


Bovenstaande prijzen zijn incl. BTW
Bestellingen geef je door middel van het formulier op de laatste pagina in te vullen door.

Materialen maken de training
Om de perfecte training samen te stellen heb je de 
juiste accessoires nodig.
Om al die equipment in één keer aan te schaffen, 
telt dat natuurlijk al snel op... Daarom hebben we 
voor jou de trainings- materialen actie opgezet!

Superscherpe prijzen voor goede kwaliteit en alles 
wat je nodig hebt om je trainingen zo goed 
mogelijk in elkaar te zetten!
Heb je iets nodig wat niet in de lijst staat?
Vraag het ons!

Oranje Kegels

45cm €5,9538cm €3,95

Gemaakt van flexibel kunststof en per 
stuk verkrijgbaar in de hoogte van 
38cm en 45cm. 

Afbakenschijven Groot

Per stuk €2,-

2 versies, diameter 30 cm, 15cm hoog.
Gemaakt van flexibel kunststof.

Metalen transportstaaf ook los 
verkrijgbaar (30cm hoog - €3,25 p/st) 

Markeerschijven Plat

Clubprijs €29,95Advies vk. €49,99

JAKO Markeerschijven van rubber. 
Diameter van 14 cm. per 24 stuks (12 
stuks FLUO geel, 12 stuks FLUO oranje)

Markeerschijven Plat

Per 5 stuks €15,95

Rubberen markeerschijven met een 
diameter van 20cm. per 5 stuks. 
Verkrijgbaar in de kleuren oranje, geel, 
blauw en rood.

Markeringshoedjes Klein

Clubprijs €21,99Advies vk. €39,99

Per 40 stuks verpakt. In de kleuren rood, 
geel, wit en blauw (10 stuks per kleur). 
Diameter van 19 cm, hoogte 6cm. 
Gemaakt van flexibel kunststof en incl. 
transportstaaf van metaal.

Set Afbakenbollen Groot

Clubprijs €24,95Advies vk. €44,95

Set van 20 grote afbakenschijven (10x 
oranje, 10x geel - diameter 30cm, 15cm 
hoog)
Gemaakt van flexibel kunststof en incl. 
transportstaaf van kunststof.

Set Afbakenschijven Groot

Clubprijs €29,95Advies vk. €49,95

Set van 20 grote afbakenschijven (10x 
oranje, 10x geel - diameter 30cm, 15cm 
hoog)
Gemaakt van flexibel kunststof en incl. 
transportstaaf van metaal.

Set Afbakenbollen Klein

Complete set €29,95

Bollen in 4 kleuren, 10 bollen per kleur, 
compleet met transportstaaf. 

De bollen zijn van flexibel kunststof, dus 
stuktrappen gaat niet!



Bovenstaande prijzen zijn incl. BTW
Bestellingen geef je door middel van het formulier op de laatste pagina in te vullen door.

Loopladder

Clubprijs €24,95Advies vk. €39,95

Uni loopladder van 6 meter lengte.
Te gebruiken voor een variatie aan 
sporten en oefeningen. Tevens 
gemakkelijk op te bergen.

Set trainingsaccessoires

Clubprijs €22,50Advies vk. €35,-

4x stok 150cm, 2x stok 100cm, 4 voeten 
en 4 verbindingsclips. 

Ook verkrijgbaar: Losse stok 100cm 
€3,50 - Losse verbindingsclip €1,95

Overgooier Reverse

Clubprijs €5,99Advies vk. €9,99

Omkeerbare overgooiers. Verkrijgbaar 
in de maten bambini, junior en senior, in 
de kleuren geel/blauw en oranje/grijs.

Overgooier Classic

Clubprijs €5,50Advies vk. €8,99

100% polyester. Verkrijgbaar in bambini, 
junior en senior, in de kleuren 
hemelsblauw, steengrijs, FLUO oranje, 
FLUO geel, FLUO groen en sportrood.

Ballenzak Groot

Clubprijs €18,95Advies vk. €29,99

Voor ca. 20 ballen (54x 93cm).
Topkwaliteit van JAKO. Met handvat en 
schouderband.

Wordt zonder inhoud geleverd.

Ballennet Groot

Clubprijs €3,99Advies vk. €5,99

Goedkoop alternatief voor de ballenzak.
Voor ca. 10 ballen.

Wordt zonder inhoud geleverd.

Fox 40 Classic Fluit

Clubprijs €5,50Advies vk. €7,99

Professionele fluitjes zonder balletje en 
met een groot bereik. 
Doordat het fluitje geen balletje bevat 
zal hij nooit weigeren te fluiten.
Excl. koord

Lijnrechter Vlaggen

Set van 2 €9,95

Set bestaat uit:
2x kunststof vlaghouder, 2x vlag

Meerdere designs mogelijk (ruiten, 
harlequin, effen)

Watertas

Clubprijs €11,95Advies vk. €19,95

Groot waterdicht hoofdvak voor 
ijswater/ijs. Inhoudscapaciteit ca. 9 liter. 

Twee zijvakken voor drinkflessen en een 
vak vooraan met velcro sluiting

Bidonhouder

Per stuk €14,95

Geschikt voor 8 bidons. Inklapbaar en 
eenvoudig te vervoeren.

Exclusief bidons.

Outdoor Hordes

Set van 4 stuks €49,95

De horde kantelt vanzelf terug
25 cm hoog (geel) €12,50
25 cm hoog (mosterd) €12,50
30 cm hoog (blauw) €13,50
36 cm hoog (groen) €14,50

Indoor Hordes

6x 45cm €49,956x 30cm €44,95

Verkrijgbaar in 2 maten: 30cm hoog & 
45cm hoog.
Verkrijgbaar per 6 stuks.



Vul bovenstaand formulier in en mail deze naar verkoop@teamsportwinkel.nl
of print het uit en lever het in op de Oude Veiling 24 in Zwaag

Oranje Kegels

Uw naam: Uw mailadres:

Afbakenschijven Groot Oranje / Geel

Markeerschijven Plat

Transportstaaf Metaal

JAKO

Markeerschijven Plat

Markeringshoedjes Klein

Set Afbakenbollen Groot

Set Afbakenschijven Groot

Set Afbakenbollen Klein

Loopladder

Set trainingsaccessoires

Losse stok / Losse verbindingsclip

Naam artikel Soort / Kleur Opmerking Aantal

Overgooier Reverse

Overgooier Classic

Ballenzak Groot

Ballennet Groot

Fox 40 Classic Fluit

Lijnrechter Vlaggen

Watertas

Bidonhouder

Vrij invulveld

Vrij invulveld

Outdoor Hordes

Indoor Hordes 30cm / 45cm

38cm / 45cm


