
VOETBAL
Wij hebben de afgelopen jaren vele voetbalaccommodaties in geheel 
Nederland mogen inrichten, waaronder AZ Alkmaar, AFC Ajax, 
Feyenoord, PSV, ADO Den Haag, Cambuur Leeuwarden, PEC Zwolle en  
FC Oss. Ons leveringsprogramma voor voetbal is dan ook zeer 
uitgebreid. 

Naast wedstrijddoelen, jeugddoelen en trainingsdoelen, leveren 
wij	ook	dug-outs,	reclameprofielen,	tribunes,	tribunestoelen,	
schoonloopmatten en nog veel meer. 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 
voetbalaccommodatie met onze online bestekservice of een persoonlijk 
advies over de toe te passen inrichtingsmaterialen.

VOETBAL

http://whsports.nl/kwaliteitsconcept/
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.  

Your goal is our sport!

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

KwaliteitsconceptDetails van

Details van
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http://whsports.nl/kwaliteitsconcept/
https://www.youtube.com/watch?v=ALSPuJxb1Jw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ALSPuJxb1Jw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ahwjwm_Cjjc
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Wedstrijddoel (732x244 cm) met spanstangen 

Aluminium	voetbaldoel	van	732x244	cm	met	spanstangen	voor	vrije	netophanging.	Het	doelprofiel	van	aluminium-ovaalprofiel	van	100x120	

mm is voorzien van witte poedercoating. Hoekverbindingen zijn volledig gelast, inwendig versterkt en voorzien van een borging tussen palen 

en lat. Netbevestiging ingefreesd, met kunststof netborgingsblokjes of rubberen (‘FLEXI’) netborging / anti-diefstal. Bij onze ingefreesde netbevestiging kunt u ook 

kiezen	voor	de	optie	anti-diefstal	/	netborging.	Exclusief	grondpotten,	grondraam	en	doelnet.	TÜV-gecertificeerd.

Artikelnr. 26000205

Voetbaldoel met horizontale netstangen. 

Doelprofiel	van	aluminium-ovaalprofiel	van	100x120	mm	is	voorzien	van	witte	poedercoating.	Hoekverbindingen	zijn	volledig	gelast,	

inwendig versterkt en voorzien van een borging tussen palen en lat. De horizontale netstang is van massief aluminium met een doorsnede 

van Ø 40 mm en een lengte van 80 cm. Netbevestiging ingefreesd, met kunststof netborgingsblokjes of rubberen (‘FLEXI’) netborging / anti-diefstal. Bij onze 

ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie anti-diefstal / netborging. Exclusief grondpotten, grondraam en doelnet. Optioneel: netbeugels (P-model) 

in plaats van horizontale netstang (zie inzetfoto).

Artikelnr. 26000204

Meerprijs voor ronde netbeugels Artikelnr. 060NB204 

Optioneel: ronde netbeugels

AZ Ajax Feyenoord PSV

https://www.youtube.com/watch?v=wOoKwrjRVaE
https://www.youtube.com/watch?v=cCL1gQdCh-g
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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!

Doelen met spanstangen  

Artikelnr. 06DIFB20 

Doelen met netstangen of beugel  

Artikelnr. 06DIFBB2 

Antidiefstal / netborging rubber)

Onze doelen met ingefreesde netbevestiging 

kunnen tevens worden voorzien van een rubberen 

(‘FLEXI’) netborging / antidiefstal.

 

Artikelnr. S6W02006

Speciale grondpot

Met positionerings- en centreerlijsten voor extra 

stabiliteit. De onderzijde van de grondpot is 

voorzien van een ruimte voor vuil-/zandopslag.  

Inclusief dekselruimte en aluminium deksel 

(bekleedbaar voor kunstgras) aan ketting.

Voor wedstrijddoelen Artikelnr. 00SH2005 

Voor spanstangen Artikelnr. 00SH2004 

Standaard grondpot  

Met positionerings- en centreerlijsten voor extra 

stabiliteit. De onderzijde van de grondpot is 

voorzien van een ruimte voor vuil-/zandopslag.  

Inclusief losse aluminium deksel. 

Voor wedstrijddoelen Artikelnr. 00HN2001 

Voor spanstangen Artikelnr. 00HO2002 

Grondraam voor wedstrijddoel  

Volledig gelast aluminium grondraam met gelaste ogen voor 

netbevestiging met touw, staaldraad (optie) of  stangensysteem 

(optie).	Zijliggers	van	het	grondraam	van	aluminium	rondprofiel	en	achterligger	

van	rechthoekprofiel.	Grondraam	kan	eenvoudig	worden	opgeklapt	door		

scharnierpunt met inliggende bevestiging voor doelpaal.

Diepteuitvoering in 150 of 200 cm  Artikelnr. 06002071

Staaldraad voor bevestiging doelnet aan grondraam

Geplastificeerde	staalkabel	voor	bevestiging	doelnet	aan	grondraam	van	

wedstrijddoel. 

