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VOETBAL MISSION HYBRID LITE 350
• Jeugdvoetbal

• Verminderd gewicht, ca. 350 g

• Hybride technologie

• Fairtrade gecertificeerd

• maat: 5

1000871367  maat 4 

1000782525  maat 5   

€ 29,95

VOETBAL MISSION HYBRID X-LITE 290
• Jeugdvoetbal

• Gereduceerd gewicht, ca. 290 g
• Hybride technologie

• Fairtrade gecertificeerd

1000871366  maat 3

1000782523  maat 4

1000782524  maat 5

€ 29,95

VOETBAL MISSION INVERTER
• Wedstrijdvoetbal

• Thermogebonden technologie

• Fairtrade gecertificeerd

• maat: 5

1000782521  

€ 79,95

VOETBAL MISSION HYBRID
• Training voetbal

• Hybride technologie

• Fairtrade gecertificeerd

• maat: 5

1000782522   

€ 29,95
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VOETBAL FUTURE INDOOR PRO
• klassieke vilten zaalvoetbal

• ideaal voor zaalvoetbal

• Fairtrade gecertificeerd

1000871689  maat 4

1000871688  maat 5

€ 29,95

VOETBAL FUTURE SUSTAINABLE
Trainingsvoetbal gemaakt van minstens 70% gerecycleerde materialen

• Hybride technologie

• maat: 5

1000871687

€ 29,95

HANDBALL PRO GRIP FAIRTRADE
Professioneel handbal met extreem gripvast oppervlak

• Hybride technologie

• Fairtrade gecertificeerd

1000871685  maat 0

1000871684  maat 1

1000871683 maat 2

1000871682  maat 3

€ 34,95

VOLLEYBALL FAIR PLAY PRO INDOOR
Professionele competitie volleybal

• ideaal voor zaalvolleybal

• officiële afmetingen en gewicht

• Fairtrade gecertificeerd

1000871686 

€ 39,95
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 MAXXBOX®

     THE BALLCART-SYSTEM BY CAWILA

MAXXBOX®
 
20

Voor maximaal 20 voetballen
Hoogte:  115cm

Breedte: 52cm
Diepte:  52cm
Gewicht:  6,6 kg

1000614329 

€ 230,00

MAXXBOX®
 
16

Voor maximaal 16 voetballen

Hoogte:  93 cm
Breedte:  52 cm
Diepte:  52 cm
Gewicht:  6,0 Kg

1000614328 

€ 220,00

MAXXBOX®
 
WHEELS

The Cawila MAXXBOX® WHEELS fit every

Cawila MAXXBOX®.   

1000614326  

€ 75,00

BALLENZAK
• Materiaal: 100% polyester 600D

• Mesh inzetstukken aan de zijkanten

• Draagriem

• Capaciteit: 12 voetballen

1000614331

€ 18,95

TUBE BALLENTAS
• Materiaal: 100% Polyester 600D + 

Mesh

• Eigenschappen: draagriem

• Capaciteit: 5 voetballen

• Afmeting: 100 x 25 x 25cm
• Kleuren: zwart/wit

1000614325 

€ 13,95

BALPOMP NIPPEL 
Standaard holle naalden in een set 

van 3

1000615712 

€ 1,95

BALPOMP NIPPEL 
DELUXE
Standaard holle naalden met te-

rugslagklep in een set van 3

1000615711 

€ 2,95

SET VAN 2 BALPOMP NIPPELS 
MET VENTIELOLIEDOPPEN
Set omvat:

• Set van 2 holle naalden 
• 2 dopjes gevuld met ventielolie voor 

het goed vullen van sportballen

1000615713 

€ 4,95

NYLON BALLENNET
• Nylon geknoopt

• zeer stabiel

• gemakkelijk te openen

1000614293  10 voetballen  € 2,95

1000614292  6 voetballen  € 2,50

1000614291  3 voetballen  € 1,95

1000614290  1 voetbal  € 0,95
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BALPOMP PRO
• hoogwaardige kogelpomp

• luchtdrukmeter en ontluchtingsventiel

• Pomp met dubbele slag 

• incl. balnaald

1000615717  

€ 16,95

QUICK MINI BALPOMP
• klassieke tweetaktpomp

• hoogwaardige afwerking 

• incl. balnaald

1000615718  

€ 5,95

ALU BALPOMP PRO
• hoogwaardige aluminium kogelpomp 

• met dubbele slag

• flexibele ventielslang

• opslag voor balnaald in handvat

1000615716

€ 14,95

LUCHTDRUKMETER ADAPTER
• voor de ideale luchtdruk voor sportballen

• geschikte accessoires voor de Cawila ALU ballenpomp PRO

• met ontluchtingsventiel, 0 - 1,5 bar

1000615719 

€ 12,95

BALNAALDENSET MET SLANGADAPTER
Set bestaat uit:

• Set van 3 standaard holle naalden

• Universele adapter

• Slangadapter

• geschikt voor alle Cawila handpompen

1000615715 

€ 2,95

DRAAGBARE COMPRESSOR
Krachtige compressor met zeer stille zuigermotor.

Werkt urenlang zonder oververhitting

• Geïntegreerde luchtdrukmeter

• inclusief slang en kleppenset

• Drukvermogen ca. 5,5 bar

• Vermogen: 220-240 V
• Hertz: 50 / 23 liter per minuut
• Gewicht: 3,4 Kg
• Materiaal: staal

• Afmetingen: 24,5 x 13,5 x 17cm

1000614276

€ 199,95



6

BFP TACTICS BOARD PRO „PLAYMAKER“ (90 X 120 CM)
Ontwikkeld door Andreas Schumacher (UEFA A Licence Trainer & Master of Sports Science - Competitive Sports) 

voor professionele spelers en prestatiecentra. Interessant voor alle ambitieuze coaches. 

 

Ook als coach zijn precisie en kleine details belangrijk bij tactiekbesprekingen. Het nieuwe BFP tactiekbord PRO „PLAYMAKER“ biedt 

precies dat: een speelveld op ware grootte en optioneel verkrijgbare magneten in 10mm zorgen voor een nooit eerder vertoonde precisie 

bij het werken op het tactiekbord. 

 

Het bijzondere zijn de afmetingen van het speelveld: volgens de regels zijn de afmetingen van het internationale speelveld 105 x 68 meter 

- het speelveld op het tactiekbord is precies 105 x 68 centimeter. Ook alle andere lijnen, zoals het 5-metergebied, het 16-metergebied, de 

middenlijn met de middencirkel en de breedte van het doel zijn exact op schaal weergegeven. Om een nog betere ruimtelijke  

oriëntatie zijn ook de derden van het veld geïntegreerd via horizontale strepen en vijf lengtebanen. 

Dit geeft de spelers een realistisch beeld van afstanden en ruimtes en pass- en looproutes.  

Op deze manier kunnen precieze trainingsvormen worden afgeleid en gecreëerd vanuit spelsituaties. Voor het eerst maakt dit bord een 

grote herkenning van theorie naar praktijk en omgekeerd. 

Voor een nauwkeurige weergave van de spelers adviseren wij het gebruik van 10mm TOP COACH ronde magneten.

1000736718

€ 369,95

BFP TRAININGSSYSTEEM 
TRAININGS- & WEDSTRIJDPLANNER 75 X 100 CM
Indeling: gebied voor spelersnamen, tekstveld, speelveld | 

Hecht aan magneten en beschrijfbaar met dry-erase board mar-

kers.

1000706567

€ 339,95

BFP TRAININGSSYSTEEM 
WEEKPLANNER, 75 X 100 CM
Planner ingedeeld van maandag tot zondag

Hecht aan magneten en beschrijfbaar met dry-erase board mar-

kers.

