
HOCKEY
Wij	waren	official	supplier	van	de	Rabobank	Hockey	World	Cup	2014	
en de Rabo EuroHockey Championships 2017. We hebben daarnaast 
vele hockeyaccommodaties in geheel Nederland mogen inrichten, 
waaronder Klein Zwitserland, Wagener Stadion en Kampong.

Ons leveringsprogramma voor hockey bestaat uit hockeydoelen, mini-
doelen,	jeugddoelen,	veldbalken,	dug-outs,	reclameprofielen,	tribunes,	
tribunestoelen en onze eigen ontwikkelde slagplank. De levensduur 
en slagvastheid hebben geleid tot een enorm succes van de staal-
gewapende gerecyclede (vol)kunststof slagplank. 

Ook leveren wij materialen voor zaalhockey, waaronder een modulaire 
sportvloer, zaalhockeybalken en doelen. Met het kwaliteitsconcept 
‘scoren met kwaliteit ’ bieden wij meer zekerheid in de keuze 
voor duurzame, veilige en kwalitatief hoogwaardige sport- en 
inrichtingsmaterialen. 

Veel van onze producten worden geleverd met maar liefst 8 jaar 
garantie op de gelaste onderdelen van de aluminium constructie en 
daarnaast	zijn	deze	producten	voorzien	van	een	TÜV-certificaat	(getest	
op kwaliteitsnormen DIN/EN). 

Wij zijn u graag van dienst bij de voorbereiding van een te realiseren 
hockeyaccommodatie met onze online bestekservice of een persoonlijk 
advies over de toe te passen inrichtingsmaterialen.

Official	supplier	Rabobank	World	Cup	2014	en	Rabo	EuroHockey	Championships	2017.

http://whsports.nl/kwaliteitsconcept/
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W&H Sports heeft het kwaliteitsconcept ‘scoren 
met kwaliteit ’ ontwikkeld.  Dit concept houdt 
in dat W&H Sports op veel producten maar 
liefst 8 jaar garantie op de gelaste onderdelen 
van de aluminium constructie geeft en dat deze 
materialen		tevens	met	TÜV-certificaat	worden	
geleverd (getest op kwaliteitsnormen DIN/EN). Deze 
producten zijn onder andere te herkennen aan ons 
kwaliteitssymbool. 

Improving is winning!

Ingefreesde netbevestiging met (optioneel) anti-diefstal / 
netborging voor doelnetten, rubberen netborging FLEXI of 
kunststof netborgingsblokjes.

Kwaliteitsconcept

Video van
onze netbevestigingen

Details van

Details van

SCOREN MET KWALITEITHOCKEYDOELEN

NETBEVESTIGING
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Transportwielen Vrije netophanging

Ingefreesde netbevestiging Optie: FLEXI netborging
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OPTIE BIJ DE 
INGEFREESDE

NETBEVESTIGING

OPTIE BIJ DE 
INGEFREESDE

NETBEVESTIGING

http://whsports.nl/kwaliteitsconcept/
http://whsports.nl/kwaliteitsconcept/
https://www.youtube.com/watch?v=ahwjwm_Cjjc
https://www.youtube.com/watch?v=ALSPuJxb1Jw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ALSPuJxb1Jw&feature=youtu.be
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Hockeydoel

Volledig	gelast	(aluminium)	hockeydoel	met	netbeugels	voor	vrije	netophanging.	Het	doelprofiel	is	zeer	robuust	uitgevoerd	zodat	deuken	

door hockeyballen aanzienlijk wordt verminderd. Netbevestiging ingefreesd, met kunststof netborgingsblokjes of rubberen (‘FLEXI’) netborging / anti-

diefstal	.	Waarbij	de	ingefreesde	netbevestiging	ook	kan	worden	voorzien	van	een	anti-diefstal	/netborgingsstrip	bestaande	uit	een	aluminium	profiel	dat	met	een	

inbus kan worden geborgd. De onderste aluminium panelen (45 mm dik) zijn bekleed met rubbergranulaat (voor geluidsreductie en het reduceren van de snelheid 

van hockeyballen). Achterzijde van het doel is voorzien van zeer robuuste (vol)kunststof polyamide transportwielen, zodat het doel licht en eenvoudig kan worden 

verreden.	Optioneel	is	het	bekleden	van	de	panelen	met	kunstgras.	TÜV-gecertificeerd.

