
Wij leveren honken en platen voor wedstrijd, training en schoolsport 
in diverse uitvoeringen. Voor multifunctioneel gebruik van een 
kunstgrasveld waarop diverse sporten plaatsvinden, kunnen wij honken 
en platen voorzien van een speciale adapter die in een multifunctionele 
grondpot kunnen worden verankerd of voorzien van spikes (tegen 
verschuiven). Naast honken en platen leveren wij ook dug-outs, 
foutpalen, screens en slagkooien.

HONK- EN
SOFTBAL



104 HONK- EN SOFTBAL

Honken (set van 3)

Set van 3 (type Hollywood), inclusief 3 grondpotten, 

geschikt voor gras en gravel.

Artikelnr. 335001

Werpplaat

Voor tijdelijke of permanente bevestiging, inclusief 

2 grondpotten.

Artikelnr. 335108

Honkbal honken dik rubber

Set van 3 honkbal honken van dik rubber. 

Artikelnr. 335003

Thuisplaat

Voor tijdelijke of permanente bevestiging, inclusief 

1 grondpot.

Artikelnr. 335100

Pitcherplaat (boxmodel)

Werpplaat / pitcherplaat (box model) voor honkbal 

/ softbal.

Artikelnr. 335110

Pitcherplaat rubber (3 pennen)

Werpplaat / pitcherplaat rubber voor honkbal / 

softbal.

Artikelnr. 335109

Werpplaat breed

Werpplaat / pitcherplaat voor honkbal / softbal. 

Gemaakt van dik rubber en voorzien van een 

brede voorkant, voor permanente inbouw. Ter 

voorkoming van kuilvorming.

Artikelnr. 335109

Dubbelhonk

Type Hollywood. Inclusief 2 grondpotten , geschikt 

voor gras en gravel.

Artikelnr. 335004

Dubbelhonk vinyl

Dubbelhonk vinyl (type Hollywood). Deze honken 

zijn geschikt voor gras en gravel. 

Artikelnr. 335005

Adapter / spikes

Naast honken en platen, leveren wij ook honken en 

platen die met pinnen kunnen worden verankerd 

of mobiel te gebruiken honken en platen (voor 

training en schoolsport). Voor multifunctioneel 

gebruik van een kunstgrasveld waarop diverse 

sporten plaatsvinden, kunnen wij honken en 

platen voorzien van een speciale adapter die in 

een multifunctionele grondpot kunnen worden 

verankerd. 

Adapter (honken en thuisplaat) 

Artikelnr. W086222E

Spikesplaat (werpplaat) 

Artikelnr. W086223E

Multifunctionele grondpot

Multifunctionele grondpot rondom voorzien van 

een verbrede bovenrand en inclusief verzwaarde 

deksel die bekleedbaar is voor kunstgras. Speciaal 

ontwikkelde grondpot voor multifunctioneel 

gebruik van het sportveld waarop diverse sporten 

kunnen plaatsvinden.

Artikelnr. 00HN2001M

Foutpaal

Aluminium foutpaal voor honk- en softbal, 

doorsnede 10 cm, voorzien van zwart-gele 

markering, in hoogten 4, 5, 6 of 13,5 meter. Bij 13,5 

meter wordt foutpaal inclusief zij-net van 50 cm 

breedte en 13,5 meter lengte geleverd.

4 meter Artikelnr. SFOUT4

5 meter Artikelnr. SFOUT5

6 meter Artikelnr. SFOUT6

13,5 meter Artikelnr. SFOUT13
Aluminium plaat met spikes

Voor multifunctioneel gebruik van een 

kunstgrasveld, leveren wij ook honken en platen 

die aan de onderzijde zijn voorzien van een 

aluminium plaat met spikes (tegen verschuiven). 

Artikelnr. W08622
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Aluminium dug-out voor honk- en softbal

Voorzien van TRESPA platen, zitbank van multiplex met opbergruimte achter de zitbank, voorzien van kledinghaken, hoogte 

220 cm, diepte 150 cm, in diverse lengten leverbaar. Optioneel is een extra opbergruimte voor materiaal met afsluitbare deur.

650 cm Artikelnr. 08RB1000

1000 cm Artikelnr. W085100S

1100 cm Artikelnr. 08RB0150

1200 cm Artikelnr. 06BASE12

Slagkooi

Vrijstaande, aluminium slagkooi, afmetingen: 

breedte: 4 of 5 meter, hoogte 350 cm, lengte: 10, 15 

of 20 meter.

4 x 10 mtr (b x l) Artikelnr. W0806010

4 x 15 mtr (b x l) Artikelnr. W0806011

4 x 20 mtr (b x l) Artikelnr. W0806012

5 x 10 mtr (b x l) Artikelnr. W0806020

5 x 15 mtr (b x l) Artikelnr. W0806021

5 x 20 mtr (b x l) Artikelnr. W0806022

L-screen

Aluminium L-screen met verzwaard onderstel, 

afmetingen 200 x 200 cm, net van polypropyleen 

met maaswijdte 20 mm.

Artikelnr. W0806100

L-screen met draaibaar bovendeel

Aluminium L-screen screen met verzwaard onderstel en draaibaar bovendeel 

voor links- en rechtshandigen, afmetingen 200 x 200 cm, net van polypropyleen 

met maaswijdte 20 mm.

Artikelnr. W0806102

Screen

Aluminium	screen	voor	infield	/	outfield	met	

verzwaard onderstel, afmetingen 200 x 200 cm, net 

van polypropyleen met maaswijdte 20 mm.

Artikelnr. W0806103

Optio
neel: Extra opbergruimte

met afsluitbare deur.