1000706570

€ 339,95
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BFP VOETBAL TACTIEKBORD
• magnetisch tactisch bord met opdruk voetbalveld | aluminium rail met wandhouder

• incl. magneetset, bordmarker en wisser incl. tas

1000682003  Afmetingen: 45 x 60cm
€ 39,95

1000682002 Afmetingen: 60 x 90cm 

€ 59,95

1000682005 Afmetingen: 75 x 100cm
€ 79,95

1000682006 Afmetingen: 90 x 120cm
€ 99,95

1000723526 Verrijdbare standaard

€ 109,95

BFP VOETBAL TACTIEKBORD | OPVOUWBAAR
• aan beide zijden te gebruiken 

• binnen: speelveld 45 x 60 cm
• buiten 1: 16-zone veld 30 x 45 cm
• buiten 2: half 8-zone veld 30 x 45 cm)
• gemakkelijk te vervoeren met draaggreep en tas

• hoeken versterkt met kunststof doppen, daardoor zeer robuust

• incl. magneetset 

• incl. boardmarker en wisser

• incl. tas

• afmetingen open: 45 x 60 x 2 cm
• afmetingen gesloten: 30 x 45 x 4 cm

1000706561

€ 79,95

TOP COACH MAGNETISCH WHITEBOARD MET SPEELVELD
TOPKWALITEIT - GOEDGEKEURD EN GETEST IN PROFESSIONEEL GEBRUIK!

De magnetische TOP COACH voetbaltactiekborden staan voor de hoogste kwaliteit, die al jaren door voetbalcoaches in het internationale 

profvoetbal wordt beproefd.

Het aluminium frame, de verbindingshoeken van robuust kunststof en het krasvaste geëmailleerde oppervlak van het TOP COACH tac-

tiekbord garanderen een lange levensduur.

1000704090  60 x 90 cm
€ 269,95

1000706554  75 x 100 cm
€ 339,95

1000706555  90 x 120 cm
€ 399,95
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BFP DRIEHOEK-MAGNETEN, SET VAN 11
Onze BFP driehoek-magneten zijn ideaal voor het tonen van de open 

speelpositie en de zichtlijn op het tactiekbord!

Wat niet mogelijk is met normale ronde magneten, kan de voetbal-

coach gemakkelijk uitleggen en tonen aan zijn spelers met de dijbeen-

magneten (patent beschermd): Open speelpositie aan de buitenkant of 

in het midden, zichtlijn, eerste contact en aansluitende actie, spelen in 

de rechtervoet (rood) of linkervoet (groen), correct starten en gedrag in 

pressing en standaardsituaties.

Afmetingen: diameter van de cirkel 20 mm, lengte van een been 22 
mm, breedte van een been 6 mm.

1000681975  (Set van 11, grijs)
1000681976  (Set van 11, geel)
€ 49,95

BFP PREMIUM MAGNEETSET | GEEL/BLAUW
Set bestaat uit 40 magneten
18 ronde BFP-magneten elk, in blauw en geel

2 elk in rood en zwart

30mm Ø  20mm Ø  10mm Ø

1000871716 1000871718 1000871719

€ 14,95   € 12,95   € 6,95

BFP PREMIUM MAGNEETSET | BLAUW/ROOD
Set bestaat uit 40 magneten
18 ronde BFP-magneten elk, in blauw en rood

2 elk in geel en zwart

30mm Ø  20mm Ø  

1000871715 1000871717

€ 14,95   € 12,95 

TOP COACH WERKBLOK
Notitieblok uit de TOP COACH serie met voetbalveld en 

notitiepagina‘s. Al jaren populair in de professionele en ama-

teursector. Uitermate geschikt voor trainings- en wedstrijdplan-

ning en het perfecte vervangingsblok voor coachmappen in DIN 

A4.
• 50 vellen dubbelzijdig bedrukt

• voorzijde: 3 speelvelden op de voorzijde

• achterkant: 2 speelvelden op de achterkant
• extra schrijflijnen op elke zijde

1000682073 - A4

€ 9,95
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BFP TRAININGSSYSTEEM NOTE-CARDS  
Handige formaten en het extra sterke papier maken de Note-

Cards een onmisbaar hulpmiddel aan de zijlijn en op het trainings-

veld! 50 kaarten per set.

A5 (21 x 14,8cm)   A6 (14,8 x 10,5cm) 
1000682091   1000682090    

€ 14,95     € 7,95     

TOP COACH SEIZOENSGEBONDEN NOTITIEBOEK DIN A6
• TOP COACH seizoenszakboekje DIN A6 

• 150 pagina‘s voor aantekeningen bij 60 wedstrijden of trai-

ningen

• incl. controlelijsten (bijv. voor trainingsdeelname)

• incl. neutrale jaarplanner, adreslijst, uitslagenlijst

1000682065

€ 9,95

TOP COACH RINGBAND NOTITIEBLOK
• met speelveld 

• gevoerd op voor- en achterzijde.

• 100 vellen

• aan beide zijden bedrukt.

• verkrijgbaar in 3 verschillende formaten: A6, A5 en A4

1000682066 (A6)
€ 7,95

1000682067 (A5)
€ 8,95

1000682068 (A4)
€ 14,95

BFP CHEF PLANNER WERKBLOK
Werkblok uit de ChefPlaner®-serie zijn ideaal voor ambitieuze vo-

etbalcoaches! het werkblok is aan de bovenkant gelijmd en heeft 

zowel een achterkant als een voorblad.

• 50 vellen dubbelzijdig bedrukt

• voorzijde: 2 x voetbalveld voor bijv. 1e en 2e helft tijd
• achterkant: de helft van het veld

1000682076 - A5

€ 7,95

1000682077 - A4

€ 9,95
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TOP COACH VOETBAL - TRAINERSMAP A4
Premium trainersmap van imitatieleer met ringmechanisme voor 

enveloppen, enz. | flap met blokhouder

incl. 40 magneten in twee kleuren (10mm diameter)
Speelveldfolie (voetbal) is magnetisch en droog uitwisbaar (board-

marker)

• incl. Top Coach werkblok A4 (voetbal)
• incl. Top Coach biros

• incl. mini boardmarker

• ritsmechanisme

• gesloten: 27 x 36 x 4cm
• geopend: 58 x 36 x 2,5cm

1000706526

€ 99,95

BFP EXECUTIVE PLANNER TRAINER MAP A4
Voetbaltrainersmap van hoogwaardig synthetisch textielweefsel

• formaat: gesloten: 27 x 37 x 3cm
• incl. magneetset (35 stuks)

• magneetbord (2-zijdig)
• incl. executive planner werkblad A4
• incl. boardmarker en biros

1000706523

€ 49,95

CHEFPLANER 
WERKBOEK VOOR VOETBALCOACHES
Het Werkboek Hoofdplanner voor de Voetbaltrainer is de seizo-

ensplanner en organisator voor een compleet seizoen.

De afzonderlijke pagina‘s bevatten ruimte voor de agenda, een 

to-do lijst, een voetbalveld en een kolom voor notities enz.

Met jaaronafhankelijke seizoenskalender.

Andere voetbalspecifieke formulieren uit het bfp-trainingssy-

steem zijn opgenomen.

Hardcover, 402 pagina‘s, 
B5-formaat (17 x 24 cm).

1000704091

€ 15,95
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BFP ZONE FLIPCHART PAD | 70 X 100 CM 

• 20 vellen
• eenzijdig met voetbalveld,

• verdeeld in 16 zones

• 2-gaats geponst
• (levering zonder houder)

1000682081

€ 13,95

BFP ZELFKLEVENDE TACTIEKFOLIE MET VOETBALVELD | 60 X 80 CM
• 1 rol met 25 zelfklevende tactiekfolies
• met bedrukt voetbalveld

• veldfolies kunnen gemakkelijk verwijderd worden door middel van perforatie

• beschrijfbaar

• kleeft op bijna elk oppervlak

• afmetingen: 60 x 80 cm

• variant: wit

1000681998  

€ 29,95   

BFP KLASSIEK FLIPCHARTBLOK | 70 X 100 CM

• 20 vellen
• één zijde met voetbalveld 

• 2-gaats geponst 
• (levering zonder houder)

1000682080

€ 13,95

TAS VOOR TACTIEKFOLIE / FLIPCHARTPAD

De tas kan bovenaan worden gesloten met een trekkoord. Een 

draagriem maakt het gemakkelijk de tas te dragen, bijvoorbeeld 

over de schouder gehangen. Er is ook een klein vakje in het mid-

den van de tas voor het opbergen van pennen.

