
78 Alle prijzen excl. en incl. BTW, excl. verzendkosten, meer info op p. 450.

Netbeugel 
met speciale 

scharnier

Sport-Thieme Minitraining 
doel, met opvouwbare 
netbeugels

Veelzijdig en ruimtebesparend! Het volle-
dig gelaste doelframe met 80x40 mm 
rechthoekig profiel zorgt voor een lange 
levensduur en hoge stabiliteit. Het Mi-
ni-doel is een meerwaarde voor elke trai-
ning. Met gaten voor bodemverankering. 
Opvouwbare netbeugel van alu-buis, ø 40 
mm. Netbevestiging met nethouders voor 
beveiligingssystemen. Incl. net, verkrijg-
baar in 2 verschillende maaswijdtes en 
kleuren.
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 4 Netbeugels inklapbaar
 4 Ruimtebesparend
 4 Met gaten voor bodem-
verankering

Doelframe: 
rechthoekig pro-
fiel (80 x 40 mm)

Uitvoeringen en prijzen: zie tabel.

1 219,83
vanaf

Aluminium-Natuurblank

Maaswijdte 10 cm

Boringen voor bodem-
verankering

 4 Incl. 2 anti-omkiep 
bodemankers

 4 Extra lange levensduur 
van de netten dankzij 
3 mm stevige gaas

Exclusief bij 
Sport-Thieme

Nieuw!  Sport-Thieme Mini-
voetbaldoel “Young Players”

Het doel voor FUNiño. Verplaatsbaar, 
2x1 m. Het juiste doel voor minivoetbal. 
Doelframe gemaakt van speciale systeem-
profielen (80x40 mm), volledig uit één 
stuk gelast. Netbeugel ook gemaakt van 
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Nieuw!

 4 Speciaal voor FUNiño
 4 Voor kinderen van 7-10 jaar
 4 Volledig gelast, inclusief net

Wat is FUNiño?

FUNiño (minivoetbal): speciaal ontwik-
keld voor training van kinderen en jon-
geren met als doel de spelintelligentie 
van jonge kinderen te ontwikkelen en te 
promoten. FUNiño wordt gespeeld op 
een veld van ongeveer 32x25 meter met 
vier minidoelen. Twee teams strijden te-
gen elkaar met elk drie spelers. Er zijn 
twee doelen op de basislijn, zes meter 
voor de schietzone. Doelpunten kunnen 
alleen binnen deze zone worden ge-
scoord. Door regelmatige herhaling en 
frequent balcontact worden spelsitua-
ties en duels bij kinderen getraind.

Doelframe: 
rechthoekig pro-
fiel (80 x 40 mm)

FUNiño-doel

Maaswijdte 10 cm

stabiele aluminium buizen (ø 40 mm). De 
netbevestiging aan het doelframe met 
nethouders van het veiligheidssystem. De 
netbeugels kunnen worden opgevouwen 
voor ruimtebesparende opslag. Geleverd 
met polypropyleen net (MW 10 cm, groen). 

Aluminium natuur kleur 
99 286 5704 Stuk 254,55 308,— 
vanaf 4 per Stuk 236,36 286,—
Zwart gepoedercoat 
99 286 5717 Stuk 313,22 379,— 
vanaf 4 per Stuk 295,87 358,—

Sport-Thieme Mini-trainingsdoel

Enkel in combinatie met 
bodemverankering

Uitvoering
Net Kleur
Maaswijdte
1.20x0.80 m,
Doeldiepte 0,70 m
Prijs per stuk
Prijs vanaf 4
1.80x1.20 m,
Doeldiepte 0,70 m
Prijs per stuk
Prijs vanaf 4
2,40 x 1,60 m,
Doeldiepte 1,00 m
Prijs per stuk
Prijs vanaf 4
Gecontroleerd door

Aantal
Nethouder

incl.
30 

stuk

38
stuk

52
stuk

4,5 cm

99 115 2223
244,63 296,—
236,36 286,—

99 115 2526
321,49 389,—
313,22 379,—

99 115 2584
412,40 499,—
404,13 489,—

10 cm

99 115 2207
228,10 276,—
219,83 266,—

99 115 2500
287,60 348,—
279,34 338,—

99 115 2568
379,34 459,—
371,07 449,—

4,5 cm

99 261 9617
244,63 296,—
236,36 286,—

99 261 9633
321,49 389,—
313,22 379,—

99 261 9659
412,40 499,—
404,13 489,—

10 cm

99 261 9604
228,10 276,—
219,83 266,—

99 261 9620
287,60 348,—
279,34 338,—

99 261 9646
379,34 459,—
371,07 449,—

6m

6m

25m

20m32m

doelgebied

speelveld

doelgebied


