
Korfbalstaanders
In hoogte verstelbaar 170-270 cm, veilige stand en zeer 
sterk doordat de dwarsbalk gemaakt is van staal. Korf 
Ø 55 cm, net van 3 mm polypropyleen.
D1521 l Stuk 179,-
W 20 kg

179,-

Korfbalstaanders
Met 30 cm lange grondpinnen om in zachte grond te 
steken. Hoogte niet verstelbaar. Korf Ø 55 cm, net gemaakt 
van 3 mm polypropyleen.
D1522 l Stuk 179,-
W 40 kg

179,- Korfbalkorf, schroefbaar
Om op hoogspringpalen te plaatsen van 2.50 m, con-
nectieprofiel geschikt voor palen 40 x 40 mm, incl. net.
D1524 p Stuk 58,95

58,95

Korfbalkorf met connector 
Om op hoogspringpalen te plaatsen van 2.50 m, con-
nectieprofiel geschikt voor palen 40 x 40 mm, incl. net.
D1525 p Stuk 99,-

99,-

Korfbalnet
3 mm wit polyethyleen korfbalnet. Per paar geleverd.
D1497 p Paar 11,95

tanga sports® Wedstrijdtennisring
Elke rubberen ring heeft een Ø van 17 cm en weegt 
ca. 220 g.
G4472 p Blauw Stuk 4,95
G4474 p Rood Stuk 4,95
G4473 p Geel Stuk 4,95
G4470 p Wit Stuk 4,95
G4475 p Groen Stuk 4,95

vanaf 10 Stuk 4,50

vanaf 4,50

Korfbalstaanders, draaibaar
In hoogte verstelbaar 160-250 cm, veilige stand en zeer 
sterk doordat de grondplaat gemaakt is van staal, korf Ø 
55 cm, Met zwenkbare korf! Zonder net.
D1523 y Stuk 199,-

199,-

Wedstrijdkorfbal
32-delig, omtrek 58-60 cm, handgestikt, dik chroom-
leer. ca. 400g
D1490 p Stuk 25,95

25,95

Indiaca TOURNAMENT
De snelle shuttle voor een dynamische spel. Het 
kan verzwaard worden met behulp van kleine munt-
stukjes van 45-65 g. Hoe zwaarder het is, hoe lager 
de luchtweerstand is. Elke shuttle wordt geleverd 
met instructie boekje. Tot 12 personen kunnen 
tegelijkertijd spelen.
S7100 p Stuk 25,95

vanaf 10 Stuk 23,95

vanaf 23,95

Waarschuwing: kleine 
delen kunnen worden 
ingeslikt.

Meer korfbalmateriaal online!

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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