00          Blad 1 uit 1

Minidoel volledig gelast
300x150x100cm

MInidoel vervaardigd uit volledig gelast speciaalprofiel Ø80 
mm. Voorzien van systeemsleuf voor netbevestiging dmv. net-
plaatjes. Dit doel is aan 2 zijde te gebruiken 3x1,5 of 3x1
Levering; incl. Net met kunststof netplaatjes.

Minidoel Inklapbaar
250x100cm

Volledig gelaste doelkader wit in profiel rond 80mm. De net-
beugels zijn volledig inklapbaar. Zodat het doel makkelijk te 
verplaatsen is en makkelijk op te bergen. 

Levering; incl. Net met kunststof netplaatjes.

Bestel nummer
00.2423.00

2.5Mtr

1M
tr

Bestel nummer
00.2551.00

Doelnet             Bestelnummer
Maas 10x10 00.7104.07

Doelnet             Bestelnummer
Maas 10x10 00.7110.01
Maas 4x4 00.7110.02

80

80

Minidoelnet
Voetbaldoelnet mini
Afm; 3 x 1 x 0,4 x 0,8 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 10x10cm. Knooploos en spanlijst 
Draaddikte mm Bestelnummer Kleur
ca. 3 00.7104.01
ca. 3 00.7104.02
Afm; 3 x 1 x 0,4 x 0,8 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijst
ca. 3 00.7104.03
ca. 3 00.7104.04

Afm; 3 x 1 x 1 x 1 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 12x12cm. Knooploos en spanlijst
ca. 3 00.7104.05
ca. 3 00.7104.06
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Voetbaldoelen Stalen trainings doelen

Blz. 57

75
cm

150cm

00.0504.11          Blad 1 uit 1

Stalen trainingsdoel
150x75cm

Volledig gelast staal trainingsdoel. Met gele poedercoating. 
Met een zeer vriendelijke uitstraling vanwege de ronde hoe-
ken.

Bestel nummer
00.0504.11

Verzinkt trainingsdoel
150x75cm

Volledig gelast staal doel verzinkt uitgevoerd. Met een rooster 
zodat het geen onderhoud heeft.

Bestel nummer
00.0504.00

50cm
150cm

75
cm

00.0504.00          Blad 1 uit 1

Transportwielen 

Bestel nummer
00.0504.12

Staal minidoel Inklapbaar
90x60cm

Inklapbaar staal minidoeltje. Met een wit gepoedercoat doel-
kader en verzinkte poten. Door het eenvoudig klapsysteem is 
dit doel makkelijk meeneembaar en op te bergen.
Levering incl. Doelnet

Bestel nummer
00.0051.10

Doelnet Bestelnummer
00.0051.11
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Doel Nettten senior

Blz 58

Doel Nettten Jeugd

Minidoelnet

Voetbaldoelnet senior Vrijenetophanging
Afm; 7,5 x 2,5 x 2 x 2 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 12x12cm. Knooploos en spanlijn
Draaddikte mm Bestelnummer Kleur
ca. 3 00.7100.01
ca. 4 00.7100.02
ca. 4 00.7100.03
ca. 4 00.7100.04
ca. 4 00.7100.05
ca. 4 00.7100.06
ca. 5 00.7100.07
ca. 4 Hexagonaal 00.7100.08
ca. 4 00.7100.10

Voetbaldoelnet senior P-Model
Afm; 7,5 x 2,5 x 0,8 x 2 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 12x12cm. Knooploos en spanlijn

Draaddikte mm Bestelnummer Kleur
ca. 3 00.7101.01
ca. 4 00.7101.02
ca. 4 00.7101.03
ca. 4 00.7101.04
ca. 4 00.7101.05
ca. 4 00.7101.06
ca. 5 00.7101.07
ca. 4 00.7101.08