150 cm  Artikelnr. 06SB0278

200 cm  Artikelnr. 06SB0378

Jeugd / 150 cm  Artikelnr. 07S29278

Grondraam voor wedstrijddoel  

(inclusief stangensysteem / staaldraad) 

Volledig gelast aluminium grondraam met gelaste ogen voor 

netbevestiging.	Zijliggers	van	het	grondraam	van	aluminium	rondprofiel	

en	achterligger	van	rechthoekprofiel.	Grondraam	kan	eenvoudig	worden	

opgeklapt door scharnierpunt met inliggende bevestiging voor doelpaal. 

Hoekverbindingen zijn extra versterkt uitgevoerd en het grondraam is voorzien 

van stangensysteem of staaldraad voor bevestiging van het doelnet aan het 

grondraam. 

Diepteuitvoering in 150 of 200 cm  Artikelnr. 06002009

Stangensysteem voor bevestiging doelnet aan grondraam

Aluminium stangensysteem voor bevestiging doelnet aan grondraam van 

wedstrijddoel. Op aan vraag en tegen meerprijs kan het stangensysteem 

eventueel worden beveiligd met een slot. Diepteuitvoering in 150 of 200 cm.

150 cm  Artikelnr. 06000278

200 cm  Artikelnr. 06000378

Jeugd / 150 cm  Artikelnr. 07000278
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Manchet voor doelpaal wedstrijddoel 

Aluminium	manchet	tegen	grasvorming	bij	doelpaal	en	voorkomt	vuil/zand/infill	tussen	doelpaal	en	grondpot.

Artikelnr. 26000085

Grondraam ‘Premier League’

Wordt verzonken (onder maaiveld) aangebracht waardoor er geen letselgevaar is voor keepers en spelers. 

Het grondraam wordt afgedekt door een deksel (eventueel te bekleden met kunstgras).  

Het grondraam kan eventueel ook worden uitgevoerd met een kabelschacht voor leidingen en kabels.

Exclusief kabelschacht Artikelnr. 060205PL

Inclusief kabelschacht Artikelnr. 060205PLS 

PSV



39 TITEL
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Verplaatsbaar trainingsdoel 732 x 244 cm uitvoering 80/200 cm

Volledig gelast aluminium trainingsdoel, afmetingen 732 x 244 cm, diepte boven is 80 cm en diepte onder is 

200 cm. Het doel is volledig gelast en voorzien van volledig gelaste en inwendig versterkte hoekverbindingen. 

Doelprofiel	van	aluminium-ovaalprofiel	van	100x120	mm	en	het	grondraam	van	aluminium	rechthoekprofiel	75x50x3	mm.	Het	

grondraam heeft gelaste ogen voor netbevestiging en is voorzien van gelaste draaggrepen. Netbevestiging ingefreesd, met kunststof 

netborgingsblokjes of rubberen (‘FLEXI’) netborging / anti-diefstal. Bij onze ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie 

anti-diefstal	/	netborging.	Overige	opties	zijn:	transportwielen,	geïntegreerd	gewicht	voor	grondraam	en	doelprofiel	in	kleur	wit.	TÜV-

gecertificeerd.

Artikelnr. 26002031

Verplaatsbaar jeugddoel (500 x 200 cm / 600 x 200 cm)

Volledig gelast aluminium jeugddoel, afmetingen 500 x 200 cm of 600 x 200 cm, diepte boven is 80 cm en 

diepte onder is 150 cm. Het doel is volledig gelast en voorzien van volledig gelaste en inwendig versterkte 

hoekverbindingen.	Doelprofiel	van	aluminium-ovaalprofiel	van	100x120	mm	en	het	grondraam	van	aluminium	rechthoekprofiel	75x50x3	

mm. Het grondraam heeft gelaste ogen voor netbevestiging en is voorzien van gelaste draaggrepen. Netbevestiging ingefreesd, met 

kunststof netborgingsblokjes of rubberen (‘FLEXI’) netborging / anti-diefstal. Bij onze ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor 

de	optie	anti-diefstal	/	netborging.	Overige	opties	zijn:	transportwielen,	geïntegreerd	gewicht	voor	grondraam	en	doelprofiel	in	kleur	wit.	

TÜV-gecertificeerd.

500 x 200 cm Artikelnr. 27010072

600 x 200 cm Artikelnr. 24000628

Gelaste doelgrepen
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Trainingsdoel met vrije netophanging

Volledig gelast aluminium trainingsdoel met netbeugels voor vrije netophanging. Afmetingen 732 x 244 cm en diepte boven bedraagt ca. 

190	cm	en	beneden	ca.	210	cm.	Het	doel	is	volledig	gelast	en	voorzien	van	volledig	gelaste	en	inwendig	versterkte	hoekverbindingen. Het	

doel kan voorzien worden van een ingefreesde netbevestiging of kunststof netborgingsblokjes. Waarbij de ingefreesde netbevestiging ook kan worden voorzien 

van een aluminium of rubberen (‘FLEXI’) netborging / anti-diefstal. Ons trainingsdoel met vrije netophanging voldoet aan de huidige eisen van de FIFA en KNVB. Het 

doelprofiel	en	het	grondraam	is	van	ovaal	profiel,	120	x	100	mm	en	de	netbeugels	voor	vrije	netophanging	hebben	een	diameter	van	60	mm.	Doelnetten	van	zowel	

80/200 cm of 200/200 cm kunnen in dit trainingsdoel met vrije netophanging worden bevestigd.

