
Minivoetbaldoel BazookaGoal® Original
Licht maar robuust, in enkele seconden 
opgebouwd en ideaal voor kinderen dank-
zij het veiligheids-springverensysteem. 
Opgezette afmeting: 120 x 75 x 75 cm. 
Gesloten afmeting: 149 x 18 x 10 cm, 
incl. schouderdraagriem. Gewicht: 5 
kg. Doelnet: zwart rasterweefsel 100% 
polyester (extreem kleinmazig). Frame: 
premium-PVC, polycarbonaat & nylon-
glasvezelcomposiet
D5052 p Blauw Stuk 109,-
D5051 p Rood Stuk 109,-
D5050 p Zwart Stuk 109,-

vanaf 4 Stuk 99,-BazookaGoal® zandzakken
Kleine zandzakjes van duurzaam PVC met 
dubbel klittenband voor bevestiging aan 
het frame. Zonder zand.
D5048 p Paar 16,95

16,95

BazookaGoal® grondverankering
Gras-anker van staal, ca. 30 cm lang.
D5049 p Paar 11,95

11,95

BazookaGoal® 150 x 90 cm
150 x 90 x 90 cm, ongeveer 6 kg. Trans-
portafmetingen ca. 170 x 15 x 15 cm, 
inclusief draagriem. Bewezen Bazooka®-
kwaliteit: doelnet van fijnmazig polyester, 
frame van premium PVC, polycarbonaat 
en nylon-glasvezelcomposiet.
D5053 p Stuk 149,-

vanaf 4 Stuk 139,-

vanaf 139,-

BazookaGoal® 180 x 90 cm
XXL-versie van het bekende en bewezen 
Bazooka-doel. 180 x 90 x 90 cm, ongeveer 
9 kg. Transportafmetingen ca. 90 x 20 x 
20 cm, inclusief draagriem. Fijnmazig 
doelnet van 100% polyester. Frame van 
premium PVC, polycarbonaat en nylon 
glasvezelcomposiet.
D5054 p Stuk 179,-

vanaf 4 Stuk 169,-

vanaf 169,-

EXIT® BACKSTOP Net - Balvangnet
Mobiel balvangnet van gegalvaniseerd en 
gepoedercoated metaal met Ø 38 mm. 
Door het kliksysteem en het lichte gewicht 
van de buizen kan het frame eenvoudig 
worden gemonteerd en gedemonteerd. 
Het net is gemaakt uit 3 mm dik polyester, 
maaswijdte 8 cm. Elk afzonderlijk element 
heeft een afmeting van 3 x 3 m. Levering 
incl. onderharing. 
D5098 l 3 x 6 m Stuk 159,-
W 37 kg vanaf 2 Stuk 149,-
D5099 l 3 x 9 m Stuk 239,-
W 52 kg vanaf 2 Stuk 209,-

vanaf 149,-

vanaf 209,-

FUN TO PLAY - opvouwbaar voetbaldoel
Het mini-doel bekoort door zijn innovatief 
systeem: van het voetbaldoel is zowel het 
midden van de lat opvouwbaar alsook 
de netbeugels en daardoor is het doel 
zeer gemakkelijk te transporteren, zelfs 
voor jongeren en kinderen! Het fijnmazige 
doelnet is bij alle drie de groottes van de 
opvouwbare voetbaldoelen inbegrepen. 
Het doelframe bestaat uit aluminium en 
is daardoor natuurlijk ook voor outdoor-
gebruik geschikt.
D5136 p 120 x 80 cm Stuk 209,-
D5137 l 155 x 100 cm Stuk 239,-
W 11.5 kg  
D5141 l 180 x 120 cm Stuk 269,-
W 15 kg  

Vervangnet FUN TO PLAY Opvouwbaar 
minidoel
Fijnmazig net, wit.
E5141 p 180 x 120 cm Stuk 64,95
E5137 p 155 x 100 cm Stuk 64,95
E5136 p 120 x 80 cm Stuk 64,95

64,95

NIEUW
NIEUW

NIEUW

NIEUW

vanaf 99,-

BazookaGoal® uitschuifbaar
De BazookaGoal 200x75 is het perfecte 
voetbaldoel voor professionele sport- en 
recreatiedoeleinden. Het grote voordeel 
van het doel is dat hij door zijn formaat en 
lage gewicht (8 kg) super gemakkelijk te 
vervoeren is, zonder extra tas. Het doelnet 
doet dienst als draagtas.
D5055 p Stuk 169,-

vanaf 4 Stuk 164,-

vanaf 164,-

Advies en bestelling:  059/519.517   info@sportenspel.be | sportenspel.be
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