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Naar aanleiding van de nieuwe opzet pupillenvoetbal van de KNVB zal er bij de verenigingen 
behoorlijk wat veranderen. Nieuwe doeltjes, nieuwe belijning, nieuwe spelvormen en een 
nieuwe competitieopzet. W&H probeert met u mee te denken in de juiste oplossingen om  
het voor de gemeentes en verenigingen zo makkelijk mogelijk te maken. Hieronder is een  
overzicht te zien van de mogelijkheden. 

PUPILLENVOETBAL
HET NIEUWE
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PUPILLENVOETBAL

Doelen: 300 x 100 cm, 80 cm diep

Makkelijk te vervoeren met 
onze transportwagen 
(art.nr. PTR1415). 
Inclusief doelnet.

• Volledig gelast aluminium
• 8 jaar garantie
• Vierkant- of ovaalprofiel
• Volledig versterkte inwendige hoekverbindingen
• Ingefreesde netbevestiging
• Stapelbaar en makkelijk te verplaatsen

• Met of zonder netbeugels leverbaar
• Inclusief 4 mm doelnet
• Afgeronde hoeken (geen scherpe onderdelen)
• Scherpe prijs en duurzame kwaliteit
• Sterk en robuust

Volledig gelast verplaats-
baar jeugddoel met inge-
freesde netbevestiging, 
volgens kwaliteitsconcept.

WHPU15S

PRPU14S

Vierkantprofiel (80 x 80 mm)

Ovaalprofiel

Artikel 
nr.

Artikel 
nr.

14000318Artikel 
nr.

Jeugddoel 
300 x 100 cm

Jeugddoel 
300 x 100 cm 
met netbeugels
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PUPILLENVOETBAL

Doel: 500 x 200 cm

Optioneel

• Volledig gelast aluminium
• Ovaalprofiel 120 x 100 mm
• 8 jaar garantie
• Volledig inwendig versterkte hoekverbindingen
• Door het profiel gelast
• TÜV-gecertificeerd

• Afgeronde hoeken om schade aan 
 (kunst)gras te voorkomen 
• Voorzien van draaggrepen
• Doelen zijn voorzien van stickers 
 (veilig gebruik / kantelgevaar)
• Inclusief 4mm doelnet

• Verankering of verzwaring volgens DIN/EN • Transportwielen

27010072Artikel 
nr.
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PUPILLENVOETBAL

Toebehoren

Belijning

Ballen

Transportwagen

Hesjes

Voor het snel en eenvoudig uitzetten van velden.

In verschillende maten. Voor de allerkleinsten.
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