Voetbaldoelnet Jeugd
Afm; 5 x 2 x 0,8 x 1,5 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 12x12cm. Knooploos en spanlijn
Draaddikte mm Bestelnummer Kleur
ca. 4 00.7102.01
ca. 4 00.7102.02
Afm; 5 x 2 x 0,8 x 1,25 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijn
ca. 4 00.7103.01
ca. 4 00.7103.02
Afm; 6 x 2 x 0,8 x 1,5 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 12x12cm. Knooploos en spanlijn
ca. 4 00.7103.04

Voetbaldoelnet Jeugd
Afm; 3 x 2 x 0,8 x 1 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 10x10cm. Knooploos  en spanlijn

Draaddikte mm Bestelnummer Kleur
ca. 3 00.7107.01
ca. 4 00.7107.02
ca. 4 00.7107.03

Voetbaldoelnet mini
Afm; 3 x 1 x 0,4 x 0,8 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 10x10cm. Knooploos en spanlijn
Draaddikte mm Bestelnummer Kleur
ca. 3 00.7104.01
ca. 3 00.7104.02
Afm; 3 x 1 x 0,4 x 0,8 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijn
ca. 3 00.7104.03
ca. 3 00.7104.04
Afm; 3 x 1 x 1 x 1 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 12x12cm. Knooploos en spanlijn
ca. 3 00.7104.05
ca. 3 00.7104.06

Voetbaldoelnet mini
Afm; 1,8 x 1,2 x 0,4 x 0,8 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 10x10cm. Knooploos en spanlijn
Draaddikte mm Bestelnummer Kleur
ca. 3 00.7105.01
ca. 3 00.7105.02
Afm; 1,8 x 1,2 x 0,4 x 0,8 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijn
ca. 3 00.7105.03
ca. 3 00.7105.04
Afm; 1,8 x 1,2 x 0,8 x 0,8 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijn
ca. 3 00.7105.05
ca. 3 00.7105.06

Voetbaldoelnet mini
Afm; 1,2 x 0,8 x 0,35 x 0,65 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 10x10cm. Knooploos en spanlijn 
Draaddikte mm Bestelnummer Kleur
ca. 3 00.7106.01
ca. 3 00.7106.02
Afm; 1,2 x 0,8 x 0,35 x 0,65 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijn
ca. 3 00.7106.03
ca. 3 00.7106.04

Afm; 1,2 x 0,8 x 0,7 x 0,7 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 4,5x4,5cm. Knooploos en spanlijn
ca. 3 00.7106.05
ca. 3 00.7106.06

Afm; 2,5 x 1 x 0,40 x 0,6 Mtr.
Uitvoering: Polypropyleen, maas 10x10cm. Knooploos en spanlijn
ca. 3 00.7104.07
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Voetbaldoelen Antivandalen doelen

Blz. 59

150
cm

50cm

75
cm

Stalen straat doel
150x75x50cm
Het stalen straatdoel is volleding onderhoudsvrij en monta-
gevrij uitgevoerd. Door het zeer 
ronde ontwerp ziet het doel er 
zeer speels uit. Het doel heeft 
4 bevestigingspunten in de on-
derrand opgenomen. de afstand 
tussen de spijlen is 127 mm.

Stalen straat doel
150x100x50cm

Het stalen straatdoel is volleding onderhoudsvrij en monta-
gevrij uitgevoerd. Door het zeer ronde ontwerp ziet het doel 
er zeer speels uit. Het doel 
heeft 4 bevestigingspunten in 
de onderrand opgenomen. de 
afstand tussen de spijlen is 76 
mm waardoor dit doel voldoet 
aan de laatste NEN-norm 
15312

50cm

150
cm

10
0c
m

Bestel nummer
Verzinkt 08.0050.00
Poedercoating 08.0052.00

Doel met poedercoating

Stalen straat doel
150x75x50cm
Het stalen straatdoel is volleding onderhoudsvrij en monta-
gevrij uitgevoerd. Door het zeer ronde ontwerp ziet het doel 
er zeer speels uit. Het doel 
heeft 4 bevestigingspunten in 
de onderrand opgenomen. de 
afstand tussen de spijlen is 76 
mm waardoor dit doel voldoet 
aan de laatste NEN-norm 
15312

