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SELECT IN 2020
Bij Select zijn we gedreven in het ontwikkelen van innovatieve producten
van topkwaliteit. Omdat wij een van de grootste verdelers van handgenaaide
ballen zijn, hebben wij ook dit jaar onze focus gelegd op het innoveren en
uitbreiden van onze producten. Sinds onze oprichter, Eigil Nielsen, de eerste voetbal ontwikkeld heeft in 1947, zetten wij in op innovatie.
Nu is Select de officiële leverancier in verschillende top leagues uit Europa
en de Verenigde Staten. Onlangs zijn wij trotse partner geworden van Liga
Portugal waarin Select gerepresenteerd wordt in de eerste en tweede
league. Dit maakt dat Select de numero 1 league partner is.
SELECT handballen zijn de officiële ballen bij verschillende klassementen
en clubs over de hele wereld. Wij zijn dan ook ’s werelds grootste producent
van handballen. Daarnaast hebben wij ook de allereerste intelligente handbal, iBall, ontwikkeld. De iBall voegt nieuwe inzichten toe aan het spel. Bij
Select zijn we er dan ook trots op dat de iBall technologie wordt gebruikt in
de Duitse Handbal-Bundesliga en de Franse Handbal Federatie. Daarnaast
zal de iBall in première gaan bij de Men’s EHF Euro 2020.
Onze vaste collecties hebben ook een update gekregen, met onder andere
‘Profcare elastic support’ en ‘Eco Ice Pack’. Bovendien voorzien wij twee
nieuwe kledijcollecties voor spelers, namelijk ‘Pisa’ en ‘Monaco’. Monaco
kan ook gebruikt worden als vrijetijdskleding.
Daarnaast is Select ook begaan met het milieu. Wij nemen continu acties
om onze productie en verzending steeds meer duurzaam te maken. Zo is
het gebruik van plastic 50% afgenomen door minder plastic verpakkingen
te gebruiken. Als alternatief voor onze verpakkingen gebruiken we het materiaal van gerecycleerde PET flessen.
Onze missie is om producten te ontwikkelen van uitmuntende kwaliteit voor
alle spelers. Dit maakt dat Select steeds door de spelers wordt gekozen.

DE ORIGINELE 32 PANELEN
CONSTRUCTIE
Elke voetbal, handbal en Futsal bal van SELECT is gebaseerd op de revolutie
van 1962, toen onze oprichter, Eigil Nielsen, de bal met 32 panelen uitvond.
De achterliggende gedachte was het ontwikkelen van de meest betrouwbare
en meest voorspelbare (rechte vlucht) bal ter wereld.
Het bleek onmogelijk om een perfect ronde bal te maken met 18 panelen. Dit
was de standaard constructie uit die tijd. Met de 32 panelen (20 hexagons en
12 pentagons - 20 zeshoekige panelen en 12 vijfhoekige panelen) - slaagde
Select er in de meest ronde bal te maken.
Later won een groep van Amerikaanse wetenschappers de Nobel prijs voor
de ontdekking van het feit dat de moleculen in carbon met een speciale
bestraling zichzelf zodanig organiseren in de vorm van een ronde bal. - Iets
dat Eigil Nielsen reeds ontdekt en gerealiseerd had in een voetbal met 32
panelen. Dit is de reden waarom de uitvinding de naam kreeg van “voetbal
molecule”

Een bal met optimale ronde vorm is essentieel om de noodzakelijke aerodynamische vlucht te verkrijgen. Onze beste voetbal Brillant Super TB, is getest
in een windtunnel in het instituut voor Health & sports wetenschappen aan de
universiteit van Tsukuba, Japan. Het resultaat toont aan dat de Brillant super
een betere aerodynamica heeft dan andere ballen op de markt. De klassieke
vorm van de bal (32 panelen) toont aan dat de bal later weerstand ondervindt
in zijn traject door de lucht. Dit wil zeggen dat de bal een rechtere, stabielere
en hogere snelheid aanhoudt gedurende een langere tijd tijdens de vlucht.
Dit zorgt voor een meer voorspelbaar gedrag, wat ten zeerste op prijs wordt
gesteld door de spelers.
Al onze ballen vandaag zijn nog steeds gebaseerd op Eigil Nielsen’s originele
uitvinding.

DE OPTIMALE
VORM
Een voetbal moet perfect rond zijn.
Dit is essentieel voor een goede aërodynamica en speelkwaliteit.
Onder de buitenzijde van de bal bevindt zich een speciaal
ontwikkelde zero-wing binnenblaas gemaakt uit natuurlijke latex.
Deze verzekert dat de bal perfect rond is en in balans. Dit resulteert
in een perfecte vlucht en een gecontroleerde stuit.

PERFECTE
VLUCHT
Een SELECT voetbal heeft een perfecte,
stabiele vlucht. Het traject van de bal kan
makkelijker worden ingeschat. Het is de
technische vaardigheid van de speler die
bepaalt waar de bal naartoe gaat en niet
de onvoorspelbare vlucht van de bal.