• Afmetingen: 366 x 214 cm

• Doelprofiel:	wit	(op	aanvraag	ook	in	geel),	aluminium-rechthoekprofiel	(75	x	50	mm)	met	afgeronde	hoeken.	Wanddikte:	5	mm	(inwendig	versterkt	door	inliggend	

rondprofiel).	Voorzien	van	ingefreesde	netbevestiging	of	kunststof	netborgingsblokjes.

Standaard Artikelnr. 280W1006 Anti-diefstal / netborging voor doelpalen Artikelnr. 28HO2006 

Onderste panelen voorzien van kunstgras (eventueel met eigen logo) Artikelnr.  280W1RA6 Anti-diefstal / netborging voor doellat Artikelnr. 28HO2061 

Indoor hockeydoelen

Volledig	gelast	(aluminium)	zaalhockeydoel	met	netbeugels	voor	vrije	netophanging.	Het	doelprofiel	is	zeer	robuust	uitgevoerd	zodat	

deuken door hockeyballen aanzienlijk wordt verminderd. Netbevestiging ingefreesd, met kunststof netborgingsblokjes of rubberen (‘FLEXI’) 

netborging / anti-diefstal.  Waarbij de ingefreesde netbevestiging ook kan worden voorzien van een anti-diefstal /netborgingsstrip bestaande uit een aluminium 

profiel	dat	met	een	inbus	kan	worden	geborgd.	De	onderste	panelen	zijn	van	30	mm	(wit)	multiplex	rondom	aangebracht	in	een	aluminium	raamconstructie.	De	

achterzijde	van	het	hockeydoel	kan	met	gewichten	worden	verzwaard	(tegen	omvallen	/	kantelgevaar).	TÜV-gecertificeerd.

• Afmetingen: 300 x 200 cm

• Doelprofiel:	wit,	aluminium-vierkantprofiel	(80	x	80	mm)	met	afgeronde	hoeken	en	inwendig	versterkt.	Voorzien	van	ingefreesde	netbevestiging	of	kunststof	

netborgingsblokjes. 

Artikelnr. 280W2006       Anti-diefstal / netborging voor doelpalen Artikelnr. 28HH2006  

Gewicht (40 kg) met draaggrepen Artikelnr. 00000071 Anti-diefstal / netborging voor doellat  Artikelnr. 28HH2061
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https://www.youtube.com/watch?v=wzl3fDkHkBo
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Indoor hockeydoelen met inklapbare netbeugels

Zaalhockeydoel	(300	x	200	cm)	met	inklapbare	netbeugels.	Het	doelprofiel	is	zeer	robuust	uitgevoerd	

zodat deuken door hockeyballen aanzienlijk wordt verminderd. Netbevestiging ingefreesd, met kunststof 

netborgingsblokjes of rubberen (‘FLEXI’) netborging / anti-diefstal. Waarbij de ingefreesde netbevestiging 

ook kan worden voorzien van een anti-diefstal /netborgingsstrip.  Het doel wordt inclusief contragewichten 

(doelverzwaarders) geleverd voor extra stabiliteit. Tegen meerprijs kunnen ook demontabele panelen voor 

de onderzijde van het doel worden geleverd.

• Afmetingen: 300 x 200 cm

• Doelprofiel:	Geel,	aluminium-vierkantprofiel	(80	x	80	mm)	met	afgeronde	hoeken	en	inwendig	versterkt.	

Voorzien van ingefreesde netbevestiging of kunststof netborgingsblokjes. 

Artikelnr. 080WHIND

Anti-diefstal / netborging voor doelpalen Artikelnr. 08HH2006  

Anti-diefstal / netborging voor doellat  Artikelnr. 08HH2061

Hockeydoel voor openbare ruimte

Volledig gelast aluminium hockeydoel (300 x 200 cm) voorzien van spijlen. Geschikt voor de openbare 

ruimte zoals speelpleinen en trapveldjes.

Artikelnr. 080G1051
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Mini-doel

Volledig gelast, aluminium. Afmetingen: 180 x 120 cm.

Artikelnr. 08001108

Mini-trainingsdoel

Volledig	gelast,	aluminium,	vierkantprofiel.	Voorzien	van	geïntegreerde	

kunststof netborgingsblokjes. Inclusief doelnet. Eventueel ook leverbaar met 

inklapbare netbeugels.