1000615141

€ 3,95
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PROFI BIDONHOUDER VOOR 12 DRINKFLESSEN
• stabiele bidonhouder

• materiaal: PE

• geschikt voor 12 drinkflessen

1000615084

€ 17,95

DRINKBIDON
TRANSPARANT
• materiaal: PU

• dop met drinkstop

• met peilschaal

• inhoud: 700ml

1000822788  transparent

€ 3,95

DRINKBIDON CAWILA
• material: PU

• dop met drinkstop

• capacity: 750ml

1000615064  blue

1000615063  red

1000615065  silver

€ 2,95

DRINKBIDON
ALUMINIUM
• materiaal: aluminium

• met schroefdop

• met karabijnhaak

• inhoud: 700ml

1000822789  black
€ 6,95

EHBO-TAS L
• Verstelbare, gewatteerde schouderriem; handriemen

• 3 binnenvakken (variabel)

• 6 buitenzakken

• materiaal: 600D Polyester

• afmetingen: 44 x 30 x 33cm

1000615058  zonder vullin

€ 59,95

EHBO MATERIALEN
Verbandmateriaal en alle belangrijke producten voor snelle wond-

verzorging zijn direct bij de hand in een handige koffer. Afmetingen 

ca. 21cm x 13cm x 5cm.

Inhoud:

3x pleister (klein)

2x steriel kompres
2x Wondpleister met kompres 
2x Elastisch verband
2x Verbandtape
1x fixatietape

1x driehoekige doek

1x nooddeken

1x schaar

1x wegwerphandschoenen

1000615067

12,95 € 
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AANVOERDERSBAND PRO UNI
• armband met klittenband

• ideaal voor individuele bedrukking

JUNIOR

1000615115  rood

1000615111  wit

1000615113  blauw

1000615119  groen
1000615117  geel
€ 3,95

SENIOR

1000615116  rood

1000615112  wit

1000615114  blauw

1000615120  groen
1000615118  geel
€ 3,95

AANVOERDERSBAND RAINBOW
• armband met klittenband

• ideaal voor individuele bedrukking

• one size fits all

1000865728 - S-M

1000865727 - L-XL

€ 3,95

ROUWBAND
• elastische armband

• kleur: zwart

• Maat: Senior

1000615110 

€ 2,95

UITRUSTINGSTAS
• 100% polyester 600D

• 2 aparte zijvakken
• ruim hoofdcompartiment 

• ruimte voor een complete uitrusting

• comfortabele draaghulpen

• bedrukking op één zijde | achterzijde vrij voor verdere verfijning

• afmetingen: 74 x 38 x 33cm

1000614976

€ 27,95

INSTANT ICE PACK | SET VAN 2
Directe activering door op het binnenzakje te drukken tot het 

barst. Schud krachtig om de inhoud ijskoud te maken en het zakje 

kan worden gebruikt. 

• onmiddellijk klaar voor gebruik

• afmetingen: 22cm x 15cm

1000615070

€ 3,95
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SPORTTAPE KLEUR | SET VAN 6
• bovenmateriaal: 100% katoen

• afmetingen: 3,8 cm x 10 m

set van 6

1000710753  zwart  1000710755  blauw

1000710754  rood  1000710756  groen
1000710757  geel
16,95 € 

(prijs/m² = € 0,28)

SPORTTAPE - ECO SET VAN 6
• huidvriendelijke sporttape, zelfklevend en versterkt 

• antislip

• gemakkelijk met de hand af te scheuren

• bovenmateriaal: 100 % katoen

• afmetingen: 3,8 cm x 10 m

• kleur: wit

set van 6

1000710758

13,95 € 

(prijs/m² = € 0,23)

SPORTTAPE - PREMIUM SET VAN 12
• huidvriendelijke sporttape, zelfklevend en versterkt 

• antislip

• gemakkelijk met de hand af te scheuren

• sterke kleefkracht door zinkoxidelijm

• bovenmateriaal: 100 % katoen

• afmetingen: 2,5 cm x 10 m / 2,0 cm x 10 m
• kleur: wit

2,5 cm x 10 m | set van 12
1000710751 

25,95 € 

(prijs/m² = € 0,22)

2,0 cm x 10 m | set van 12
1000710750

19,95 € 

(prijs/m² = € 0,17)

SPORTTAPE - PREMIUM SET VAN 6
• huidvriendelijke sporttape, zelfklevend en versterkt 

• antislip

• gemakkelijk met de hand af te scheuren

• sterke kleefkracht door zinkoxidelijm 

• bovenmateriaal: 100% katoen 

• afmetingen: 3,8 cm x 10 m

• kleur: wit

set van 6

1000710752

18,95 € 

(prijs/m² = € 0,32)

BFP SPORTSCARE SPORTTAPE | SET VAN 6
Functionele verbandtechniek met inelastisch gipsmateriaal. De 

BFP SportsCARE Sporttape heeft een hoge kleefkracht en is 

waterafstotend.Het is bijzonder sterk en inelastisch en kan door 

de gekartelde snede gemakkelijk met een korte ruk gescheurd 

worden.Geschikt voor gebruik op meerdere dagen.

• geschikt voor professioneel gebruik

• bovenmateriaal: 100% katoen 

• afmetingen: 3,8 cm x 10 m

• kleur: wit

set van 6

1000865736

29,95 € 

(prijs/m² = € 0,50)
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FOAM UNDERTAPE - COHESIVE | SET VAN 6
• elastisch en luchtdoorlatend

• cohesief Undertape

• zacht schuimverband

• dempende onderbandage

• afmetingen: 7,0 cm x 18 m

1000725647  blauw

1000725648  wit

1000725646  roze

19,95 € 

(prijs/m² = € 0,19

FLEX-TAPE 50
• cohesieve, zelfklevende Flex-Tap

• slipvast verband

• waterafstotend

• zeer goede luchtdoorlaatbaarheid

• afmetingen: 5cm x 5m

1000615026  hemelsblauw

1000615027  lichtgroen
1000615028  warm oranje

1000615029  roze

€ 1,95 

(prijs/m² = € 0,39)

FLEX-TAPE 75
• cohesieve, zelfklevende Flex-Tape 

• antislip tape

• gemakkelijk te gebruiken en herbruikbaar

• waterafstotend

• gemakkelijk af te scheuren en met de hand te bevestigen

• zeer goede luchtdoorlaatbaarheid

• afmetingen: 7,50cm x 4,5 m

1000615132  koningsblauw
1000615130  zwart

1000615129  wit

1000615131  rood

1000615133  groen
1000615134  geel
€ 2,95 

(prijs/m² = € 0,66)

CAWILA KINACTIVE TAPE | SET VAN 2
Kinesiology Tape

• hoogwaardige therapeutische tape in merkkwaliteit

• in de lengte rekbare tape

• lucht- en waterdoorlatend en waterbestendig

• hoog draagcomfort voor meerdere dagen

• materiaal: 93% katoen / 7% elastaan
• 2 rollen in een doos
• afmetingen: 2 rollen met 5cm x 5m

2 rollen per set

1000615025 hemelsblauw

1000615022 koningsblauw
1000615023 roze

1000615021 rood

1000615020 zwart

1000615024 huid

€ 9,95 

(prijs/m² = € 1,00)

ICE TAS
• praktisch opvouwbaar ontwerp

• kan worden gevuld met water of ijs

• ideaal voor koeling

• kleur: blauw/wit

• afmeting: 28 cm

1000615072  

€ 7,95
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TOP COACH MINI AFBAKENBOLLEN -ENKEL-
• hoogte: 7,5 cm

• onderste Ø: 18 cm

• UV-gestabiliseerd

• met steunuitsparing voor hindernispalen

1000681785  wit

1000681786  zwart

1000681787  rood

1000681788  blauw

1000681789  groen
1000681790  geel
1000681791  oranje

€ 2,95

TOP COACH MULTI-STANDAARD
Voor maximaal 50 caps of 24 multi-maxi 
schijven

1000681815

€ 3,95

TOP COACH MULTI MAXI AFBAKENBOLLEN -ENKEL-
• hoogte: 16,5 cm

• onderste Ø: 30 cm

• UV-gestabiliseerd

• met steunuitsparing voor hindernispalen in 3 hoogtes 

• 5 cm, 10 cm en 16,5 cm - stanghoogte/bovenkant

1000681792  wit

1000681793  zwart

1000681794  rood

1000681795  blauw

1000681796  groen
1000681797  geel
1000681798  oranje

€ 7,95

AFBAKENBOLLENHOUDER
De ideale draaghulp voor alle Cawila 

markerings- en multifunctionele schijven.