VOETBALLEN

OFFICIAL LEAGUE MATCH BALLS

Official ball in the NJCAA SOCCER league
USA

Official ball in Super Y league
USA

Official ball in the WPSL league
USA

Official ball in the NAIA league
USA

Official ball in the USL Academy
USA

Official ball in the NPSL league
USA

Official ball in the USL league
USA
Official ball in the UNITED WOMEN’S SOCCER league
USA

Official ball in the best league
ÚRVALSDEILD - ICELAND
Official balls in the best leagues
ELITESERIEN - MENS LEAGUE
TOPPSERIEN - WOMEN’S LEAGUE
NORWAY

Official ball in the best league
ALLSVENSKAN - SWEDEN

Official ball in the best league
VEIKKAUSLIIGA - FINLAND
Official balls in the best leagues
SUPERLIGA - MENS LEAGUE
KVINDELIGA - WOMEN’S LEAGUE
DENMARK

Official ball in the best league
NATIONAL CHAMPIONS LEAGUE I BETANO – ROMANIA

Official ball in the best league
JUPILER PRO LEAGUE - BELGIUM

Official ball in the best league
LIGA NOS - PORTUGAL

Official ball in the best league
PREMIER LEAGUE - BOSNIA AND HERCEGOVINA
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THERMO BONDED
– QUALITY INSIDE
AND OUT
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Een SELECT thermo bonded voetbal bestaat uit
vijf belangrijke elementen:
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EEN MEESTERWERK IN INNOVATIE
SELECT tracht steeds de ultieme voetbal te ontwikkelen en na jaren van
research en ontwikkeling kunnen we de BRILLANT SUPER TB voorstellen.
BRILLANT SUPER TB heeft alle karakteristieken van een klassieke SELECT
bal en is uiterst geschikt voor wedstrijden op het hoogste niveau. De gebruikte
materialen werden uiterst zorgvuldig gekozen en verzekeren de hoogste kwaliteit.
De optimale vorm wordt verzekerd door de 32 panelen (12 vijfhoeken en 20
zeshoeken). het buitenste materiaal van de bal bestaat uit synthetisch leder
met een lichte structuur dat de weerstand van de lucht minimaliseert.
Onder het synthetische leder zit de SELECT gepatenteerde Zero-Wing binnenblaas uit natuurlijk latex. Een ingebouwd tegengewicht recht tegenover het
ventiel zorgt voor een perfecte balans. Aan de buitenzijde van de binnenblaas werd een 4mm dikke foam geconstrueerd. Het buitenste materiaal en
het onderliggende foam geven de bal een zachtere, lichtere en betere toets.
Niettegenstaande de bal lichter aanvoelt is het gewicht hetzelfde als dat van
een traditionele voetbal.
Volledig nieuw is het feit dat de 32 panelen thermo bonded zijn. “TB” in de
product naam staat voor “Thermo Bonded”, ofwel “gebonden” door hitte Dit betekent dat de bal minder water opneemt dan een genaaide bal. Op die
manier houdt de bal beter zijn origineel gewicht in natte weersomstandigheden.

Tijdens de ontwikkeling van de bal, is hij door meer dan 500 spelers uit verschillende clubs getest. Ook in België. De feedback was extreem positief.
De bal is ook getest in the Institute for Health & Sports science in de Tsukuba
Universiteit in Japan. De testen gaven aan dat, zoals alle andere ballen van
SELECT, de bal minder weerstand van de lucht ondervindt tijdens het eerste
deel van de vlucht. De bal heeft een betere vlucht en krijgt later weerstand
van de wind dan andere ballen op de markt.
BRILLANT SUPER TB heeft een 3- jaar garantie op vorm en is FIFA approved.
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HAND STITCHED
– LONG LASTING
EXCELLENCE
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Een SELECT handgenaaide voetbal bestaat uit
vijf belangrijke elementen:
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VERBORGEN ACHTER HET ELEGANTE UITERLIJK
Kwaliteit en slijtvastheid zijn algemeen aanvaarde standaarden van een
SELECT voetbal. Een perfect ronde voetbal bestaat uit 32 panelen (12 vijfhoeken en 20 zeshoeken). De 32 panelen zijn aan elkaar genaaid met 630
dubbele steken en 60 hoeksteken. Elke bal wordt gesloten met - speciaal
voor SELECT- een dubbele knoop. Op die manier gaat de bal langer mee.
In onze Pro en Club series zit een Zero-Wing binnenblaas, gemaakt uit high
performance natuurlijke latex. Het concept is zodanig ontwikkeld dat niet
alleen de bal zo rond mogelijk is maar ook de binnenblaas. We gebruiken
enkel latex blazen met een ingebouwd balanspunt aan de tegenovergestelde zijde van het ventiel. Dit, samen met het Zero-Wing concept, verzekert
een perfect uitgebalanceerde bal met een levendige stuit.

De buitenste laag van de bal is gemaakt uit synthetisch leder in polyurethane (PU). Het oppervlak kan zowel mat, blinkend als met een patroon zijn.
Deze bovenlaag bestaat uit een veelvoud van PU vezels.
Hoogwaardige kwaliteit is essentieel voor SELECT. Om dit te bereiken
ondergaat iedere bal een reeks testen in onze productie in Pakistan. Hier
wordt elke bal getest op naden, oppervlak, vorm, omtrek, gewicht, luchtretentie en kleurvastheid. Zelfs de binnenblazen worden opgepompt om
een perfecte balans te garanderen. Onze standaarden voor kwaliteit zijn de
hoogste in de industrie en alle ballen zijn vanzelfsprekend getest en goedgekeurd volgens FIFA en IMS standaarden.
SELECT geeft op naden en vorm 2- jaar garantie voor elke voetbal, en een
3 jaar garantie op onze Brillant Super.

Om de vorm van de bal te behouden worden de 32 panelen ondersteund
door verschillende lagen materiaal. Deze lining maakt de bal zachter en
verbetert het contact tussen bal en voet.

Maat

Omtrek

Normaal gewicht

lichte versie

3

60-62 cm.

320-340 g

280-310 g

4

63,5-66 cm.

350-390 g

290-320 g

5

68-70 cm.