Artikelnr. WHNI732

Inklapbaar trainingsdoel (voor stadions)

Aluminium, inklapbaar trainingsdoel voor stadions in afmetingen 732 x 244 cm met diepte boven 80 cm en diepte onder 200 cm. Het doel 

is voorzien van inklapbare netbeugels en grondraam en wordt veelal naast de wedstrijddoelen in stadions gebruikt, tijdens de warming-up 

voor keepers. Op deze manier kan grasschade in het 16 meter gebied worden voorkomen. Het inklapbaar trainingsdoel kan worden op- en afgebouwd en neemt 

weinig ruimte in beslag zodat het doel gemakkelijk achter de boarding kan worden opgeborgen en niet het zicht belemmerd van de supporters. Het inklapbaar 

trainingsdoel (voor stadions) kan voorzien worden van een ingefreesde netbevestiging of kunststof netborgingsblokjes. Waarbij de ingefreesde netbevestiging ook 

kan worden voorzien van een aluminium of rubberen (‘FLEXI’) netborging / anti-diefstal. Bekijk hier onze overige aluminium voetbaldoelen en trainingsdoelen!

Artikelnr. 2602031S2
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Scharnierbaar trainingsdoel

Om grasschade in het 16 meter gebied te voorkomen, hebben wij een scharnierbaar trainingsdoel ontwikkeld. Dit doel kan bijvoorbeeld naast 

de stadiondoelen worden gebruikt tijdens de warming-up voor keepers. Het doel kan worden op- en afgebouwd en neemt weinig ruimte in 

beslag zodat het doel gemakkelijk achter de boarding kan worden opgeborgen en niet het zicht belemmerd van supporters. Afmetingen 732 x 

244 cm, diepte boven is 80 cm en diepte onder is 200 cm. 

Artikelnr. WHRGNL

Verplaatsbaar trainingsdoel met spanstangen

Verplaatsbaar trainingsdoel met spanstangen in afmetingen 732x244 cm, diepte boven en onder is 200 cm. Het doel wordt demontabel 

geleverd en is voorzien van een ingefreesde netbevestiging. Doelpalen, doellat en grondraam zijn wit gelakt en de spanstangen zijn 

zwart gelakt. Het doel is voorzien van transportwielen met hefsysteem en kan eenvoudig worden verplaatst. 

Artikelnr. 26205SWK

https://youtu.be/ey9IPlcAen0
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Jeugddoel met horizontale netstangen

Aluminium.	Voor	plaatsing	in	grondpotten.	Het	doelprofiel	van	aluminium-ovaalprofiel	van	100x120	mm	is	

voorzien van witte poedercoating. Hoekverbindingen zijn volledig gelast, inwendig versterkt en voorzien van 

een borging tussen palen en lat. De horizontale netstang is van massief aluminium met een doorsnede van Ø 40 mm en een lengte 

van 80 cm. Netbevestiging ingefreesd, met kunststof netborgingsblokjes of rubberen (‘FLEXI’) netborging / anti-diefstal. Bij onze 

ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie anti-diefstal / netborging. Exclusief grondpotten, grondraam en doelnet. 

TÜV-gecertificeerd.

• Afmetingen: 500 x 200 cm.

Artikelnr. 27010076

Netstang massief (40 mm)Ve
rb

inding van het grondraamOpklapbaar grondraam

Grondraam voor jeugddoel  

Volledig gelast aluminium grondraam met gelaste ogen voor 

netbevestiging met touw, staaldraad (optie) of  stangensysteem 

(optie).	Zijliggers	van	het	grondraam	van	aluminium	rondprofiel	en	achterligger	

van	rechthoekprofiel.	Grondraam	kan	eenvoudig	worden	opgeklapt	door		

scharnierpunt met inliggende bevestiging voor doelpaal.

Diepteuitvoering in 150 cm  Artikelnr. 07002072

Grondraam voor jeugddoel 

(inclusief stangensysteem / staaldraad) 

Volledig gelast aluminium grondraam met gelaste ogen voor 

netbevestiging.	Zijliggers	van	het	grondraam	van	aluminium	rondprofiel	

en	achterligger	van	rechthoekprofiel.	Grondraam	kan	eenvoudig	worden	

opgeklapt door scharnierpunt met inliggende bevestiging voor doelpaal. 

Hoekverbindingen zijn extra versterkt uitgevoerd en het grondraam is voorzien 

van stangensysteem of staaldraad voor bevestiging van het doelnet aan het 

grondraam. 

Diepteuitvoering in 150 of 200 cm  Artikelnr. 07002009

Speciale grondpot

Met positionerings- en centreerlijsten voor extra 

stabiliteit. De onderzijde van de grondpot is 

voorzien van een ruimte voor vuil-/zandopslag.  