• voor maximaal 70 schijven M

• voor maximaal 30 schijven L

• voor maximaal 20 multi-maxi schijven

1000615184

€ 3,95

DRAAGBAND
De ideale draaghulp voor alle Cawila 

markerings- en multifunctionele schijven.

• voor maximaal 100 schijven M

• voor maximaal 30 schijven L

• voor maximaal 30 multi-maxi caps

1000615185

€ 2,95

Voorbeeld::

Voorbeeld::
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AFBAKENBOLLEN M SET VAN 10
Gemaakt van duurzaam en elastisch plastic, met 4 uitsparingen erin verwerkt,
die gebruikt kunnen worden als stangenhouder. 

Set van 10 schijven, ø 20cm, hoogte 6cm

1000615186  roze

1000615187  wit

1000615188  zwart

1000615189  rood

1000615190  blauw

1000615191  hemelsblauw

1000615193  neon geel
1000615194  geel
1000615195  oranje

1000615192  groen
€ 4,95

MARKINGS AFBAKENBOLLEN L | SET VAN 10
Gemaakt van duurzaam en elastisch kunststof, met 4 uitsparingen 
die gebruikt kunnen worden als stokhouders. Set van 10 schijven, 

ø 30cm, hoogte 15cm

1000615197  rood  

1000615198  blauw

1000615199  geel
€ 17,95 

MULTI AFBAKENBOLLEN L | SET VAN 10
Gemaakt van duurzaam en elastisch plastic, met 20 uitsparin-

gen voor hindernispalen in 3 verschillende hoogtes. Set van 10 

schijven, ø 30cm, hoogte 15cm

1000615200  rood  

1000615201  geel 
€ 29,95

AFBAKENBOLLEN M CLASSIC 
SET VAN 40
Bestaande uit:

• 40 x markeringschijven M
• 10 x elk rood/geel/wit/blauw

• 1 x schijven houder PRO

1000692585

€ 19,95

AFBAKENBOLLEN M SHINE 
SET VAN 40
Bestaande uit:

• 40 x markeringschijven M
• 10 x elk roze/neon geel/hemel/oranje

• 1 x schijven houder PRO

1000704220

€ 21,95

AFBAKENBOLLEN M  
SET VAN 50
Bestaande uit:

• 50 x markering schijven M

• 10 x elk zwart/geel/blauw/wit/rood

• 1 x schijvenriem

1000821502

€ 24,95
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MARKERINGSSCHIJVEN | SET VAN 10
Antislip rubberen markeringsschijven voor gebruik zowel binnen 

en buiten. Kan bijv. gebruikt worden als markering voor veldver-

deling.

• ø 15cm / sterkte 2mm

1000615314  rood

1000615313  wit

1000615315  blauw

1000615316  geel
1000615317  oranje

€ 9,95
 

VLOERMARKERINGSDRAGER
Stalen drager voor praktisch 

transport van Cawila vloermarkeerders

1000615318

€ 1,95

MARKEERSCHIJVEN 
FLOORMARKER 24ER SET
• antislip rubberen markeringsschijven

• geschikt voor binnengebruik

• compleet met draagsysteem

• 24 schijven set, ø 15cm
• kleuren: 12 stuks oranje/geel

1000615181

€ 24,95

MARKEER SCHIJVEN 
SET VAN 30 #1
• antislip rubberen markeringsschijven

• geschikt voor binnengebruik

• compleet met draagsysteem

• set van 30 schijven, ø 15cm

• kleuren: 10 elk oranje/blauw/geel

1000821503

€ 29,95

MARKEER SCHIJVEN 
SET OF 30 #2
• antislip rubberen markeringsschijven

• geschikt voor binnengebruik

• compleet met draagsysteem

• set van 30 schijven, ø 15cm

• kleuren: elk 10 blauw/wit/rood

1000699662

€ 29,95

BFP MARKERINGSSCHIJVEN SET | SET VAN 24
Antislip rubberen markeringsschijven voor gebruik zowel binnen 

en buiten. Kan bijv. worden gebruikt als markering voor veldver-

deling

• ø 17cm

• sterkte 2mm

1000681810  12 stuks geel/oranje
1000681811  12 stuks wit/blauw
€ 29,95
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BFP MARKEERKEGEL L
• zwaar PE/Hoogte 39cm/Basis 26 x 26cm
• uiterst duurzaam en duurzaam

1000615319  wit    1000615323  groen
1000615320  zwart   1000615324  roze

1000615321  rood   1000615325  geel
1000615322  koninklijk  1000615326  oranje
€ 10,95

MARKEERKEGEL CORE 
• gemaakt van slagvast PE

• stapelbaar

   hoogte: 40cm   hoogte: 23cm
rood   1000615167  1000615172

koninklijk  1000615168  1000615173 
groen   1000615169  1000615174  
geel   1000615170  1000615175
   € 4,95    € 1,95

MINI-KEGEL L SET VAN 10
• gemaakt van slagvast PE

• hoogte: 12,5cm
• uitsparingen voor trainingsstokken ø 25cm
• veelzijdig

1000871656  rood

1000871658  koninklijk
1000871659  groen 
1000871657  geel
€ 8,95

MULTIFUNCTIONELE KEGEL PRO
• gemaakt van slagvast PE

• hoogte: 50cm

1000615182 rood

1000871727 geel
1000871728 koninklijk
1000871729 groen
€ 6,95

MULTIFUNCTIONELE LADDER PRO
• 2 in hoogte verstelbare hordenladders 
• met 10 troggen voor bar ondersteuning

• in hoogte verstelbare haken voor bevestiging

1000615183   zwart

€ 6,95
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HEXA-HOOPS SET VAN 6
• 6 zeshoeken + 5 verbindingsclips

• diameter: 49cm
• gemaakt van slagvast polyethyleen

• met zakje voor transport en opslag

1000615327  6 x rood    
1000615328  6 x koningsblauw  
1000615329  6 x groen   
1000615330  6 x geel   
€ 24,95

BFP TRAININGSLADDER, INKLAPBAAR
De coördinatieladder voor het trainen van de loopcoördinatie en het verhogen van de sprint- en speelsnelheid.

Misstappen worden waargenomen door de halfronde dwarsbalken zelf en veroorzaken een onmiddellijke reflex om de stapvolgorde te 

corrigeren..

• klapt snel uit en in

• gemaakt van speciale elastische kunststof

• constante veldafstand

• 9 velden (veldgrootte -binnenkant- ca. 40 x 40 cm)
• kleur: geel

1000704086

€ 49,95

TAS VOOR RINGEN
• hoogwaardige tas om de coördinatieringen te vervoeren

• diameter: 72cm / 52cm
• voor 15 coördinatieringen

1000615210 Ø 72cm  1000615211 Ø 52cm
€ 14,95        € 12,95

COÖRDINATIERINGEN L
• gemaakt van slagvast PE

• Ø 70cm

1000615202  rood

1000615203  blauw

1000615204  groen
1000615205  geel 
€ 3,95 

COÖRDINATIERINGEN M
• gemaakt van slagvast PE

• Ø 50cm

1000615206  rood 

1000615207  blauw

1000615208  groen
1000615209  geel
€ 2,95
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VASTE TRAININGSLADDER
• materiaal: PU

• accessoires: tas

• sporten: 50cm breed 

• sporten vast aan riem

1000615215  lengte: 4m 
€ 20,95

1000615216  lengte: 6m 
€ 24,95

1000615217  lengte. 8m 
€ 31,95

TRAININGSLADDER
• materiaal: PU

• accessoires: tas en draagsysteem

• sporten: 50cm breed

• sporten verschuifbaar langs de riem

• met clip-lock om meerdere ladders met elkaar te verbinden

1000615212  lengte: 4m 
€ 17,95

1000615213  lengte: 6m 
€ 22,95

1000615214  lengte: 8m 
€ 31,95

DUBBELE TRAININGSLADDER
• materiaal: PU

• accessoires: tas

• sporten: 50cm breed (sporten kunnen worden verplaatst op de 

riem)

• lengte: 9m

1000615221

€ 53,95

TRAININGSLADDER VOOR BINNEN EN BUITEN
• materiaal: rubber sporten, anti-slip

• accessoires: tas

• sporten: PU - 50cm breed 

• sporten verplaatsbaar langs de band

• lengte: 4m
• met clips om meerdere ladders te combineren

1000615218

€ 17,95

PRO TRAINING HORDELADDER
• breedte hindernis: 45 cm
• hoogte hindernis: 10 cm

• afstand tussen de hindernissen: 37,5 cm

• incl. tas voor praktisch opbergen

1000724968  6 horden

€ 15,95

  

1000699596  10 horden

€ 24,95

KEEPERSTRAININGSLADDER
Coördinatieladder met 6 individueel verstelbare treden van ro-

buust kunststof. Incl. tas voor praktische opslag.