410-450 g

350-380 g

Een SELECT bal gaat het langst mee als
volgende instructies worden gevolgd.
1. Rek de bal zo goed mogelijk uit.

2. Schud de bal zodanig dat de blaas los
hangt binnenin de bal, en verticaal onder
het ventiel.

3. Gebruik 1 - 2 druppels van de SELECT
ventiel olie in de ventiel opening. Herhaal
regelmatig zodanig dat het ventiel niet
uitdroogt.

4. Pomp de bal op met een SELECT
pomp. Het is belangrijk dat de blaas
verticaal hangt zoals hier getoond.
Gebruik altijd een nippel.

5. Gebruik een SELECT drukmeter en
check de vereiste druk van de bal
(af te lezen op de bal).

6. Maak de bal schoon met een borstel en
lauw water. Wrijf hem droog met een vod.
Stockeer de bal in een geventileerde kamer
met een temperatuur van 15 - 20°C.

DUAL BONDED
– UNCOMPROMISED
PERFORMANCE
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Een SELECT Dual Bonded voetbal bestaat uit
zeven belangrijke elementen:
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DUAL BONDED VOOR EEN ZACHTERE TOUCH
EN EEN VERBETERDE STABILITEIT
Een nieuw ontwikkelde methode om ballen te produceren is een feit: Dual
Bonded (DB)
Het revolutionaire aan deze methode is dat de 32 panelen van de bal niet
enkel aan elkaar genaaid worden, maar ook nog eens gelast aan de naden.
Een DB bal bestaat uit met schuim gelamineerd PU. Onder de PU komen
twee lagen textiel als underlining om de bal te stabiliseren. De panelen worden vervolgens met 3mm lijm aan de randen geprint en genaaid met de
hand of machinaal. De lijm wordt geactiveerd in een warme mal om de
naden te verbergen en de randen worden met de hand gelast. Door lijm te
gebruiken bij het lassen van de naden, wordt de opname van water in hoge
mate verminderd. De binnenblaas is een SR blaas die zeer luchtdicht is. Het
resultaat is een bal met hoge stabiliteit, controle en een zachtere touch, in
vergelijking met andere ballen.
De modellen BLAZE DB en TARGET DB worden geproduceerd op de Dual
Bonded manier.

Special adhesive
3D printed on top
surface before
stitching
0-10 mm. from
edge to center
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BRILLANT SUPER TB

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

• Een nieuwe hoogtechnologische voetbal gemaakt uit geselecteerde kwaliteitsmaterialen en de karakteristieken van een klassieke SELECT voetbal.
• De 32 panelen zijn thermo bonded en hebben hierdoor minder
wateropname dan handgenaaide voetballen. Ze behouden hierdoor langer
het originele gewicht bij gebruik op natte velden.
• Onder het oppervlak van de bal zit een nieuw ontwikkelde lining van 4mm,
een exclusieve foam en een Zero-Wing binnenblaas met ingebouwde
tegenbalans voor het ventiel.
• Het buitenste materiaal en de underlining foam geven de bal een lichte
touch en een zacht comfort.

Item no. 4615946004 Size 5 (FIFA)
Item no. 0114946004 Size 4

€ 135

BRILLANT SUPER TB

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

• Een nieuwe hoogtechnologische voetbal gemaakt uit geselecteerde
kwaliteitsmaterialen en de karakteristieken van een klassieke SELECT
voetbal.
• De 32 panelen zijn thermo bonded en hebben hierdoor minder
wateropname dan handgenaaide voetballen. Ze behouden hierdoor langer
het originele gewicht bij gebruik op natte velden.
• Onder het oppervlak van de bal zit een nieuw ontwikkelde lining van 4mm,
een exclusieve foam en een Zero-Wing binnenblaas met ingebouwde
tegenbalans voor het ventiel.
• Het buitenste materiaal en de underlining foam geven de bal een lichte
touch en een zacht comfort.

Item no. 4615946554 Size 5

€ 135

BRILLANT SUPER TB JPL

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

• Een nieuwe hoogtechnologische voetbal gemaakt uit geselecteerde kwaliteitsmaterialen en de karakteristieken van een klassieke SELECT voetbal.
• De 32 panelen zijn thermo bonded en hebben hierdoor minder
wateropname dan handgenaaide voetballen. Ze behouden hierdoor langer
het originele gewicht bij gebruik op natte velden.
• Onder het oppervlak van de bal zit een nieuw ontwikkelde lining van 4mm,
een exclusieve foam en een Zero-Wing binnenblaas met ingebouwde
tegenbalans voor het ventiel.
• Het buitenste materiaal en de underlining foam geven de bal een lichte
touch en een zacht comfort.

Item no. 4615946004 Size 5 (JPL)

€ 145
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BRILLANT SUPER

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

• Een zeer goede match bal gemaakt uit hoogwaardig Koreaans
microfiber synthetisch leder.
• Kleurrijk design.
• 3-layer underlining en Zero-Wing binnenblaas verzekeren
een levendige stuit.
• 32 handgenaaide panelen met structuur voor betere controle
en een rechte vlucht.

• Een zeer goede match bal gemaakt uit hoogwaardig Koreaans
microfiber synthetisch leder.
• Kleurrijk design.
• 3-layer underlining en Zero-Wing binnenblaas verzekeren
een levendige stuit.
• 32 handgenaaide panelen met structuur voor betere controle
en een rechte vlucht.