Afmetingen: 120 x 80 cm Artikelnr. 26SAM281  

Afmetingen: 108 x 120 cm Artikelnr. 26SAM381

Mini-hockeydoel

Aluminium. Voorzien van geïntegreerde kunststof netborgingsblokjes. Onderste 

panelen uitgevoerd met 18 mm multiplex in aluminium frame. Afmetingen: 200 

x 100 cm (diepte 30 / 60 cm). Exclusief doelnet.

Mini-hockeydoel    Artikelnr. 08NL2010  

Doelnet voor mini-hockeydoel  Artikelnr. 08NL201N

Jeugdhockeydoel (verrijdbaar- en inklapbaar)

Verrijdbare en inklapbaar jeugdhockeydoel ‘type PRO’ van aluminium / 

multiplex voorzien van polyamide transportwielen. De panelen bestaan uit 

18	mm	multiplex	rondom	voorzien	van	een	aluminium	profiel	(extra	robuust	

uitgevoerd). Het doel kan eenvoudig worden opgeklapt en worden weggereden.

Artikelnr. 08001444

Antidiefstal / netborging (aluminium)

Onze doelen met ingefreesde netbevestiging kunnen worden voorzien van 

antidiefstal	/	netborging	door	(blank)	aluminium	profielen	die	met	een	inbus	in	

de doelpaal en doellat kunnen worden geborgd. Tegen meerprijs ook in kleur 

wit leverbaar. Zeer fraaie netbevestiging!

Artikelnr. 08DIHO20

Antidiefstal / netborging (rubber)

Onze doelen met ingefreesde netbevestiging kunnen tevens worden voorzien 

van een rubberen (‘FLEXI’) netborging / antidiefstal.

Artikelnr. S8W02006

Mini hockeydoel (granulaat)

Volledig gelast aluminium mini hockeydoel (granulaat), ideaal voor 

hockeytrainingen of recreatief gebruik. 

Artikelnr. 28MW1IN6
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Slagplank voor veldomheining

Slag- en breukvast. Ook te gebruiken als opsluiting. De gerecyclede LDPE 

volkunststof slagplanken zijn staalgewapend met S8 pennen (tegen 

vervorming) en de uiteinden zijn voorzien van een pen-gatverbinding. Exclusief 

bevestigingsmaterialen. Extreem lange levensduur!

Afmetingen: 400 cm x 15 cm x 5 cm (LxHxB).

Artikelnr. 253773

Veld- / zaalhockeybalkGreenMattter hockeybalk (veld/zaal)

Set ‘GreenMatter’ hockeybalken van gerecycled kunstgras van versleten 

kunstgrasvelden voorzien van pen/gat verbinding. De balk is zowel voor 

zaalhockey als voor veldhockey te gebruiken. Afmetingen: L 200 cm, H 10 cm, B 

10/8 cm (set = 40 stuks van 2 mtr lengte), gewicht 17,5 kg.

Artikelnr. GZB20040

Set zaalhockeybalk - wedstrijdsport (32 stuks)

Van aluminium met multiplex. De balken zijn 250 cm lang en 10 cm hoog 

(schuin	aflopend)	en	zijn	voorzien	van	een	onderlinge	verbinding.

Artikelnr. 08BA2000

Transportwagen

Van aluminium voor (zaal)hockeybalken. Voorzien van 4 stuks (vol)kunststof 

zwenkwielen.

Artikelnr. 08BA2022

Set zaalhockeybalken - schoolsport / recreatie (20 stuks)

Hout	(wit).	De	balken	zijn	400	cm	lang	en	10	cm	hoog	(schuin	aflopend)	en	zijn	

voorzien van een onderlinge verbinding.

Artikelnr. 08BA2001

Hockeytouw

Te gebruiken als veldafscheiding of bij diverse trainingsvormen. Het touw zorgt 

ervoor dat hockeyballen worden tegengehouden en reduceert de balsnelheid. 

Het hockeytouw (8 strengs in oranje /zwart) heeft een diameter van 8 cm en is 

in diverse lengten leverbaar.

Artikelnr. HUHOT
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Hoekvlag

Vlag voor hoekpaal. In diverse kleuren en met 

eigen opdruk verkrijgbaar.