150
cm

50cm

75
cm

Bestel nummer
Verzinkt 08.0055.00
Poedercoating 08.0055.01

Verzinkt doel

50cm

150
cm

10
0c
m

Stalen straat doel
150x100x50cm
Het stalen straatdoel is volleding onderhoudsvrij en monta-
gevrij uitgevoerd. Door het zeer 
ronde ontwerp ziet het doel er 
zeer speels uit. Het doel heeft 
4 bevestigingspunten in de on-
derrand opgenomen. de afstand 
tussen de spijlen is 127 mm.

Bestel nummer
Verzinkt 08.0053.00
Poedercoating 08.0054.00

Verzinkt doel

Verzinkt doel

Bestel nummer
Verzinkt 08.0056.00
Poedercoating 08.0056.01
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Voetbaldoelen Antivandalen doelen

Blz. 60

3Mtr

2M
tr

80 cm

Antivandalen doel

Volledig gelast aluminium antivandalen doel. Zeer sterk uitge-
voerd en volledig onderhoudsvrij. Zeer geschikt voor openbare 
velden.
Dit doel voldoet aan de laatste Nen-15312 norm
Levering incl. 4 aangelaste bevestigings punten

Bestel nummer
3x2mtr 00.1670.00
5x2mtr 00.1676.00

Extra optie
Grondbeves-
tiging

Bestel nummer
00.2050.00

3 Mtr

2 
M

tr

1 Mtr

Antivandalen doel met basket
3x2 Mtr

Volledig gelast aluminium antivandalen doel met basket.
Doelkader in 80x80 mm met radius en zware spijlen van      
Ø40 mm, tussen de spijlen en afstand van 83mm. Het bas-
ketbal bord steekt 60cm voor het doel uit en is gemaakt van 
aluminium en heeft als afmeting 90x120cm. De ringhoogte is 

3,05 Mtr.  Het geheel wordt 
met 4 bevestigings punten 
aan de vloer bevestigd.
Het doel voldoet aan de laat-
ste NEN-norm  - 15312

Bestel nummer
00.1674.00

Poeder-   
coating

Bestel nummer
00.1670.01

180cm

12
0c

m

90cm

00.1672.00 voor klant          Blad 1 uit 1

Antivandalen doel
180x120 cm

Volledig gelast aluminium antivandalen doel. Zeer sterk uitge-
voerd en volledig onderhoudsvrij. Zeer geschikt voor openba-
revelden. 
Dit doel voldoet aan de laatste Nen-15312 norm
Levering incl. 4 aangelaste bevestigings punten

Bestel nummer
00.1672.00

Extra optie
Poedercoating
mogelijk op aanvraag
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Voetbaldoelen Antivandalen doelen

Blz. 61

180cm

12
0c

m

70cm

1672.11 voor klant 2          Blad 1 uit 1

Antivandalen doel
180x120cm

Volledig gelast aluminium antivandalen doel. Zeer sterk uitge-
voerd en volledig onderhoudsvrij. Zeer geschikt voor openba-
revelden. 
Dit doel voldoet aan de laatste Nen-15312 norm
Levering incl. 4 aangelaste bevestigings punten

Bestel nummer
00.1672.10

Extra optie

120cm

80
cm

60cm

1671.11 voor klant          Blad 1 uit 1

Antivandalen doel
120x80cm

Volledig gelast aluminium antivandalen doel. Zeer sterk uitge-
voerd en volledig onderhoudsvrij. Zeer geschikt voor openba-
revelden. 
Dit doel voldoet aan de laatste Nen-15312 norm
Levering incl. 4 aangelaste bevestigings punten