Item no. 3615946002 Size 5 (FIFA)

SUPER

€ 120

Item no. 4625546009 Size 5

€ 85
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ROYALE
•
•
•
•
•

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

Zeer slijtvaste match en trainingsbal gemaakt uit PU leder.
Kleurrijk design voor verbeterde visibiliteit.
Shiny oppervlakte coating voor extra speed.
Zero-Wing binnenblaas verzekert een levendige stuit.
Levendige stuit, optimale vorm en 32 handgenaaide panelen
voor een betere vlucht.

Item no. 4425346002 Size 5 (IMS)
Item no. 4424346002 Size 4

PRIMERA
•
•
•
•
•

€ 58

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

Zeer slijtvaste match- en trainingsbal gemaakt uit PU leder.
Kleurrijk design voor verbeterde visibiliteit.
Matte oppervlakte coating.
Zero-Wing binnenblaas verzekert een levendige stuit.
Levendige stuit, optimale vorm en 32 handgenaaide
panelen voor een betere vlucht.

Item no. 4485046002 Size 5 (IMS)
Item no. 4484046002 Size 4

TEMPO TB

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

• Slijtvast PU synthetisch leder met high performance 3mm EVA foam voor
optimale softness.
• Thermo bonded panelen verzekeren een minimale waterabsorptie en
expansie voor een rechte vlucht.
• Nieuw ontwikkelde combinatie van vrijhangende Zero-Wing binnenblaas
geeft een betere stuit en optimale vorm.

€ 65

Item no. 4475046009 Size 5 (IMS)

€ 50
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PRO TB

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

• Slijtvast PU synthetisch leder gelamineerd met high performance 3 mm
EVA foam voor optimale vorm.
• De 32 panelen zijn thermo bonded voor minimale wateropname.
• Nieuwe combinatie van underlining en free-hanging Zero-Wing latex
binnenblaas geven de bal een levendige stuit en een rechte vlucht.

Item no. 4875046199 Size 5

€ 50

PRO JPL

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

• Slijtvast PU synthetisch leder gelamineerd met high performance 3 mm
EVA foam voor optimale vorm.
• De 32 panelen zijn thermo bonded voor minimale wateropname.
• Nieuwe combinatie van underlining en free-hanging Zero-Wing latex
binnenblaas geven de bal een levendige stuit en een rechte vlucht.

Item no. 4575046060 Size 5
Item no. 4574046058 Size 4
Item no. 4573046058 Size 3

€ 60

NUMERO 10 YELLOW

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

• Een legende in onze voetbal collectie.
• Gebruikt door zowel amateurs als professionals wereldwijd.
• Hoogwaardige PU kwaliteit, een gepatenteerde Zero-Wing binnenblaas en
een verbeterde 4-layer underlining.
• Zeer goede stuit en perfecte vorm.
• 32 handgenaaide panelen verzekeren een rechte vlucht.

Item no. 4875046075 Size 5 (IMS)
Item no. 4874046075 Size 4
Item no. 4873046075 Size 3

€ 46
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NUMERO 10

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

PALERMO

Grass

✶✶✶

Artificial grass

✶✶✶

• Een legende in onze voetbal collectie.
• Gebruikt door zowel amateurs als professionals wereldwijd.
• Hoogwaardige PU kwaliteit, een gepatenteerde Zero-Wing binnenblaas en
een verbeterde 4-layer underlining.
• Zeer goede stuit en perfecte vorm.
• 32 handgenaaide panelen verzekeren een rechte vlucht.

• Deze bal is gemaakt uit het zachtste materiaal in onze collectie. TPU.
• Combinatie van gelamineerde foam, een latex binnenblaas en een
speciaal ontworpen underlining, Het resultaat is een zachte en optimaal
ronde bal met een gereduceerd gewicht.
• Speciaal ontwikkeld voor meisjes en vrouwen.
• De 32 handgenaaide panelen verzekeren een rechte vlucht.

Item no. 4475046002 Size 5 (IMS)
Item no. 4474046002 Size 4
Item no. 4473046002 Size 3

Item no. 4475946009 Size 5
Item no. 4474946009 Size 4
Item no. 4473946009 Size 3

€ 46

€ 35

VITURA

Grass

✶✶✶

Artificial grass

✶✶✶

• Een echte value-for-money bal.
• Gemaakt uit PU synthetisch leder met een 5-layer underlining
en een gepatenteerde Zero-Wing binnenblaas.
• Zeer betrouwbare bal.
• De 32 handgenaaide panelen verzekeren een rechte vlucht.

Item no. 4855146074 Size 5
Item no. 4854146074 Size 4
Item no. 4853146074 Size 3

€ 30
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NO GRASS?
NO PROBLEM
Ontworpen voor kunstgras
Waarom kiezen voor select turf?
Steeds meer clubs kiezen voor terreinen in kunstgras.
Deze bieden dezelfde ervaring als echt gras. Desondanks getuigen voetbalspelers over enkele nadelen:

 Standaard ballen rollen sneller op synthetisch


gras dan op gewoon gras.
Een standaard bal slijt sneller op kunstgras.

Wat maakt select turf speciaal?
Select zet enorm in op innovatie en kwaliteit, wat
heeft geleid tot de ontwikkeling van FPUG materiaal.
Dit materiaal is extreem duurzaam en is voorzien met
een zachte buitenkant. Hierdoor gaat de bal langer
mee en verzekert het normaal speelgedrag van de
bal.
Alle Select Turf voetballen bevatten FPUG materiaal
en zijn 100% handgenaaid. Hierdoor is Select Turf de
ideale bal om te spelen op synthetische oppervlakten.