Inclusief dekselruimte en aluminium deksel 

(bekleedbaar voor kunstgras) aan ketting.

Voor wedstrijddoelen Artikelnr. 00SH2005 

Voor spanstangen Artikelnr. 00SH2004 

Standaard grondpot  

Met positionerings- en centreerlijsten voor extra 

stabiliteit. De onderzijde van de grondpot is 

voorzien van een ruimte voor vuil-/zandopslag.  

Inclusief losse aluminium deksel. 

Voor wedstrijddoelen Artikelnr. 00HN2001 

Voor spanstangen Artikelnr. 00HO2002 
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Klapbare jeugddoelen  ‘model Amsterdam’

Aluminium jeugddoel, kan naar rechts of naar links worden ingeklapt. Het 

doelprofiel	is	van	aluminium-ovaalprofiel	van	100	x	120	mm	met	volledig	

gelaste en inwendig versterkte hoekverbindingen. De lengte van de draaiarmen wordt afgestemd op de 

uitloop van het veld. De onderste armen zijn voorzien van wielen zodat het doel eenvoudig naar links of 

naar rechts kan worden verreden. Het grondraam is opklapbaar en als het grondraam naar beneden wordt 

gebracht staat het doel zeer stabiel. Het doel is te beveiligen tegen onbevoegd gebruik. Netbevestiging 

ingefreesd, met kunststof netborgingsblokjes of rubberen (‘FLEXI’) netborging / anti-diefstal. Bij onze 

ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie anti-diefstal/netborging. Exclusief grondpotten 

en	doelnet.	Optioneel	is	het	doelprofiel	in	kleur	wit.	Zeer	robuuste	uitvoering!	TÜV-gecertificeerd.

Artikelnr. 27000888

Verplaatsbaar jeugddoel 300 x 100 cm

Volledig gelast aluminium jeugddoel. Het doel is volledig 

gelast en voorzien van volledig gelaste en inwendig 

versterkte	hoekverbindingen.	Doelprofiel	van	aluminium-ovaalprofiel	van	100	

x	120	en	het	grondraam	van	aluminium	rechthoekprofiel	75	x	50	x	3	mm.	Het	

grondraam heeft gelaste ogen voor netbevestiging. Netbevestiging ingefreesd, 

met kunststof netborgingsblokjes of rubberen (‘FLEXI’) netborging / anti-

diefstal. Bij onze ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie 

anti-diefstal / netborging.

• Afmetingen: 300 x 100 cm.

• Diepte: 80 cm.

Artikelnr. 24000318 

Ka
n eenvoudig worden verreden

Inklapbaar

Instructievideo
in- en uitkappen

Verplaatsbaar jeugddoel 300 x 100 cm

Volledig	gelast	aluminium	jeugddoel	(300x100x80	cm).	Doelprofiel	

van	aluminium-ovaalprofiel	van	100	x	120	voorzien	van	kunststof	

netborgingsblokjes. Stapelbaar en daardoor makkelijk te vervoeren met onze 

transportwagen. 

Stapelbaar 300 x 100 cm doel   Artikelnr. PRPU14S 

Transportwagen voor 300 x 100 cm doelen Artikelnr. PRT1415 

https://www.youtube.com/watch?v=vi6ajaEjy58
https://www.youtube.com/watch?v=IvbJVSHL6z8
https://friendshipsc.nl/
http://www.voetbalveilig.nl
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Mini-trainingsdoel (ovaalprofiel)

Volledig gelast aluminium, voorzien van ingefreesde netbevestiging. Het doel is tweezijdig te gebruiken. 

TÜV-gecertificeerd.

70 x 50 cm Artikelnr. 26001109 

120 x 80 cm Artikelnr. 26001181

180 x 120 cm Artikelnr. 26001108 

Mini-trainingsdoel

Volledig gelast aluminium mini-doel voor trapveld/speelplein met achterzijde 

van	aluminium	spijlenconstructie	(Ø	30	mm),	TÜV	gecertificeerd	-	open	

dakconstructie volgens DIN/EN 15312

120 x 80 cm Artikelnr. W0805008 

180 x 120 cm Artikelnr. W0805009 

Jeugd- en minidoelen (BASIC)

Volledig	gelast	aluminium	jeugd-	en	minidoelen	(rondprofiel	80	mm)	in	drie	afmetingen.	De	doelen	zijn	volledig	gelast	en	voorzien	van	kunststof	netborgingsblokjes.	

De doelen van de BASIC-lijn zijn stapelbaar en verkrijgbaar in blank aluminium of witte poedercoating (tegen meerprijs ook in andere RAL-kleuren).

120 x 80 cm Artikelnr. 268023120

150 x 100 cm Artikelnr. 268023150

300x100 cm Artikelnr. 268023300

Mini-trainingsdoel

Volledig gelast aluminium mini-trainingsdoel

(vierkant-profiel),	voorzien	van	geïntegreerde

kunststof netborgingsblokjes, inclusief doelnet. 

Tegen	meerprijs	ook	leverbaar	in	ovaalprofiel!

