
Grondanker
Moet in grond geslagen worden, thermisch verzinkt. 
Geschikt voor 4 x 4 cm stalen staanders, diepte 30 cm.
D1511 p Stuk 41,95

41,95

Vuistbalband
Netband voor vuistbal buiten volgens nieuwste voorschrif-
ten.  Dankzij snoer verstelbaar en continue spanning. 
Lengte 19,80 m. Bandbreedte 5 cm. 
D1467 p Stuk 71,95

71,95

Vuistballijn
Voor indoor gebruik. Voldoet aan laatste officiële voor-
schriften, uit wind doorlatend polyethyleen weefsel. 
Breedte 5 cm, lengte 19,8 m + 0,5 m spandraden voor 
een nauwkeurige afstelling.
D1480 p Stuk 71,95

Grondhuls om in beton te gieten
Moet in een betonnen fundering worden geplaatst. Ge-
schikt voor 4 x 4 cm, diepte 30 cm
D1512 p Stuk 25,95

25,95

Transport Wielen
Met grote luchtgevulde wielen om buiten te gebruiken.
D1517 p Stuk 169,-

169,-

Vuistbalstaanders COMPETITIE
Gewicht per staander ca. 115 kg, 40 x 40 mm, zeer goede 
stabiliteit, in hoogte verstelbaar 160-202 cm, incl. een 
riem ratel om de band aan te sluiten en aan te spannen. 
Geschikt voor binnen en buiten.
D1515 l Paar 999,-
W 258 kg

999,-

Vuistballijn
Gemaakt van 5 mm dik nylon touw, in afwisselende 
kleuren. Koord eindigt met lussen, totale lengte: 21 m.
D1477 p Stuk 27,95
Basisprijs/m 1,33

27,95

Vuistbalstaanders voor grasvelden
Vrijstaand op te stellen. 4 x 4 cm palen worden onder-
steund door gegalvaniseerde ankers die in de grond 
worden gestoken. Levering in paar maar zonder band. 
Vlot opgebouwd en weer opgeborgen!
D1510 l Paar 249,-
W 27 kg

Vuistbalstaanders voor harde ondergrond
Stalen buis 40 x 40 mm, hoogte verstelbaar 160-202 
cm, worden in meegeleverde grondbussen gestoken.
D1513 l Paar 199,-
W 25 kg

199,-249,-

Adapter
Voor vuistbal- of badmintonpalen, om in bestaande grond-
bussen te plaatsen (volgens uw afmetingen), per paal.
D1514 p Stuk 39,95

Prellbalstaanders
Voldoen aan nieuwste regelgeving, met massief 
gietijzeren voet met rubberen grondnoppen. Ge-
wicht per paal ca. 18 kg. Levering in paar, maar 
zonder band.
D1518 l Paar 319,-
W 19 kg

319,-

Prellbalband
Volgens de voorschriften, voor teams van 2 en 4. 
Gemaakt uit nylon met kunststofcoating, rood-wit, 
bandbreedte 2,5 cm, met lussen aan beide zijden.
D1935 p Rood Stuk 71,95
D1937 p Geel Stuk 71,95
D1936 p Wit Stuk 71,95

Originele Drohnn® Prellbal PROFI
Competitieballen uit hoogwaardig rundnappa, vol-
ledig doorkleurd leer, zeer slijtvast en gemaakt uit 
een gesloten halfschalensysteem. De stuiterbal 
PROFI is zelfpolijstend, met een speciaal stuiter-
balkarkas en is geschikt voor alle teams (mannen, 
vrouwen, jeugd), toernooien en kampioenschappen. 
De bal is bovendien ook goedgekeurd door de DTB 
(Deutscher Turnerbund). De stuiterbal heeft een 
gewicht van ongeveer 365 g en heeft een omtrek 
van ongeveer 65 cm.
D1935 p Rood Stuk 71,95
D1937 p Geel Stuk 71,95
D1936 p Wit Stuk 71,95

71,95

Spangordel
Met zelfsluitende gesp. De universele snelspanner.
D1801 p Stuk 14,95

14,95

Pinnen
Om het net vast te maken
F5488 p Set 10,95
Basisprijs/St. 1,09

10,95

Advies en bestelling:  059/519.517 |  info@sportenspel.be | sportenspel.be
w w w . s p o r t e n s p e l . b e
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