VOETBALLEN / CLUB SERIE 23

FLASH TURF
•
•
•
•
•

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

Kwaliteitsbal voor kunstgras.
Nieuw sterk en slijtvast PU synthetisch leder met gestructureerd oppervlak.
Makkelijk te controleren bal, ook in slechte weersomstandigheden.
4 lagen underlining en een latex binnenblaas.
De 32 handgenaaide panelen verzekeren een rechte vlucht.

Item no. 4475046553 Size 5 (IMS)
Item no. 4474046553 Size 4

€ 46

FLASH TURF
•
•
•
•
•

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

Kwaliteitsbal voor kunstgras.
Nieuw sterk en slijtvast PU synthetisch leder met gestructureerd oppervlak.
Makkelijk te controleren bal, ook in slechte weersomstandigheden.
4 lagen underlining en een latex binnenblaas.
De 32 handgenaaide panelen verzekeren een rechte vlucht.

Item no. 4475046003 Size 5 (IMS)
Item no. 4474046003 Size 4

€ 46

X-TURF

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

• Kwaliteitsbal voor kunstgras.
• Zeer levendige bal voor kunstgras en als alternatief in koude en natte
weersomstandigheden, ook in sneeuw.
• PU synthetisch leder gecombineerd met een speciaal ontworpen 5-layers
underlining en een gepatenteerde Zero-Wing binnenblaas.
• De 32 handgenaaide panelen zorgen voor een rechte vlucht.

Item no. 4465146559 Size 5 (IMS)
Item no. 4464146559 Size 4

€ 37

24 VOETBALLEN / CLUB SERIE

CONTRA

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

• Een echte value-for-money bal.
• Gemaakt uit PU synthetisch leder met een 5-layer underlining en een
gepatenteerde Zero-Wing binnenblaas.
• Zeer betrouwbare bal.
• De 32 handgenaaide panelen verzekeren een rechte vlucht.

Item no. 4455146002 Size 5 (IMS)

€ 32

CONTRA

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

• Een echte value-for-money bal.
• Gemaakt uit PU synthetisch leder met een 5-layer underlining en een
gepatenteerde Zero-Wing binnenblaas.
• Zeer betrouwbare bal.
• De 32 handgenaaide panelen verzekeren een rechte vlucht.

Item no. 4454146003 Size 4

€ 32

CONTRA

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

• Een echte value-for-money bal.
• Gemaakt uit PU synthetisch leder met een 5-layer underlining en een
gepatenteerde Zero-Wing binnenblaas.
• Zeer betrouwbare bal.
• De 32 handgenaaide panelen verzekeren een rechte vlucht.

Item no. 4453146004 Size 3

€ 32

VOETBALLEN / CLUB SERIE 25

HYBRIDE CLUB DB
•
•
•
•

Grass

✶✶✶

Artificial grass

✶✶✶

Jeugd- en trainingsbal.
Hybrid ball.
Gemaakt uit PU synthetisch leder.
De bal is genaaid en gelijmd. (Dual Bonded).

Item no. 4865146216 Size 5

HYBRIDE CLUB DB
•
•
•
•

€ 25

Grass

✶✶✶

Artificial grass

✶✶✶

•
•
•
•

Jeugd- en trainingsbal.
Hybrid ball.
Gemaakt uit PU synthetisch leder.
De bal is genaaid en gelijmd. (Dual Bonded).

Item no. 4864146215 Size 4

HYBRIDE CLUB DB

€ 25

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

Jeugd- en trainingsbal.
Hybrid ball.
Gemaakt uit PU synthetisch leder.
De bal is genaaid en gelijmd. (Dual Bonded).

Item no. 4863146214 Size 3

€ 25

26 VOETBALLEN / CLUB SERIE

TEAM YELLOW

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

TEAM

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

• Populaire bal in veel landen wegens de betrouwbaarheid en duurzaamheid.
• Gemaakt uit PU synthetisch leder, een speciaal ontwikkelde underlining en
een latex binnenblaas.
• De 32 handgenaaide panelen verzekeren een rechte vlucht.

• Populaire bal in veel landen wegens de betrouwbaarheid en duurzaamheid.
• Gemaakt uit PU synthetisch leder, een speciaal ontwikkelde underlining en
een latex binnenblaas.
• De 32 handgenaaide panelen verzekeren een rechte vlucht.

Item no. 4865546117 Size 5

Item no. 4465546002 Size 5 (IMS)
Item no. 4464546002 Size 4
Item no. 4463546002 Size 3

€ 37

€ 37

COSMOS

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

Gravel

✶✶✶

• Match- en trainingsbal.
• Een extreem slijtvaste bal met rubber coating. Speciaal ontwikkeld voor
gravel en stenen ondergrond.
• Ook zeer goed voor bevroren velden door het rubber oppervlak.
• De bal is gemaakt uit rubber materiaal, een speciale underlining en een
latex binnenblaas. Hierdoor is de bal levendig.
• De 32 handgenaaide panelen verzekeren een rechte vlucht.

Item no. 0695246662 Size 5
Item no. 0694246662 Size 4

€ 45

VOETBALLEN / CLUB SERIE 27

DIABOLO

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

• Match- en trainingsbal voor kinderen en jeugd.
• All-round voetbal in PU materiaal.
• Een gepatenteerde Zero-Wing binnenblaas geeft de bal
een optimale vorm.
• Een Double Lock ventiel houdt de bal luchtdicht.
• Handgenaaid.

Item no. 4894846119 Size 4
Item no. 4893846119 Size 3

€ 30

28 VOETBALLEN / VRIJETIJDS SERIE

STREET SOCCER

STREET SOCCER

• Street voetbal gemaakt uit een speciaal zeer slijtvast PU materiaal.
• De bal heeft een iets lagere en meer gecontroleerde stuit dan een
traditionele voetbal. Speciaal ontwikkeld voor gebruik op zeer harde
ondergrond, zoals straten, speelplaatsen enz.
• Een Double Lock ventiel verzekert een goede luchtretentie.