120 x 80 cm Artikelnr. 26SAM281 

180 x 120 cm Artikelnr. 26SAM381 

Meerprijs	voor	ovaalprofiel	

 Artikelnr.  06OVAL11 

Mini-trainingsdoel met inklapbare netbeugels

120 x 80 cm Artikelnr. 26SAM208 

180 x 120 cm Artikelnr. 26SAM308 

O
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Inklapbaar minidoel

Aluminium inklapbaar minidoel voor trainingen of recreatief gebruik.

120 x 80 centimeter   Artikelnr. 06SAM332 

155 x 100 centimeter   Artikelnr. 06SAM333

180 x 120 centimeter   Artikelnr. 06SAM338
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Geïntegreerd gewicht met transportwielen voor verplaatsbare doelen

Verplaatsbare doelen kunnen kantelen en dus omvallen. Voor een veilig 

gebruik en het voorkomen van ongevallen en letsels, adviseren wij om 

verplaatsbare doelen te verankeren of te verzwaren. Voor verplaatsbare doelen 

op kunstgras hebben wij doelen met geïntegreerde gewichten en 

transportwielen volgens DIN/EN en TÜV.

Type doel   Diepte Gewicht

Training 732 x 244 cm 200 cm 100 kg Artikelnr. 06RIR100

Jeugd 600 x 200 cm 150 cm 125 kg Artikelnr. 07RIR125

Jeugd 500 x 200 cm 150 cm 125 kg Artikelnr. 07RIR125

Jeugd 300 x 200 cm 150 cm 125 kg Artikelnr. 08RIR125

Jeugd 300 x 100 cm  200 cm 100 kg Artikelnr. 08RIR100

Verzwaring- en transportsysteem ‘2-in-1’ voor verplaatsbare doelen

Verplaatsbare doelen dienen bij gebruik te worden verzwaard of te worden verankerd. Met ons ‘2-in-

1’ systeem kan het doel worden verzwaard en na gebruik zowel in de lengte als in de breedte worden 

verreden. Het systeem dient nog te worden gevuld met zand voor de benodigde verzwaring

Trainingsdoelen Artikelnr. 06321S40

Jeugddoelen  Artikelnr. 07321S40

Mini-doelen  Artikelnr. 08321S40

Gewicht voor verplaatsbare doelen

Gewicht voor grondraam van verplaatsbaar jeugd- of trainingsdoel tegen 

omvallen en kantelgevaar. Het gewicht is voorzien van draaggrepen en 

dient nog te worden gevuld met zand. Hoeveelheid gewicht dient te worden 

afgestemd op de diepte uitvoering van het doel (zie overzicht volgens TÜV). Ook 

in verrijdbare uitvoering met polyamide transportwielen.

Tot 100 kg   Artikelnr. 00001S41

Tot 100 kg - verrijdbaar Artikelnr. 00001S40

Tot 70 kg   Artikelnr. 00000S41

Tot 70 kg - verrijdbaar Artikelnr. 00000S40

Tegen meerprijs kunnen de doelen ook schuin 

op het grondraam worden geplaatst voor het 

verrijden van het doel in lengterichting.

Artikelnr. 00RAD775 

Gewicht met transportwielen

Voor achterzijde grondraam van een mini-trainingsdoel. Uitvoering in 

aluminium of verzinkt staal (nog te vullen met zand).

Aluminium – 120 x 80 cm – (ca. 30 kg)  Artikelnr. 00120A83 

Aluminium – 180 x 120 cm – (ca. 40 kg)  Artikelnr. 00180A83

Staal – 120 x 80 cm – (ca. 40 kg)   Artikelnr. 00120S83

Staal – 180 x 120 cm – (ca. 40 kg)   Artikelnr. 00180S83

http://www.voetbalveilig.nl
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Geïntegreerde adapter met inzetstuk

Geïntegreerde adapter voor verplaatsbare 

jeugd- en trainingsdoelen. Door een 

drukknop kan het verplaatsbare doel 

worden verankerd door een uitschuifbare 

adapter in een grondpot met bijbehorende 

inzetstuk. Wij adviseren om bij de keuze 

van een geïntegreerde adapter ook te 

kiezen voor onze multifunctionele grondpot 

(artikelnr. 00HN2001M).

Artikelnr. 07ADP100

Spiraalankers (natuurgras)

Voor verankering van verplaatsbare doelen in 

natuurgras.

Set (4 stuks)  Artikelnr. 00000067

Grondankers (natuurgras)

Voor verankering van verplaatsbare doelen 

in natuurgras, inclusief gereedschap voor het 

verwijderen van aangebrachte grondankers. 

Lengte: 40 cm.

Set (4 stuks)  Artikelnr. 00000070

Verankering voor verplaatsbare doelen

Bestaande uit een grondpot en verankering voor 

het grondraam van verplaatsbare doelen. 

Optioneel is een verbrede rand aan de grondpot 

voor het bekleden van kunstgras.

Set (2 stuks)  Artikelnr. 00000076

Multifunctionele grondpot

Rondom voorzien van een verbrede bovenrand en inclusief verzwaarde 

deksel die bekleedbaar is voor kunstgras. Speciaal ontwikkeld voor 

multifunctioneel gebruik van het sportveld waarop diverse sporten 

kunnen plaatsvinden.