1000724969

€ 10,95
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BFP SLALOM PALEN VAN PVC
TOP-KWALITEIT! De keuze van de professionele clubs!

Verkrijgbaar in wit, rood, blauw en geel!

• Ø 30 mm

• hoogte: 160 cm  

1000681837  wit

1000681838  rood

1000681839  blauw

1000681840  geel 
€ 10,95

SLALOM PALEN L
• materiaal: slagvast PVC-materiaal, punt van edelmetaal

• Ø 33mm

• hoogte: 1,60m

• 13cm metalen punt

1000615222  wit

1000615223  zwart

1000615224  rood

1000615225  blauw

1000615230  neon geel
€ 5,95

BFP TAS VOOR SLALOM PALEN
• voor max. 20 slalom palen
• met vetersluiting voor palen

• met extra versterkte eindwanden

1000682029 

€ 24,95



23

OPBERGTAS VOOR PALEN
Voor maximaal 30 oefen- en slalompalen

Opbergtas L (180 x 20 x 20cm)
1000615233

€ 16,95

Opbergtas M (110 x 20 x 20cm)
1000615234

€ 12,95

SLALOM ADAPTER MET BUIGELEMENT
• binnendiameter van 25mm
• geschikt voor Cawila trainingspalen

1000615268

€ 3,95

CAWILA TRAININGSPALEN 
• gemaakt van slagvast PE materiaal

• onmisbaar voor elke training

• diameter: 25mm

lengte 1,6m     lengte 1,0m
1000699607  rood   1000699611  rood

1000699608  blauw   1000699612  blauw

1000699609  groen   1000699613  groen
1000699610  geel   1000699614  geel
€ 3,95       € 2,95

BFP HORDEN EN LOOPPALEN
Ook te gebruiken als mini-hindernis in combinatie met de TOP COACH mini- en multi-maxi afbakenbollen (zie kleine foto)!

• gemaakt van stevig

• dikwandige kunststof

• Ø 25 mm

lengte 1,0m
1000681729 wit

1000681730 rood

1000681731 blauw

1000681732 geel
€ 5,95 
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HORDENVOET
Stabiele hindernisvoet, vulbaar, met deksel, geschikt voor trai-

ningspalen met 25mm diameter

1000615270

€ 4,95

HORDENVOET MULTI
Stabiele hindernisvoet, vulbaar, met deksel, geschikt voor 

palen met 25mm diameter. Kruisgleuf voor coördinatieringen

1000615237

€ 4,95

HORDENVOET RUBBER
Stabiele, zware plaatvoet

(ca. 1,2Kg), geschikt voor training
palen met 25mm diameter

1000615271

€ 4,95

PALENKLEM
Geschikt voor trainingspalen met

25mm diameter. Voor het verbin-

den verbinding van 2 trainingspalen 
met draaischarnier.

1000615236

€ 1,95

HORDENVOET 3-WEG
• Hordenvoet met 3 paalhouders 

• in verschillende hoeken

• geschikt voor Cawila trainingspalen

1000615272

€ 7,95

TRAININGSHINDERNIS FLAT‘N FLEX
Uiterst robuuste en flexibele platte trainingshorden. De horden 

zijn stapelbaar en daardoor gemakkelijk te vervoeren. De flexibele 

en platte constructie maakt de horden loopbestendig en uiterst 

duurzaam.

1000615249  hoogte: 15cm  geel  € 5,95
1000615250  hoogte: 23cm  geel  € 6,95
1000615251  hoogte: 30cm  geel  € 7,95

HORDENDRAGER
• hordendrager met draagbeugel

• sterke klittenbandsluiting 

• voor maximaal 12 trainingshorden
• materiaal: polyester

1000615252

€ 6,95
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BFP - STAP TRAININGSHORDEN
Trainingshorden van robuust, dikwandig kunststof die op 

verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Gebruik deze 

trainingshorden om coördinatie, looptechniek en stappen te 

trainen, die voor bijna alle sporten belangrijk zijn.

• breedte: 45cm
• extra dikwandig

1000681734  7,5 cm hoog
€ 5,95

1000681735  15 cm hoog
€ 6,95

1000681736  30 cm hoog
€ 8,95

1000681737  50 cm hoog
€ 10,95

FLEX HORDEN
• horden met variabele draaikoppelingen

• verstelbaar van 15 tot 32 cm hoogte
• met tas voor transport en opslag

• 5 x rood en 5 x geel

1000692536

€ 74,95

CAWILA STAANDE HORDEN | SET VAN 5
Professioneel hordensysteem

• hoogwaardig materiaal

• ruimtebesparend opvouwbaar

• sta-op functie door verzwaring

1000871722  12,5cm hoog  geel  € 73,95
1000871721  25 cm hoog  oranje  € 94,95
1000871720  40 cm hoog  blauw  € 117,95
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CAWILA GYM ROPE
• Synthetisch touw met hoge duurzaamheid en flexibiliteit. 

• antislip rubberen handgrepen

• effen zwart

• lengtes 12m en 15m

1000615337  12m  € 79,95

1000615338  15m  € 89,95

SPRINTSACK
• sprintsack van robuust materiaal

• groeven aan de onderkant zorgen voor soepel glijden

• geschikt voor gebruik binnen en buiten

• drie zandzakken kunnen elk met maximaal 5 kg worden gevuld

• riemen individueel verstelbaar

1000865505

€ 76,95

WEERSTANDSPARACHUTE
De speedchute voor het trainen van sprint en snelle kracht.

1000704200  

€ 22,95

PRO GEWICHTSVEST
Voor conditietraining bij alle sporten. 100% Zolyester. Zeer ro-

buust. Ca. 10kg. Met 20 afneembare gewichtzakken, geschikt voor 
alle lichaamsafmetingen. Pasvorm door sterke klittenband..

1000615269

€ 84,95
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RUBBER MEDICIJNBALLEN PRO TRAINING
• geschikt voor buitengebruik

• materiaal: duurzaam rubber

1000614320  5,0 Kg  ø 30cm  € 54,95
1000614319  3,0 Kg  ø 25cm  € 39,95
1000614318  2,0 Kg  ø 22cm  € 30,95
1000614317  1,0 Kg  ø 17cm  € 24,95

VOETVOLLEY SET
• afmetingen van het net: 3m en 6m lang, 0,8m hoog

• voetvolley set van metalen stangen incl. net

• snel en eenvoudig te monteren dankzij plug-in systeem

• transporttas inbegrepen

1000615256  breedte: 3m  
€ 74,95

1000615257  breedte: 6m  
€ 99,95

TRAININGSRING PRO 5M
• pop-up ring

• zak inbegrepen

• diameter: 5m

1000865654

€ 31,95

PRECISIEBOGEN ECO | SET VAN 6
Precisiebogen voor training in een set van 6, inclusief tas voor 

veilige opslag en transport.

1000615280

€ 35,95

REACTIERIEM
2 grote verstelbare nylon riemen met drukknopen, waaraan 
telkens een ongeveer 1,50 m lange nylon riem is bevestigd. De 

riemen zijn met elkaar verbonden door een klittenbandsluiting die 

bij een bepaalde trekkracht openscheurt. Bij partneroefeningen 

moet de ene partner nu de bewegingen van de andere volgen 

zonder de riem te laten breken. Hierdoor worden reactiesnelheid 

en behendigheid uitstekend getraind.