Bestel nummer
00.1675.00

Extra optie

120cm

80
cm

70cm

00.1671.00 voor klanr          Blad 1 uit 1

Antivandalen doel
120x80cm

Volledig gelast aluminium antivandalen doel. Zeer sterk uitge-
voerd en volledig onderhoudsvrij. Zeer geschikt voor openba-
revelden. 
Dit doel voldoet aan de laatste Nen-15312 norm
Levering incl. 4 aangelaste bevestigings punten

Bestel nummer
00.1675.10

Extra optie
Poedercoating
mogelijk op aanvraag

Poedercoating
mogelijk op aanvraag

Poedercoating
mogelijk op aanvraag
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Veldartiekelen Hoekvlaggen

Blz. 62

Hoekvlag/cornervlag Ø 30 wit Ø 30 geel Ø30 wit 
met veer 

Ø 30 geel 
met veer

Ø 40 geel Ø 40 geel 
met veer

Ø 40 wit 
met veer

Ø 50 geel Ø 50 wit Ø 50 wit 
met veer

Ø 50 geel 
met veer

Complete set
Incl. alum. grondpot

00.
7001.00

00.
7002.00

00.
7003.00

00.
7004.00

00.
7005.00

00.
7006.00

00.
7007.00

00.
7008.00

00.
7010.00

00.
7011.00

00.
7009.00

Stok 00.
7001.01

00.
7002.01

00.
7003.01

00.
7004.01

00.
7005.01

00.
7006.01

00.
7007.01

00.
7008.01

00.
7010.01

00.
7011.01

00.
7009.01

Vlag neon geel 00.7001.02 00.7005.02

Vlag neon oranje 00.7001.03 00.7005.03

Vlag neon geel/
oranje

00.7001.04 00.7005.04

Vlag rood/wit 00.7001.05 00.7005.05

Vlag blauw/wit 00.7001.06 00.7005.06

Aluminium grondpot
40cm

00.7001.07 00.
7005.07

00.7001.07 00.7005.07 00.7001.07

Aluminium grondpot
40cm met binnenbuis
aan ketting

00.7001.08 00.
7005.08

00.7001.08 00.7008.08 00.7001.08

Losse deksel 00.7001.09 00.
7005.09

00.7001.09 00.7008.09 00.7001.09

Klem t.b.v.. vlag 00.7001.10 00.7005.10 00.7008.10
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Tchoukbal-frame 120x120cm
Zeer stabiel stalen frame met 
verstelbare hoek en vloerbe-
scherming

Verzinkt uitgevoerd
levering geheel compleet 
afgemonteerd.

Bestel nummer
00.1614.00

Veldartiekelen Extras

Blz. 63

Schoenpoetser Favorit

Schoenpoetser voorzien van 
3 bezems. Eenvoudig op 
de vloer te monteren en de 
bezems zijn eenvoudig te 
vervangen.  

Afmeting ; 490x295x170 mm. 

Bestel nummer
00.1190.00

Schoenpoetser D.Zwaar

Schoenpoetser afm; 30x60. 
Bijzonder geschikt voor 
natuurgras door de harde 
borstels. 

Bestel nummer
00.1191.00Schoenpoetser handvat

Schoenpoetser voorzien van 
4 bezems , met 2 aan elke 
zijde. Aan de schoenpoetser 
zit een handvat gemonteerd 
voor een verhoogd gebruiks-
gemak. 

Bestel nummer
00.1192.00

Sports Equipments

Reclame rail

De reclamerail bestaat uit een onder en bovenkant uit duur-
zaam aluminium sponsorbordprofiel Die zeer gemakkelijk te 
monteren zijn. door middel van simpele koppel stukken en zelf 
borende schoefjes.binnen in zitten rubbere strippen om het 
lawaai tegen te gaan. 
levering incl. bevestigings materialen
Excl. Eind kapjes los bij bestellen.