Artikelnr. 00HN2001M

Staaldraad 

Geplastificeerd.	Voor	bevestiging	doelnet	aan	

grondraam voetbaldoel.

150 cm  Artikelnr. 06SB0278

200 cm  Artikelnr. 06SB0378

150 cm (jeugd) Artikelnr. 07S29278

Stangensysteem

Aluminium. Voor bevestiging doelnet aan 

grondraam voetbaldoel. Kan eventueel beveiligd 

worden met een slot.

150 cm  Artikelnr. 06000278

200 cm  Artikelnr. 06000378

150 cm (jeugd) Artikelnr. 07000278

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. 06DIFB20 

Antidiefstal / netborging rubber

Onze doelen met ingefreesde netbevestiging kunnen tevens worden 

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

Artikelnr. S6W02006

http://youtu.be/8zZ1q5LlHH4
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Transportsysteem met hefboom

Voor het verrijden van verplaatsbare doelen. Door de hefboom omhoog te brengen kan het doel worden verreden en bij het omlaag brengen van de hefboom staat 

het doel stabiel. Ook en in het bijzonder geschikt voor verplaatsbare doelen met verzwaard grondraam.

Artikelnr. 00RAD100

Transportsysteem 

Voor verplaatsbare doelen met verzwaard grondraam en transportwielen.

Voor trainingsdoelen Artikelnr. 06TWG771

Voor jeugddoelen  Artikelnr. 07TWG771

Transportroller 

Aluminium. Met zwenkwielen voor verplaatsbare 

doelen (2 stuks per doel nodig). Tevens geschikt 

voor het vervoer van andere materialen.

Artikelnr. 00000771

Transportwielen 

4 stuks volgeschuimde luchtbanden, gemonteerd 

aan zijkanten van  verplaatsbaar doel. Wielen 

kunnen naar beneden worden gebracht zodat het 

doel in de breedterichting kan worden verreden.

Artikelnr. MONRAD91

Transportsysteem voor wedstrijddoelen

Artikelnr. 06002010

Transportroller voor doelen met een verzwaard grondraam

Transportwagen/roller met zwenkwielen (2 stuks per doel nodig).  

Tegen meerprijs kunnen ook vol geschuimde wielen worden geleverd.  

Artikelnr. 0000W71

Transportwielen

Voor het eenvoudig verplaatsen van verplaatsbare doelen. De vol geschuimde luchtbanden (kunnen niet lek raken) zijn gelast aan de 

zijkant op het grondraam / netbeugel van het doel. Het is ook mogelijk om transportwielen naderhand aan te brengen en deze met 

schroeven te bevestigen. Optioneel is uitvoering met dubbele transportwielen of uitvoering met 4 wielen op achterzijde grondraam of 

wielen aan één zijde van het doel (kruiwagenmodel).

Gelast     Artikelnr. 00RAD772

Met schroeven   Artikelnr. 00RAD773

Meerprijs dubbele wielen  Artikelnr. 00RAD774

https://www.youtube.com/watch?v=so0qZzzmhQY&t=2s
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Doelnetten

Onze knooploze polypropyleen doelnetten leveren wij in diverse afmetingen, draaddikten, 

kleuren en kleurcombinaties. Standaard leveren wij doelnetten met vierkante mazen maar 

op verzoek leveren wij ook doelnetten met honingraatmazen. Naast doelnetten leveren wij 

ook netten voor ballenvangers, afschermnetten,  afdekkingen en sportnetten voor overige 

sporten. 

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

Grensrechtervlag

Artikelnr. 06000219

Mobiele hoekvlag

Artikelnr. 08002180

Hoekpaal

Paal voor hoekvlag. Met of zonder veer.

Geel   Artikelnr. 0600218S 

Geel met veer Artikelnr. 06GK218S

Wit   Artikelnr. 060W218S

Wit met veer  Artikelnr. 060K218S

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. 00H2002E

Speciaal Artikelnr. 00SH2004

Vuilopvang / adapter met ketting

  Artikelnr. 06HE0218

BESTEL UW 
NETTEN 

https://whsports.nl/product-categorie/sportnetten/
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Beschermingspolster

Voor lichtmasten of andere obstakels. In diverse 

uitvoeringen en afmetingen leverbaar.

Hulpkoord

Voor het exact inmeten en uitzetten van de 

veldbelijning. 

Artikelnr. 06SCH202

Materiaalwagen met tactiekbord

De wagen is eenvoudig te verrijden, biedt ruimte 

aan diverse materialen en heeft een tactiekbord.

Artikelnr. 06WT1001

Ballenkarren

Ideaal	om	ballen	gemakkelijk	en	efficiënt	naar	het	

veld te verplaatsen.

Voor 10 ballen  Artikelnr. PSBK10

Voor 16 ballen  Artikelnr. PSBK16

Voor 20 ballen  Artikelnr. PSBK20

Markeerwagen (Nat - Type ‘Supermatic’)

Voor het nat aanbrengen van veldbelijning. Het 

pompsysteem wordt door de wielen van de 

markeerwagen aangedreven.