1000615286

€ 4,95

BALANCEBOARD
Balanceboard om de coördinatie te verbeteren en de voetspieren 

te versterken

• in hoogte verstelbaar door middel van een draaidraad 

• gemaakt van geharde massieve kunststof

• draagvermogen: tot 130kg

• diameter: 40cm

1000615288

€ 10,95
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ALU INKLAPBAAR DOEL PRO
Het praktische mobiele opvouwbare minidoeltje (145 x 90 x 72 cm) is ideaal voor partijspelen op vier kleine doeltjes en op kleine veldjes! 
Het doelframe heeft een rond profiel van ca. 38 mm diameter. De nethoepels zijn inklapbaar, dus handig te vervoeren.

Met drie stappen is de montage super eenvoudig en snel. Het doel is licht (6,5 kg) en robuust en belooft dus een lange levensduur bij 

aangepast gebruik.

1000871557  S - 120 x 80cm  
€ 249,95       

1000871556 M - 150 x 100cm
€ 259,95

RESERVE DOELNET
1000871558  voor S - 120 x 80cm 
€ 59,95

1000871559 voor M - 150 x 100m
€ 69,95

ALU INKLAPBAAR DOEL CORE
• afmetingen: 145 x 90cm
• gewicht: ca. 9kg
• netto diepte: 51cm boven, 72cm onder
• kan in minder dan 30 seconden opgebouwd en afgebroken worden

• doelnet met gele mazen

• netbevestiging met zwart klittenband

• materiaal: aluminium, zwart gelakt

1000871604 S - 120 x 80cm
€ 174,95

1000821208 M - 150 x 100cm
€ 199,95

RESERVE DOELNET
1000821209 voor M - 150 x 100cm
€ 39,95

POP-UP DOELEN PRO M
• 2 pop-up doelen 
• halfronde versie

• voor flexibel gebruik in training en recreatie

• snel en eenvoudig op te zetten en af te breken

• zeer stabiele en flexibele palen met drie grondankers

• inclusief tas voor opslag en transport

1000615340 125cm breed
€ 55,95

1000615339 77cm breed
€ 37,95

POP-UP DOELEN SET VAN 2
• 2 pop-up doelen 
• rechthoekig ontwerp

• voor flexibel gebruik in training en vrije tijd

• snel en gemakkelijk op te zetten en af te breken

• afmetingen: 160 x 130 cm

• inclusief tas voor veilige opslag en transport

1000865730

€ 66,95
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BFP NET REBOUNDER | 100 X 100 CM
De net rebounder met een afmeting van 100 x 100 cm is het 

optimale trainingstoestel voor keeperstraining en training van 

veldspelers. 

Gebruik het zeer goede reboundeffect van de rebounder voor uw 

moderne training.

Door de verstelbare hellingshoek van de net rebounder kunnen de 

ballen op verschillende hoogtes stuiteren.

1000681853

€ 119,95

TRANSPORTTAS VOOR INKLAPBAAR DOEL M
• geschikt voor de opvouwbare minivoetbaldoelen

• in de afmeting 145 x 95cm
• comfortabel transport

• veilige opslag

• gemaakt van duurzaam 600D polyester materiaal

1000615342  maat: M voor 150 x 100cm
€ 79,95

1000724940 maat: S voor 120 x 80 cm
€ 69,95 

CAWILA DOELNET
Bestendig doelnet met vier zones voor het ophangen in voetbaldoelen voor een ideale doeltraining. Dankzij de eenvoudige montage en 

demontage en de meegeleverde draagtas kan het doelnet snel op het voetbaldoel worden gemonteerd en overal worden meegenomen.

Palen en latten worden gebruikt om het net te bevestigen. Het Cawila doelnet wordt ook geleverd met een draagtas.

1000652418  voor doelen - 5,00 x 2,00m
€ 159,95

1000724966  voor doelen - 7,32 x 2,44m
€ 259,95
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BFP-TAS VOOR INSTEEKBARE TRAININGSDUMMY‘S 
De tas heeft een hoogwaardige afwerking en is gemaakt van extra dik en robuust materiaal. Door middel van een rits kan deze draagtas 

voor vrije trap dummy‘s worden afgesloten. Twee draagriemen aan de zijkant maken het mogelijk de tas met de hand of over de schouder 

te dragen.

• hoge kwaliteit

• afmetingen van de tas: 200 x 65 x 25 cm
• met draagriem

• kan zowel over de schouder als met de hand worden gedragen

• voor max. 7 insteekbare trainingspoppen 

• ideaal draaggewicht (ca. 21 kg) met 5 trainingsdummy‘s

1000682034

€ 139,95

BFP VOETBALTRAININGSDUMMY | INSTEEKBAAR
De nieuwe veelzijdige, insteekbare trainingsdummies (vrije trap dummy) van stevig kunststof maken een verscheidenheid aan oefeningen 

mogelijk. Al jaren in gebruik bij vele professionele clubs.

• hoogte: ca. 180 cm

• gewicht: ca. 3,5 kg

• 4 metalen spikes voor plaatsing op het gras
• gemaakt van stevig kunststof

• verkrijgbaar in 3 kleuren: rood, blauw en geel

1000681698  rood  

1000681699  blauw  

1000681700  geel
€ 209,95

DUMMY SHIRT (ELASTISCH) 
Blokkeer het zicht van je keeper op de bal bij het trai-

nen van vrije trappen en train zo verborgen doeltrap-

pen.Veldspelers kunnen de situatie achter de dummy 

niet onmiddellijk herkennen bij het dribbelen, rennen 

of passen en moeten sneller reageren.

1000681712   

€ 7,95

TRANSPORTWAGENS VOOR 
BFP TRAININGSDUMMY‘S 
Geschikt voor 5 trainingsdummy‘s | 2 wielen en 1 steunbalk vergem-

akkelijken het transport | gemaakt van gegalvaniseerd staal

standaard - verhoogt de dummy‘s met 13,5cm   
1000681725 

€ 499,00

hoog - verhoging van de dummy‘s met 18, 26, 34 of 42 cm 
1000681713 

€ 565,00
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CAWILA VRIJETRAP DUMMY PRO
• hoogte van ca. 180 cm

• gewicht: ca. 3,5 kg

• 4 metalen spikes voor plaatsing op het gras
• gemaakt van robuust kunststof

• kleur: geel

Vrijetrap dummy-PRO | 1 stuk
1000615255  geel
1000871678  rood

1000871679  blauw

€ 119,95

Steun voor kunstgras PRO
1000868231 

€ 44,95

CAWILA AIR DUMMY
De goedkope opblaasbare trainingsdummies zijn ideaal voor keeperstraining of 

tactisch-technische oefeningen.

• materiaal: PVC (zacht)

• afmetingen van de basis van de dummy (205 cm): Ø 45 cm
• 11 kg vulgewicht | vul de kamer 100% met water

 

1000816891 hoogte: 185cm
€ 99,95

 

1000816890  hoogte: 205 cm
€ 109,95



32

VERRIJDBARE VRIJETRAPPEN MUUR 
MET 5 SPELERS
Bewezen en bekend in het betaald voetbal!

• niet deelbaar

• chassis van gelakt metaal

• spelers van robuust kunststof

• spelers met schokdempers (speciale vering)

• gemakkelijk te verplaatsen

• weerbestendig

• hoogte (boven de grond): ca. 195 cm
• breedte: ca. 250 cm

1000706293  

€ 3.090,00

VERRIJDBARE VRIJETRAPPEN MUUR 
MET 5 SPELERS - DEELBAAR
Bewezen en bekend in het professionele voetbal!

• kan zowel met 5 als met 2 en 3 spelers gebruikt worden    
• chassis van gelakt metaal

• spelers van robuust kunststof

• spelers met schokdempers (speciale vering)

• gemakkelijk te verplaatsen

• weerbestendig

• hoogte (boven de grond): ca. 195 cm
• breedte: ca. 250 cm

1000706292 

€ 3.290,00
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VERRIJDBARE VRIJETRAP SPELER MET 2-ASSIG ONDERSTEL
Bewezen en bekend in het profvoetbal! 