Bestel nummer
00.9600.00

Specificaties
Materiaal, brut aluminium.
-geleverd in volle lengtes van ca. 6mtr
-boven-rail, diepte 35mm. Totale hoogte, 55mm.
-onder-rail, diepte 20mm.  Totale hoogte, 40mm.
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Volleybal

Blz. 64

middenpaal

Bestel nummer
00.0202.00

Volleybalpaal insteek

Aluminium volleybalpalen zijn onderhoudsvrij en traploos 
verstelbaar op iedere gewenste hoogte.

De palen worden geleverd met; spaninrichting, standaard 
grondkokers en deksels. excl. net

Volleybalpalen insteek met multirail.

Volleybalpalen gelijk aan 00.0201.00 echter voorzien van een 
multirail waardoor net hoogtes van tennis tot volleybal moge-
lijk zijn.

Extra opties

Volleybal net Bestel nummer
Standaard 00.7108.01
recreatie 00.7108.02

Bestel nummer
00.0201.00

Katrol 
netspanner

Bestel nummer
00.0207.00

Volleybalpaal spanschuif

Alum. volleybalpalen echter zonder spaninrichting maar met 
spanschuiven, voor elke gewenste nethoogte.

levering incl deksels en grondkokers.

Extra opties

Volleybal net Bestel nummer
Standaard 00.7108.01
recreatie 00.7108.02

Bestel nummer
00.0205.00

80

80

80

80

Bestel nummer
00.0201.01
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Volleybal

Blz. 65

Combi-stoel

Deze stoel is bruikbaar voor zowel tennis als volleybal. Dit 
komt doordat de zitting over 90 verdraaibaar is. De zitting is 
hierbij in beide posities vergrendelbaar. De zithoogte is circa 
2,14 meter in beide posities.

Bestel nummer
00.0105.00

volleybal 
scheidsrechterbordes

Volleybalscheidsrechter bordes, in gelaste uitvoering met stand 
hoogtes van; 120/133/153 cm. Spanbeugel voor bevestiging 
aan de volleybalpaal. Uitvoering; gelaste aluminium construc-
tie, blank gelakt, schrijfblad, spanbeugels en transportwielen.

Bestel nummer
00.0231.00

scorebord
Aluminium scorebord zon-
der losse onderdelen. Dit 
tafel model geeft de standen 
00-00 t/m 99-99 en de set 
standen van 0-5 aan

Bestel nummer
00.0220.00

Multisportpalen vrij-
staand

Multifunctionele, vrijstaande verrolbare palen zijn overal 
inzetbaar zowel binnen als buiten, waar geen bodemveran-
kering aanwezig is. Door het hoge eigen gewicht van ca. 125 
kg per stuk, wordt een zeer grote stabiliteit verkregen. De 250 
cm lange aluminiumpalen zijn voorzien van een schuifrail, net, 
spaninrichting en nethaken welke traploos te verstellen zijn. 
Deze uitvoering is geschikt voor zeer veel sporten zoals; tennis, 
volleybal, vuistbal, voetvolley enz.. 

Extra opties

Volleybal net Bestel nummer
Standaard 00.7108.01
recreatie 00.7108.02

Bestel nummer
00.0204.00
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Vlaggenmasten

Blz. 66

Vlaggenmast rond 
60mm

Aluminium vlaggenmast, cilindrisch rond 60mm. wit incl. knop, 
kikker en koord.

Grondkoker
90cm

Bestel nummer
00.1003.00

Extra opties

Bestel nummer
5mtr 00.1000.00
6mtr 00.1001.00
7mtr 00.1001.00

Mastblok
1mtr

Bestel nummer
00.1004.00

Kantelbare 
voeplaat

Bestel nummer
00.1005.00

Vlaggenmast rond 
90mm

Aluminium vlaggenmast, cilindrisch rond 90mm. wit incl.knop, 
kikker en koord.

Grondkoker
90cm

Bestel nummer
00.1012.00

Extra opties

Bestel nummer
7mtr 00.1010.00
8mtr 00.1011.00

Mastblok
1mtr

Bestel nummer
00.1013.00

Kantelbare 
voeplaat

Bestel nummer
00.1014.00
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