Artikelnr. 06002202

Markeerwagen (Droog - Type 850)

Voor het droog aanbrengen van veldbelijning. Met 

tankinhoud van ca. 40 liter. Instelbare lijnbreedte 

van 50 – 120 mm.

Artikelnr. 06002204

Hefgereedschap 

Als hulpmiddel om doelen uit grondpotten te 

verwijderen. 

Zonder hefboom Artikelnr. 06000207

Met hefboom Artikelnr. 06000208

Oprolbare borstelmat

Voor toegangspoorten bij kunstgrasvelden. In 

diverse kleuren en afmetingen verkrijgbaar.

Artikelnr. WH001

Reinigingsborstels voor schoenen

Van gerecycled kunststof balken en nylon borstels.

50 x 30 cm 

Artikelnr. WH1463

60 x 30 cm (met gegalvaniseerde beugels)

Artikelnr. WH1466

Betonplaat met schoenreinigingsborstel

Betonplaat in afmetingen 200 x 200 cm 

inclusief verzinkt stalen maasrooster met 

schoenreinigingsborstels. Het maasrooster is 

verdiept aangebracht en uitneembaar.

Artikelnr. SV1466

Borstelmat

Van gerecycled kunststof balken met nylon borstels 

(in diverse kleuren). Onderzijde voorzien van een 

aluminium	T-profiel	voor	verdiepte	inbouw	en	

extra vuil- en zandopvang. In diverse afmetingen 

leverbaar.

Artikelnr. WH1468

Markeringspluimen PLiFiX

Als hulpmiddel voor het uitzetten van belijning en 

als markering voor beregeningspunten. Set van 

25 of 50 stuks met 1 slaghuls. In diverse kleuren 

leverbaar.

Naast diverse markeerwagens leveren wij ook krijt en belijningsverf.
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Poppenwand

Voor het oefenen van vrije trappen. In diverse uitvoeringen leverbaar.

Tjouk

Voor het oefenen van balgevoel en balvaardigheden. In verschillende varianten 

beschikbaar.

Artikelnr. Diversen

Coördinatieladder

Voor diverse trainingsvormen. Lengte: 400 cm. Inclusief opbergtas.

Overige uitvoeringen op aanvraag.

Artikelnr. 06AL010A

Trainingshorden

Set van 6 stuks met verschillende hoogten. Artikelnr. 06H20191

Schietwand

Aluminium. Voorzien van 2 schietopeningen met 

een doorsnede van 50 cm. Onze schietwanden 

kunnen vrijstaand (mobiel) of in grondpotten 

worden geplaatst.

Met multiplex Artikelnr. 06TW0080

Met hardhout Artikelnr. 06TW0081

Kopgalg 

Aluminium. In diverse uitvoeringen leverbaar. Bij de luxe uitvoering zijn de touwen aan de binnenzijde van de kopgalg weggewerkt. Bij de eenvoudige uitvoering 

lopen de touwen aan de buitenzijde van de kopgalg door gelaste ogen. Inclusief touw(en), bal(len) en afsluitbare bedieningskast.

Hoogte: 500 cm.

Diepte: 250 cm.

2-zijdig (touw aan buitenzijde) Artikelnr. W6600200     1-zijdig (touw aan buitenzijde) Artikelnr. W6600215

2-zijdig (touw aan binnenzijde) Artikelnr. W0600200     1-zijdig (touw aan binnenzijde) Artikelnr. W0600215

Markeerhoedjes

Set van 24 stuks. Artikelnr. 06H20591
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Spelerstunnel

Aluminium. Voorzien 

van helder, transparant 

polycarbonaat glas 

of met aluminium 

beplating in vaste 

of telescopisch in  

en uitschuifbare 

uitvoering. 

Vast    

Artikelnr. 12002110

Telescopisch 

(uitschuifbaar) 

Artikelnr. 12002111

Spelerstunnel (opvouwbaar)

Aluminium. Voorzien van moeilijk ontvlambaar PVC-zeildoek (650 gr/m2). De 

vouwbare spelerstunnel is standaard voorzien van kunststof wielen. De breedte 

van een module bedraagt maximaal 300 cm met een hoogte van maximaal 

240 cm. Standaard kleur van het PVC-zeildoek is wit en kan eventueel worden 

voorzien van logo- of reclame-uitingen. De uitvoering wordt per lengtemodule 

van 100 cm afgestemd op uw wensen. 

Artikelnr. 06TUN231

Spelerstunnels zijn veelal maatwerk en daarom stemmen wij de uitvoering en afmetingen geheel af op uw wensen. Spelerstunnels lenen zich uitstekend voor het 

aanbrengen van reclame-uitingen voor extra exposure voor sponsoren!

Kassahuis

Van aluminium. Kan volledig worden afgestemd op uw wensen en afmetingen. 

Het kassahuis is voorzien van een deur en wegdraaibare vensters. 

Standaard afmetingen: 311 cm x 153 cm x 226 cm (LxBxH).