Dankzij het door BFP ontwikkelde 2-assige onderstel met 4 wielen kan de individuele speler gemakkelijk in de ruimte worden geplaatst. 
De mobiele vrije trap speler kan zeer individueel gebruikt worden, zowel als vrije trap muur en als „tegenstander“ bij het oefenen van 

• standaardsituaties, zoals hoekschoppen, voorzetten of dribbelen.

• onderstel van gelakt metaal

• speler van robuust plastic

• speler met schokdempers (speciale vering)

• gemakkelijk te verplaatsen

• weerbestendig

• hoogte (boven de grond): ca. 190 cm
• breedte: ca. 47 cm

1000706289 

€ 669,00
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SCHEIDSRECHTERSFLUIT HB
Een van de populairste fluitjes in de schei-

dsrechterswereld. Hoogwaardige afwer-

king, een permanent schelle fluittoon met 

120 DB en een tijdloos design kenmerken 
de Cawila HB.

1000711203 zwart

€ 2,95

UNIVERSEEL FLUITJE
Scherp fluitje met bal

kleur: zwart

1000615408

€ 1,95

SCHEIDSRECHTERSFLUIT
CLASSIC
Schril fluitje zonder bal | 110 DB

1000615390 zwart

€ 1,95

FLUITKOORD
• nylon met metalen karabijnhaak

• lengte: ca. 49 cm
• kleur: zwart

1000615409   

€ 0,95

SCHEIDSRECHTERSMAP
Inhoud: 1 rode kaart, 1 gele kaart, 2 fluitjes, 1 stempelstift, 1 biros, 
3 wedstrijdnotitiekaarten, 1 blocnote, 1 bonnenblok, 1 potlood, 1 

noppenchecker

1000615411

€ 21,95

SCHEIDSRECHTERS
KAARTENSET
Plastic kaarten in felle kleuren. Een gele 

en een rode kaart.

1000615386 rood en geel
€ 1,95

FLUITJES POLSBAND
Gelede band voor scheidsrechtersfluitjes

kleur: zwart

1000615394

€ 2,95

SCHEIDSRECHTER BOEKJE SET
Handige scheidsrechtersset met set straf-

kaarten, twee noodkaarten en een potlood.

1000615395

€ 3,95

SPEELKAARTEN | PAK VAN 50
Beschrijfbaar zonder achterzijde; aan beide zijden bedrukt

1000615401 Voetbal  

€ 4,95
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KOP/MUNT COIN
PVC | wit/zwart | 2,5cm

1000615413

€ 0,95

TEAM TIME OUT KAART
set van 3 groene kaarten | 210x148 mm 
| met afgeronde hoeken | PVC | DHB 

goedgekeurd

1000615387 Set van 3 kaarten
€ 4,95

GRENSRECHTERSVLAGGEN
Met plastic handvat en comfortabele 

schuimrubberen handgrepen; 2 vlaggen in 
de set

1000615396  rood & geel
1000615397  rood/geel betegeld
€ 14,95

SCHEIDSRECHTER ONTVANGSTBLOK
Bonnenblok voor onkosten

bonblok | DIN A 6, 40 vellen

1000615412

€ 1,95

TRAININGSHESJES - TEAMWISSEL
Het eenvoudige type (shirts met één basiskleur en één gekleurde 

streep) is gemakkelijk te begrijpen, snel en flexibel te gebruiken, 

vooral voor jeugdteams O10-O15 (E- tot C-jeugd) en ook ama-

teurteams in de heren- en damessector. Ze kunnen zowel gebruikt 

worden in normale 8 tegen 8 als in kleine wedstrijdvormen waarin 

teams elkaar afwisselen.

De set van 16 trainingshesjes bestaat uit:

4 x hesjes met groene basiskleur en blauwe streep
4 x hesjes met groene basiskleur en rode streep
4 x hesjes met gele grondkleur en blauwe streep
4 x hesjes met gele grondkleur en rode streep

1000782557  Junior

1000782558  Senior

€ 69,95

RING VOOR TRAININGSHESJES
• Metalen ring voor trainingshesjes

• Opslag en transport 

• voor ca. 20 slabbetjes
• Roestvrijstalen ring met snelsluiting

1000614972 

€ 2,95

TAS VOOR HESJES
• Tas voor maximaal 10 hesjes

1000614967  rood

1000614968  blauw

1000614969  hemelsblauw

1000614970  neon geel
1000614971  oranje 

€ 2,95
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TRAININGSHESJES UNI | SET VAN 3
• Identificatie hesjes gemaakt van lichtgevend polyester materiaal

• licht en ademend / 100% polyester

   Mini | Junior | Senior | Senior XL
red   10231725  

blue  10231726  

green  10231727 
skyblue  10231730  
yellow  10231728  
orange  10231729  
pink  10231733  
white  10231731  

black  10231734  
grey  10231732  
€ 10,95

OMKEERBARE TRAININGSHESJES DUPLEX
• Omkeerbare hesjes van lichtgevend polyester materiaal

• Licht en ademend | 100% polyester

• Bedrukt logo

Junior     Senior

1000614915  1000614916  groen/oranje
1000614913   1000614914   blauw/geel 
€ 8,95

TRAININGSHESJES TEAM | SET VAN 3
• identificatiehesjes van helder polyester materiaal

• licht en ademend / 100% polyester

• witte streep als vrije ruimte voor individuele afdrukken

• perfect voor sublimatiedruk

   Mini | Junior | Senior | Senior XL
red    10231718

green  10231721
skyblue  10231720
yellow  10231722
orange   10231723
pink  10231724
€ 11,95
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CAWILA MARKERINGSPLUIMEN
Hulpsysteem voor het markeren van sportvelden. PLIFIX schroe-

ven met synthetische „graspollen“, gewoon in de grond slaan op 

de juiste meetpunten. Permanente, duidelijk zichtbare markering, 

opnieuw meten is niet nodig. Geen risico op letsel! Inhoud: 25 
stuks, incl. inrijhulp

1000786575  wit

1000786578  geel 
1000786576  rood

1000786577  blauw   

€ 59,95

HOEKPALEN | 50 MM
• Hoogte: 1,6 m

• diameter: 50 mm

• grondhuls inbegrepen

• Kleur paal: wit

• zonder vlag

1000615358  met buigelement
€ 23,95

1000615356  zonder buigelement
€ 9,95

HOEKVLAGGENHOUDER CLIP
Voor het bevestigen van vlaggen aan 

hoekpalen

1000681659 diameter: 50 mm
€ 1,95

HOEKVLAGGEN | UNI
Diameter: 50 mm

Afmetingen: 45 x 45 cm

1000615685  wit

1000615686  zwart  

1000615688  rood   

1000615689  koninklijk  
1000615690  groen   
1000615692  geel 
€ 2,95

HOEKVLAGGEN | GERUIT
Diameter: 50 mm

Afmetingen: 45 x 45 cm

1000615695  wit/zwart

1000615696  wit/rood 

1000615697  wit/royaal 
1000615698  wit/groen  
1000615699  zwart/geel 
1000615700  zwart/rood

€ 2,95

SPEELVELDMARKERINGSBAND FLEX
Elastische spanband voor flexibele veldmarkering!

