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Voetbal-Training

Nieuw!

5 |

 4 Hitte- en koudebestendig
 4 Met veerverbindingen
 4 Duurzaam en stabiel door veerverbinding

Nieuw!  Power Shot 
Trainingsdummy-Set

Voor de vrije trap en voetbaltraining. Ook 
ideaal voor slalomtraining. De flexibele 
veerverbinding absorbeert de impact per-
fect. Bijzonder duurzaam, omdat het be-
stand is tegen hitte en koude. Elke dummy 
incl. 4 stalen pennen voor stevige grip in 
het gazon. Van kunststof met stalen pun-
ten. (BxH): 60x180 cm. Gewicht per dum-
my: ca. 6 kg. Geel-zwart. 
99 283 6300   3-delige set 180,99 219,—

 4 Samenklapbaar, incl. veiligheids-klemvergrendeling
 4 Voor binnen en buiten

Voetbaltrainingsdoel 
“Pugg Pop Up”

De perfecte oplossing voor de profs-, 
hobby- en recreatiesport. Veilig en ro-
buust, geen gevaar voor letsel door kante-
len of door scherpe randen. Geen ruimte-, 
opberg- of transportproblemen meer. Ie-
dere doelset incl. tas kan worden samen-
gevouwen op ca. 5 cm. Met bodembeves-
tigingen voor grasvelden. Eenvoudig op te 
bouwen en af te breken in een minimum 
van tijd en met een paar handbewegin-
gen. Leverbaar in twee maten.

90x60x70 cm, ca. 5 kg 
99 115 1712 Stuk 138,84 168,— 
vanaf 4 per Stuk 130,58 158,—
135x100x110 cm, ca. 8 kg 
99 115 1738 Stuk 197,52 239,— 
vanaf 4 per Stuk 189,26 229,—

Blauw, 122x76x76 cm 
99 234 0500 Paar 119,01 144,—
Rood, 152x91x91 cm 
99 234 0526 Paar 185,95 225,—
Geel, 183x107x107 cm 
99 234 0513 Paar 135,54 164,—

Sport-Thieme Minidoel, 
samenklapbaar

Licht in transport en robuust in training 
Als trainingsdoel bij voetbal en streethoc-
key of bij de funsporten als beach-voetbal 
en -handbal. Het doel is door het speciale 
samenklapmechanisme eenvoudig te 
transporteren en op te bouwen. Ideaal bij 
wisselende spelgelegenheden. Incl.veilig-
heidsklem bescherming. Voor gebruik bij 
het spel vergrendelt het klapmechanisme. 
Het net is via een speciale rondlopende 
netstang permanent met het doel verbon-
den. Frame van poedergecoat stalen bui-
zen, net van polyethyleen.

Voor uw veiligheid

 4 1 | 2 | inclusief gratis 
bodembevestiging

Vrijstaande doelen, inclusief mi-
ni-doelen, moeten worden beveiligd 
tegen kantelen bij elk gebruik.

Meer aanbevelingen:
Mini-Trainingsdoelen en acces-
soires vindt u vanaf pag. 78

2 

1 

Prijs-Tip!

vanaf 130,58

Nieuw!  Sport-Thieme 
Opvouwbaar Mini-Trainings-
doel “Fun to play”

Bijzonder robuust en opvouwbaar. Volle-
dig gelast doelframe gemaakt van hoog-
waardig aluminium. Geschikt voor gebruik 
binnen en buiten. In combinatie met het 
elastische nylon gaas biedt de Minidoel 

maximale stabiliteit. Opvouwbaar in het 
midden van de dwarsbalk en op de net-
beugels, dus gemakkelijk te transporte-
ren en op te bergen. LxHxB: 150x95x75 
cm. 
99 286 8615   Stuk 219,83 266,— 
vanaf 2 per Stuk 210,74 255,— 
vanaf 4 per Stuk 194,21 235,—
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 4 Stabiele aluminium constructie

 4 Voor kunstgrasvelden

Nieuw!  Cougar Rebounder 
“Pro Solo”

De ideale rebounder om te trainen en te 
passen, om de ballen en om de balcontro-
le van top tot teen te verbeteren. Ideaal 
voor individuele training evenals voor 
teamoefeningen. Het robuuste trainings-
apparaat is bestand tegen schoppen en is 
licht en draagbaar, weegt ongeveer 6 kg. 
LxBxD: ca. 180x120x90 cm. 
99 295 1007   Stuk 75,99 91,95
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4 |

4 

5 

Nieuw!