Artikelnr. 06KASS11

Modulaire sportvloer voor voetbal

Onze modulaire vloeren zijn uitermate geschikt 

als sportvloer voor diverse sporten zowel binnen 

(indoor) als buiten (outdoor). 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. Een modulaire sportvloer heeft 

bijvoorbeeld weinig onderhoud nodig en kan 

eenvoudig met een bladblazer of tuinslang worden 

gereinigd. 

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.
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Teqball

De Teqball tafels zijn nieuw in ons assortiment. Teqball is een nieuwe sport die steeds populairder wordt in 

Nederland. Wij bieden verschillende Teqball tafels aan die geschikt zijn voor in- en outdoor gebruik.

Teqball is een combinatie tussen voetbal, tafeltennis en voetvolley. Het wordt gespeeld op een tafel die 

veel	weg	heeft	van	een	tafeltennistafel.	Het	enige	verschil	is	dat	de	Teqball	tafels	rond	aflopen.	Het	is	de	

bedoeling om de bal met de voet of het hoofd naar de overkant te krijgen en zo een punt te scoren. Plaats 

de bal op een manier zodat het voor de tegenstander moeilijk is om de bal te verwerken en terug te spelen. 

Je kunt bij Teqball zowel 1 tegen 1 als 2 tegen 2 spelen en het is erg goed voor je techniek.

Voor het ontstaan van deze upcoming sport gaan we terug naar 2012. De herkomst van Teqball ligt in 

Boedapest. In Boedapest werd een manier bedacht hoe een tafeltennistafel geschikt kon worden gemaakt 

voor een potje voetbal. Dit was niet gemakkelijk en men is twee jaar bezig geweest met het ontwikkelen van 

een Teqball tafel.

Verschillende	prototypes	volgde	en	in	2014	werd	de	eerste	officiële	Teqball	tafel	geïntroduceerd.	Het	WK	in	

2017 en de oprichting van 100 internationale Teqball federaties volgde. Het nieuwe doel is de Olympische 

spelen van 2032.

Teqball Lite Teqball Smart

Teqball One

BEKIJK
TEQBALL

https://whsports.nl/product-categorie/recreatie-en-straatsport/teqball/
https://whsports.nl/product-categorie/recreatie-en-straatsport/teqball/
https://whsports.nl/product-categorie/recreatie-en-straatsport/teqball/
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SmartGoals

SmartGoals het interactieve training- en testsysteem bestuurd door een mobiele app via Bluetooth en/

of afstandsbediening. Terwijl de bal, speler of ander object de sensor passeert, schakelen de lichten uit of 

verandert de kleur van de lichten naar een ander poortje. Dit Nederlandse product biedt sporters van elk 

niveau en leeftijd de mogelijkheid om nog meer plezier te beleven tijdens het beoefenen van hun sport. 

Denk	hierbij	aan:	voetbalclubs,	hockeyclubs,	fitnessclubs,	scholen	en	nog	veel	meer	sport	gerelateerde	

organisaties. SmartGoals zijn geliefd bij jong en oud vanwege de combinatie tussen plezier en prestatie. 

De lichten zorgen voor veel prestatie verhogende prikkels bij sporters. Daarbij is het bijhouden van 

resultaten en scores nog nooit zo eenvoudig geweest. De SmartGoals app biedt namelijk verschillende 

soorten wedstrijdvormen. Het verbeteren van eigen prestaties of die van anderen blijkt één van de 

hoofdredenen	dat	SmartGoals	effectief	zijn	tijdens	sportspecifieke	oefeningen.	Benieuwd	naar	de	prijzen	

van de verschillende SmartGoals sets? Wij adviseren u graag tijdens de koop of huur van de meest geschikte 

SmartGoal set.

SmartGoals SkillGames

Gebruikers van onze SmartGoals hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het nieuwe SkillGames 

platform. Met SkillGames kunnen de vaardigheden van spelers gemeten worden via meer dan 20 

gestandaardiseerde oefeningen en uitdagingen. Vergelijk resultaten van de spelers van jouw team of 

monitor de progressie per speler per thema op het gebied van techniek, snelheid, uithoudingsvermogen en 

reactiesnelheid (kijkgedrag). Het SkillGames platform is toe te passen voor: trainingen, clinics, kampen en 

events. Het daagt spelers van alle niveaus en leeftijden uit om het tegen elkaar op te nemen, progressie te 

boeken	en	om	in	de	worldwide	ranking	omhoog	te	komen.	Elke	speler	heeft	toegang	tot	zijn	eigen	profiel	

waarin de resultaten zichtbaar worden gemaakt in een Skillcard.

SmartGoals Voetbal

SmartGoals SkillGames

SmartGoals TimingsetBEKIJK
SMARTGOALS

-	https://www.youtube.com/watch?v=ZB4BgqZ77NA 
-	https://www.youtube.com/watch?v=ZB4BgqZ77NA 
http://-	https://www.youtube.com/watch?v=ZB4BgqZ77NA 
https://www.youtube.com/watch?v=vi6ajaEjy58
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