Bandbreedte: 2,5 cm

1000871660 50m

€ 79,95

1000871661 75m

€ 99,95

1000871662 100m

€ 119,95

1000871666  set van 10 haringen
€ 4,95
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A

B

C

D

Artikel nr:  Kleur:   Beschrijving:      Meshes:  Afmetingen in meters:  Prijs 
                    A B C D per stuk
1000871074 wit    Voetbaldoelnet S2020 | PP | 4mm 5cm - Vierkant 7,50 2,50 2,00 2,00 219,95 €

1000871054 blauw   Voetbaldoelnet S2020 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 2,00 2,00 114,95 €

1000871055 wit    Voetbaldoelnet S2020 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 2,00 2,00 114,95 €

1000871057 rood   Voetbaldoelnet S2020 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 2,00 2,00 114,95 €

1000871058 groen   Voetbaldoelnet S2020 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 2,00 2,00 114,95 €

1000871059 geel/zwart  Voetbaldoelnet S2020 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 2,00 2,00 119,95 €

1000871061 blauw/wit  Voetbaldoelnet S2020 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 2,00 2,00 119,95 €

1000871063 weiß/zwart  Voetbaldoelnet S2020 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 2,00 2,00 119,95 €

1000871064 rood/wit  Voetbaldoelnet S2020 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 2,00 2,00 119,95 €

1000871065 rood/zwart  Voetbaldoelnet S2020 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 2,00 2,00 119,95 € 

1000871066 groen/wit  Voetbaldoelnet S2020 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 2,00 2,00 119,95 €

1000871052 wit    Voetbaldoelnet S0820 | PP | 4mm 5cm - Vierkant 7,50 2,50 0,80 2,00 174,95 €

1000871075 blauw   Voetbaldoelnet S0820 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 0,80 2,00 99,95 €

1000871076 wit    Voetbaldoelnet S0820 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 0,80 2,00 99,95 €

1000871077 rood   Voetbaldoelnet S0820 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 0,80 2,00 99,95 €

1000871078 groen   Voetbaldoelnet S0820 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 0,80 2,00 99,95 €

1000871080 geel/zwart  Voetbaldoelnet S0820 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 0,80 2,00 104,95 €

1000871082 blauw/wit  Voetbaldoelnet S0820 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 0,80 2,00 104,95 €

1000871084 wit/zwart  Voetbaldoelnet S0820 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 0,80 2,00 104,95 €

1000871085 rood/wit  Voetbaldoelnet S0820 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 0,80 2,00 104,95 €

1000871086 rood/zwart  Voetbaldoelnet S0820 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 0,80 2,00 104,95 €

1000871087 groen/wit  Voetbaldoelnet S0820 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 0,80 2,00 104,95 €

NET HOOKS 1
•   set van 10

•   duurzaam plastic

•   UV-bestendig

•   Breedte: 18 mm

1000871259 

€ 2,95

NET HOOKS 2
•   set van 10

•   duurzaam plastic

•   UV-bestendig

•   Breedte: 19 mm

1000871260 

€ 2,95

NET HOOKS 3
•   set van 10

•   duurzaam plastic

•   UV-bestendig

•   Breedte: 9 mm

1000871261  

€ 2,95

CAWILA VOETBALDOELNETTEN
HET JUISTE DOELNET VOOR ELK DOEL

Doelnetten voor voetbal, handbal en volleybal doelen in de Cawila online shop. Onze netten zijn van hoge kwaliteit en bestand tegen de 

eisen van de betreffende sporten. Wij bieden duurzame kwaliteitsnetten voor gebruik binnen en buiten.

DOELNETTEN 

•   A - Lengte

•   B - hoogte

•   C - bovendiepte

•   D - lagere diepte

•   Materiaal: PP

•   knooploos

•   Gegevens per stuk
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DOELNETTEN 

•   A - Lengte

•   B - hoogte

•   C - bovendiepte

•   D - lagere diepte

•   Materiaal: PP

•   knooploos

•   Gegevens per stuk

A

B

D

C

Artikel nr:  Kleur:   Beschrijving:      Meshes:  Afmetingen in meters:  Prijs 
                    A B C D per stuk 
1000871097 blauw   Voetbaldoelnet S0815 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 0,80 1,50 94,95 €

1000871098 wit    Voetbaldoelnet S0815 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 0,80 1,50 94,95 €

1000871100 rood   Voetbaldoelnet S0815 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 0,80 1,50 94,95 €

1000871101 groen   Voetbaldoelnet S0815 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 0,80 1,50 94,95 €

1000871107 geel/zwart  Voetbaldoelnet S0815 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 0,80 1,50 99,95 €

1000871103 blauw/wit  Voetbaldoelnet S0815 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 0,80 1,50 99,95 €

1000871105 wit/zwart  Voetbaldoelnet S0815 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 0,80 1,50 99,95 €

1000871106 rood/wit  Voetbaldoelnet S0815 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 0,80 1,50 99,95 €

1000871108 rood/zwart  Voetbaldoelnet S0815 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 0,80 1,50 99,95 €

1000871109 groen/wit  Voetbaldoelnet S0815 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 7,50 2,50 0,80 1,50 99,95 €

1000871121 blauw   Voetbaldoelnet J0815 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 5,15 2,05 0,80 1,50 69,95 €

1000871117 wit    Voetbaldoelnet J0815 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 5,15 2,05 0,80 1,50 69,95 €

1000871119 rood   Voetbaldoelnet J0815 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 5,15 2,05 0,80 1,50 69,95 €

1000871120 groen   Voetbaldoelnet J0815 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 5,15 2,05 0,80 1,50 69,95 €

1000871122 geel/zwart  Voetbaldoelnet J0815 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 5,15 2,05 0,80 1,50 74,95 €

1000871124 blauw/wit  Voetbaldoelnet J0815 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 5,15 2,05 0,80 1,50 74,95 €

1000871126 wit/zwart  Voetbaldoelnet J0815 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 5,15 2,05 0,80 1,50 74,95 €

1000871127 rood/wit  Voetbaldoelnet J0815 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 5,15 2,05 0,80 1,50 74,95 €

1000871128 rood/zwart  Voetbaldoelnet J0815 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 5,15 2,05 0,80 1,50 74,95 €

1000871129 groen/wit  Voetbaldoelnet J0815 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 5,15 2,05 0,80 1,50 74,95 €

1000871139 blauw   Voetbaldoelnet J1010 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 5,15 2,05 1,00 1,00 69,95 €

1000871140 wit    Voetbaldoelnet J1010 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 5,15 2,05 1,00 1,00 69,95 €

1000871142 rood   Voetbaldoelnet J1010 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 5,15 2,05 1,00 1,00 69,95 €

1000871143 groen   Voetbaldoelnet J1010 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 5,15 2,05 1,00 1,00 69,95 €

1000871144 geel/zwart  Voetbaldoelnet J1010 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 5,15 2,05 1,00 1,00 74,95 €

1000871146 blauw/wit  Voetbaldoelnet J1010 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 5,15 2,05 1,00 1,00 74,95 €

1000871148 wit/zwart  Voetbaldoelnet J1010 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 5,15 2,05 1,00 1,00 74,95 €

1000871149 rood/wit  Voetbaldoelnet J1010 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 5,15 2,05 1,00 1,00 74,95 €

1000871150 rood/zwart  Voetbaldoelnet J1010 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 5,15 2,05 1,00 1,00 74,95 €

1000871151 groen/wit  Voetbaldoelnet J1010 | PP | 4mm 12cm - Vierkant 5,15 2,05 1,00 1,00 74,95 €

1000871156 blauw   Handbaldoelnet H0810 | PP | 4mm 10cm - Vierkant 3,00 2,00 0,80 1,00 59,95 €

1000871157 wit    Handbaldoelnet H0810 | PP | 4mm 10cm - Vierkant 3,00 2,00 0,80 1,00 59,95 €

1000871159 rood   Handbaldoelnet H0810 | PP | 4mm 10cm - Vierkant 3,00 2,00 0,80 1,00 59,95 €

1000871160 groen   Handbaldoelnet H0810 | PP | 4mm 10cm - Vierkant 3,00 2,00 0,80 1,00 59,95 €

1000871163 wit    Vangnet | PP | 3mm     10cm - Vierkant 3,00 2,00   29,95 €

1000871165 groen   Vangnet | PP | 3mm     10cm - Vierkant 3,00 2,00   29,95 €

1000871167 groen   Voetbaldoelnet M1208 | PP | 3mm 5cm - Vierkant 1,20 0,80 0,70 0,70 29,95 €

1000871168 groen   Voetbaldoelnet M1208 | PP | 3mm 10cm - Vierkant 1,20 0,80 0,70 0,70 24,95 €

1000871169 wit    Voetbaldoelnet M1208 | PP | 3mm 10cm - Vierkant 1,20 0,80 0,70 0,70 24,95 €

1000871171 groen   Voetbaldoelnet M1812 | PP | 3mm 5cm - Vierkant 1,80 1,20 0,70 0,70 37,95 €

1000871172 groen   Voetbaldoelnet M1812 | PP | 3mm 10cm - Vierkant 1,80 1,20 0,70 0,70 27,95 €

1000871173 wit    Voetbaldoelnet M1812 | PP | 3mm 10cm - Vierkant 1,80 1,20 0,70 0,70 27,95 €
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