Geel   Artikelnr. 0600218T  

Rood   Artikelnr. 060R218T

Twee kleuren Artikelnr. 060218T2  

Logo   Artikelnr. 060218TL

Voetplaat voor hoekpaal

Aluminium, voorzien van hoekuitsparing.

Artikelnr. 060218AF

Grondpot

Aluminium. Voor hoekvlag met losse deksel 

(standaard) of een vaste deksel aan een ketting 

(speciaal). Is voorzien van een uitneembare 

vuilopvang / adapter voor paal. Ook mogelijk is een 

uitneembare vuilopvang / adapter met ketting.

Standaard Artikelnr. 060218AF

Speciaal Artikelnr. 060218AF

Vuilopvang / adapter met ketting

  Artikelnr. 060218AF

Hoekpaal

Paal voor hoekvlag. Met of zonder veer.

Geel   Artikelnr. 0600218S 

Geel met veer Artikelnr. 06GK218S

Wit   Artikelnr. 060W218S

Wit met veer  Artikelnr. 060K218S

Gewicht het verzwaren van hockeydoelen

Verrijdbaar gewicht van verzinkt staal om hockeydoelen te verzwaren (tegen kantelgevaar). Nog te vullen 

met zand tot een gewicht van ca. 80 kg. 

Voor	plaatsing	(los)	op	profiel	tussen	de	transportwielen	 Artikelnr. 08QHOS40  

Voor plaatsing aan achterzijde hockeydoel   Artikelnr. 08HOCS40
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Speedhockeycourt

Vrijstaande uitvoering bestaande uit aluminium voetstaanders met boardingpanelen die aan de binnenzijde 

zijn voorzien van 12 mm rubber granulaat. Inclusief 2 mini doelen met doelnet.

7,5 x 5 meter   Artikelnr. 13087505  

10 x 5 meter   Artikelnr. 13081005

20 x 10 meter  Artikelnr. 13081020

Modulaire sportvloer voor hockey

Onze modulaire vloeren zijn uitermate geschikt 

als sportvloer voor zaalhockey. De modulaire 

tegels kunnen eenvoudig en snel op elke vlakke en 

verharde ondergrond gelegd worden en hebben 

een groot aantal voordelen ten opzichte van 

traditionele sportvloeren. 

De tegels zijn in diverse kleuren leverbaar en 

kunnen ook worden voorzien van belijning. De 

modulaire tegels zijn vervaardigd uit duurzaam 

polypropyleen (bestand tegen scheuren en 

breuken) voorzien van UV-stabilisatoren en 

hebben een levensverwachting van 25-30 jaar. 

Het revolutionaire ‘inter-locking’-systeem zorgt 

voor een goede onderlinge verbinding en de juiste 

sporttechnische eigenschappen.

BEKIJK ONZE 
MODULAIRE

SPORTVLOEREN

https://modulairesportvloeren.nl/
-	https://www.youtube.com/watch?v=WZhwvKxqwtU 
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SmartGoals

SmartGoals geschikt voor verschillende takken van sport, zoals: voetbal, hockey, bewegingsonderwijs en 

fysio’s/fitness.	Het	is	een	interactief	trainingssyteem	waarin	normale	goals	getransformeerd	zijn	naar	goals	

die oplichten. De lichtjes zullen verspringen naar een nieuwe, willekeurige SmartGoal als een speler er 

doorheen dribbelt, rent of passt. Hierdoor train je op een leuke wijze dynamische, onverwachte en echte 

wedstrijdsituaties! De SmartGoals geven een extra beleving aan het trainen van o.a. awareness, split-vision, 

handelingssnelheid, teamwork en overzicht houden. Deze aspecten zijn in het hedendaagse voetbal van 

cruciaal belang.

De sprintframes zijn gemaakt om te meten hoe snel een speler van het ene poortje naar het andere poortje 

kan komen. Sinds kort is het ook mogelijk om hiermee split-tijden te testen waardoor je iets kunt zeggen 

over de startsnelheid en de versnelling van de spelers.

SmartGoals TimingsetSmartGoals Hockey

BEKIJK
SMARTGOALS

https://whsports.nl/product-categorie/smartgoals/
https://whsports.nl/product-categorie/smartgoals/
https://whsports.nl/product-categorie/smartgoals/