• Street voetbal gemaakt uit een speciaal zeer slijtvast PU materiaal.
• De bal heeft een iets lagere en meer gecontroleerde stuit dan een
traditionele voetbal. Speciaal ontwikkeld voor gebruik op zeer harde
ondergrond, zoals straten, speelplaatsen enz.
• Een Double Lock ventiel verzekert een goede luchtretentie.

Item no. 0955252444 Size 4½

€ 30

Item no. 0955252555 Size 4½

STREET KICKER
€ 30

• Techniek en keeperstraining.
• Gemaakt in een zacht, shiny materiaal.
• De bal heeft een elastische koord en komt terug na ieder balcontact.
Ideaal voor techniek training en ball receiving, shots en coördinatie.

Item no. 0994851521 Size 4

€ 22,5

Beschikbaar 07-2020.

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

• All-round voetbal voor kinderen en jongeren.
• De bal is gemaakt uit een zacht en aangenaam materiaal met
een shiny oppervlak.
• Machine-genaaid.

• All-round voetbal voor kinderen en jongeren.
• De bal is gemaakt uit een zacht en aangenaam materiaal met
een shiny oppervlak.
• Machine-genaaid.

• All-round voetbal voor kinderen en jongeren.
• De bal is gemaakt uit een zacht en aangenaam materiaal met
een shiny oppervlak.
• Machine-genaaid.

Item no. 0995850001 Size 5
Item no. 0994850001 Size 4

€ 25

Item no. 0995850661 Size 5
Item no. 0994850661 Size 4

€ 25

Item no. 0995850551 Size 5
Item no. 0994850551 Size 4
Item no. 0993850551 Size 3

€ 25

29

PERFECTION
BEGINS WITH
PRACTICE

30 VOETBALLEN / VRIJETIJDS- EN INDOOR SERIE

BRILLANT SUPER 47
•
•
•
•
•

Mini versie van de BRILLANT SUPER TB.
De bal is geschikt voor jonge kinderen en om techniek te trainen.
De bal is gemaakt uit een zacht materiaal.
Machine-genaaid.
Omtrek: 47 cm.

Item no. 2614746004 Size 47 cm.

€ 11

BRILLANT LEAGUE
• All-round voetbal in dezelfde tekening als de top bal
BRILLANT SUPER TB.
• De bal in gemaakt uit een zacht materiaal.
• Een Double Lock ventiel verzekert dat de bal luchtdicht is.

Item no. 4855146237 Size 5

€ 30

VOETBALLEN / VRIJETIJDS- EN INDOOR SERIE 31

COLPO DI TESTA

GOALIE REFLEX EXTRA

BEACH SOCCER

• Kopbaltraining.
• Een speciaal ontwikkelde voetbal gemaakt uit zacht materiaal dat
aangenaam aanvoelt bij het koppen.
• De koord aan de bal kan vastgemaakt worden aan het doel en
maakt kopbaltraining makkelijker.
• Een Double Lock ventiel zorgt voor een goede luchtretentie.

• Reflex training voor keepers.
• Speciaal ontwikkelde voetbal die zeer onvoorspelbare bewegingen maakt.
• Een Double Lock ventiel zorgt voor een goede luchtretentie.

• Strandvoetbal.
• Water resistant.
• Zacht materiaal.

Item no. 2655246004 Size 5

Item no. 0995146662 Size 5

Item no. 2689646002 Size 5

€ 45

SOLO SOFT INDOOR

MINIVOETBAL VLAANDEREN

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Match- en trainingsbal voor indoor.
Geschikt voor voetbal in een squash court.
Normale stuit (geen Futsal).
Een speciaal matter oppervlak, een unieke underlining en een binnenblaas
die 20-30g lichter is dan deze voor outdoor voetballen maken de bal
zachter, lichter en makkelijker te controleren.
• Een Double Lock ventiel verzekert een goede luchtretentie.

Item no. 1095746002 Size 5
Item no. 1094746002 Size 4
Item no. 1093746002 Size 3

€ 45

€ 47

Officiële wedstrijdbal.
Minivoetbal gemaakt uit hoogwaardig PU materiaal.
Speciaal ontwikkelde butyl binnenblaas.
Verzekert een betrouwbare lage stuit.
Makkelijk te controleren.
Double Lock ventiel maakt de bal luchtdicht.
Handgenaaid.
Omtrek: 62 cm. Gewicht: 350-370 g.

Item no. 4863446095 Size 5-4

€ 58

€ 20

32

FUTSAL
BALLEN

SPONSORSHIPS IN THE WORLD OF FUTSAL

35

Official ball in the best league
NORWAY
Official ball in the best league
USA

Official ball in the best league
SWEDEN
Official ball in the best league
LATVIA

Official ball in the best league
RUSSIA

Official ball in the best league
DENMARK
Official ball in the best league
POLAND

Official ball in the best league
UKRAINE
Official ball in the best league
SLOVAKIA

Official ball in the best league
BOSNIA HERZEGOVINA

Official ball in the best league
SERBIA

Official ball in the best league
MONTENEGRO

5

HAND STITCHED
– THE ESSENCE OF
PERFECTION
1

Een SELECT handgenaaide Futsal bal bestaat uit
5 cruciale elementen:

1

5

PU
SURFACE

BUTYL VALVE

2

3

covered by
foam

2

4

HANDSTITCHED

3
LINING
4

4
BLADDER
with polyester
fibers inside

5

LAGERE STUIT VOOR OPTIMALE CONTROLE
Al onze ballen zijn van de hoogste kwaliteit en zeer slijtvast. Een perfect ronde Futsal bal bestaat uit 32 panelen (12 vijfhoeken en 20 zeshoeken) De 32
panelen worden aan elkaar genaaid met 630 dubbele steken en 60 steken in
de hoeken. De laatste knoop bij het sluiten van de bal is een dubbele knoop.
Op die manier wordt de levensduur van de bal verlengd.
Achter de buitenkant van de bal zit een speciaal ontwikkelde butyl binnenblaas opgevuld met polyester vezels. Dit verzekert een betrouwbare low
bounce. Al onze ballen hebben een butyl ventiel dat is afgedekt met foam.
Dit om te vermijden dat de binnenblaas wordt doorgestoken wanneer de bal
wordt opgepompt.

De buitenste laag van de bal is gemaakt uit synthetisch leder in polyurethane
(PU). Het oppervlak kan of “shiny” , grain (mat) of “pattern” (met een structuur)
zijn. Het synthetische leder bevat veel PU vezels. Deze combinatie verzekert
een sterk oppervlak met een gegarandeerde zachtheid.
Hoogwaardige kwaliteit is essentieel voor SELECT. Om dit te bereiken ondergaat iedere bal een strenge test in onze productie in Pakistan. Hier wordt
elke bal getest op naden, oppervlak, vorm, omtrek, gewicht, luchtretentie en
kleurvastheid. Zelfs de binnenblazen worden opgepompt om een perfecte
balans te garanderen. Onze standaarden voor kwaliteit zijn de hoogste in de
industrie en alle ballen zijn vanzelfsprekend getest en goedgekeurd volgens
FIFA en IMS standaarden.

Om de bal te stabiliseren en te verzekeren dat hij rond blijft, worden de 32
panelen ondersteund met meerdere lagen textiel. Deze onderlagen verbeteren het balgevoel.

Omtrek

Gewicht

Stuit

Approval

62,5-63,5 cm.

410-430 g

55-65 cm.

FIFA QUALITY PRO

Futsal Master, Mimas, Samba, Speed,

62-64 cm.

400-440 g

50-65 cm.

IMS APPROVED

Futsal Attack, Street, Copa

62-64 cm.

400-440 g

50-65 cm.

Futsal Mimas Light

62-64 cm.

350-370 g

50-65 cm.

Futsal Talento 13

57-59 cm.

350-370 g

50-65 cm.

Futsal Talento 11

52,5-54-5 cm.

310-330 g

50-65 cm.

Futsal Talento 9

49,5-51,5 cm.

270-290 g

50-65 cm.

Futsal Super

7

DUAL BONDED
FUTSAL SPEED DB

7

Een SELECT Dual Bonded Futsal bestaat uit
7 cruciale elementen:

1

5

PU
SURFACE

LINING

6

1

4
5

2

6

STITCHED

SR
BLADDER

3

7

DUAL
BONDING

DOUBLE LOCK
WALVE

6
2
2

2
4
FOAM

3

3

DUAL BONDED VOOR EEN ZACHTERE BALTOETS
EN EEN OPTIMALE VORM
Futsal is een technisch veeleisende sport. Hiervoor is een speciale bal vereist.
Wij introduceren de Futsal DB bal. De 32 panelen zijn zowel aan elkaar genaaid
als gelijmd. De Dual Bonded methode (DB).
De panelen worden samengevoegd met 3mm edge glue en worden dan genaaid.
De lijm in de hoeken wordt geactiveerd in een warme mal om de naden te verzegelen. De bal is gemaakt uit een hoogwaardig PU materiaal met foam padding
voor een zachtere touch. Binnen in de bal zit een butyl binnenblaas met polyester
vezels. Deze zorgen voor een gereduceerde stuit, perfecte vorm en controle.
De Fustal Speed DB bal is geproduceerd met de Dual Bonding methode (DB).

Special adhesive
3D printed on top
surface before
stitching
0-10 mm. from
edge to center

40 VOETBALLEN / FUTSAL SERIE

FUTSAL SUPER

FUTSAL SUPER

•
•
•
•
•

Gekozen door veel Professionele leagues, clubs en spelers wereldwijd.
Nieuw kleurrijk design voor verbeterde visibiliteit.
Exclusief ontwikkeld PU materiaal verzekert kwaliteit.
Gestructureerd bovenmateriaal voor optimaal contact en controle.
Butyl binnenblaas met polyester vezels binnenin verzekert
een perfecte stuit.
• 32 panelen constructie.

•
•
•
•
•

Item no. 3613446002 (FIFA)

Item no. 3613446662 (FIFA)

€ 72

Gekozen door veel Professionele leagues, clubs en spelers wereldwijd.
Nieuw kleurrijk design voor verbeterde visibiliteit.
Exclusief ontwikkeld PU materiaal verzekert kwaliteit.
Gestructureerd bovenmateriaal voor optimaal contact en controle.
Butyl binnenblaas met polyester vezels binnenin verzekert
een perfecte stuit.
• 32 panelen constructie.

€ 72

EEN CREATIEVE
SPEELTUIN
Futsal is een extreem intense en emotionele sport, zeer leuk om
naar te kijken.
Naast de snelheid, doelpunten en shots op goal vraagt deze
sport creativiteit en techniek van alle spelers. Onze lijn Futsal
ballen is dynamisch en hedendaags met een klassieke witte
basis en kleurrijke toetsen.
De ballen zijn perfect zichtbaar voor de spelers en toeschouwers.
De collectie Futsal ballen heeft een gecontroleerde stuit in
overeenstemming met de reglementen. Specifieke jeugdballen
zijn toegevoegd aan het gamma.
Wij geloven dat jonge Futsal spelers nood hebben aan een op
hun maat ontwikkelde bal: de Futsal Talento reeks.

42 VOETBALLEN / FUTSAL SERIE

FUTSAL MASTER GRAIN
• Nieuw kleurrijk design voor verbeterde visibiliteit.
• Een van de populairste match en training ballen gemaakt uit kwaliteitsvol
PU materiaal.
• Mat PU voor optimaal balcontact en controle.
• Butyl binnenblaas met polyester vezels voor een perfecte stuit en controle.

Item no. 1043446051 (IMS)

PROMOPRIJS
SETPRIJS 477 EURO
PROMOPRIJS 289 EURO
• 8 shirts Pisa
• 8 shorts Pisa
• 9 paar kousen Club

• 1 keepershirt Argentina
• 1 teambag Lazio
• 1 futsal master grain

€ 45

43
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VOETBALLEN / FUTSAL SERIE 45

FUTSAL SPEED DB

FUTSAL MIMAS YELLOW

FUTSAL MIMAS

•
•
•
•
•
•

• Beste koop sinds vele jaren.
• Kleurrijk design voor betere visibiliteit en snellere reactiemogelijkheden.
• Slijtvast PU oppervlak met patroon voor meer snelheid en
betere slijtvastheid.
• Butyl binnenblaas met polyester vezels voor een perfecte stuit.

• Beste koop sinds vele jaren.
• Kleurrijk design voor betere visibiliteit en snellere reactiemogelijkheden.
• Slijtvast PU oppervlak met patroon voor meer snelheid en
betere slijtvastheid.
• Butyl binnenblaas met polyester vezels voor een perfecte stuit.

Item no. 1053446552 (IMS)

Item no. 1053446002 (IMS)

Nieuwe Futsal bal gemaakt in een dual bonded constructie.
Kleurrijk design voor betere visibiliteit en snellere reactiemogelijkheden.
Match- en trainingsbal gemaakt uit hoogwaardig PU materiaal.
Speciaal foam padding voor extra soft touch.
Butyl binnenblaas met polyester vezels voor een perfecte stuit.
De bal is genaaid en gelijmd. (Dual Bonded).

Item no. 1033446002 (IMS)

€ 50

€ 35

€ 35

46 VOETBALLEN / FUTSAL SERIE

FUTSAL ATTACK GRAIN

FUTSAL ATTACK SHINY

FUTSAL STREET

• Nieuw, kleurrijk design voor verbeterde visibiliteit en snellere
reactiemogelijkheden.
• Optimale prijs-kwaliteitsverhouding.
• Mat PU oppervlak voor optimale slijtvastheid en behoud van vorm.
• Butyl binnenblaas met polyester vezels binnenin voor een perfecte stuit
en controle.

• Nieuw, kleurrijk design voor verbeterde visibiliteit en snellere
reactiemogelijkheden.
• Optimale prijs-kwaliteitsverhouding.
• Shiny PU oppervlak voor optimale slijtvastheid en behoud van vorm.
• Butyl binnenblaas met polyester vezels binnenin voor een perfecte stuit
en controle.

Item no. 1073346004

Item no. 1073446554

• Nieuw ontwikkelde Futsal bal voor gebruik buiten.
• Kleurrijk design voor verbeterde visibiliteit en snellere
reactiemogelijkheden.
• Extreem slijtvast rubber oppervlak.
• Ideaal voor harde ondergrond zoals asfalt, beton enz.
• Latex binnenblaas met polyester vezels binnenin voor een zachtere touch
en een perfecte stuit.
• Double lock ventiel verzekert een goede luchtretentie.

€ 30

€ 30

Item no. 1064246552

€ 35

47

48 VOETBALLEN / FUTSAL / JEUGD SERIE

FUTSAL TALENTO 9

FUTSAL TALENTO 11

FUTSAL TALENTO 13

• Nieuw, kleurrijk design voor verbeterde visibiliteit en snellere
reactiemogelijkheden.
• De kleinste bal in het Futsal Talento gamma dat speciaal werd ontworpen
voor kinderen en juniors.
• Ontwikkeld in samenwerking met de Brazilaanse Futsal expert Aroldo
Strack en de Golasso SELECT voetbal academie.
• Gemaakt uit kwaliteitsvol TPU-materiaal en underlined met foam voor een
extra zachte touch.
• Latex binnenblaas met low-bounce vezels verzekert een perfecte bal voor
jonge Futsal spelers.
• Double lock ventiel verzekert een perfecte luchtretentie.
• Aangeraden voor U9 spelertjes en jonger.

• Nieuw, kleurrijk design voor verbeterde visibiliteit en snellere
reactiemogelijkheden.
• Deel van het populaire Futsal Talento gamma dat speciaal werd ontworpen
voor kinderen en juniors.
• Ontwikkeld in samenwerking met de Brazilaanse Futsal expert Aroldo
Strack en de Golasso SELECT voetbal academie.
• Gemaakt uit kwaliteitsvol TPU-materiaal en underlined met foam voor een
extra zachte touch.
• Latex binnenblaas met low-bounce vezels verzekert een perfecte bal voor
jonge Futsal spelers.
• Double lock ventiel verzekert een perfecte luchtretentie.
• Aangeraden voor U10 en U11 spelertjes.

• Nieuw, kleurrijk design voor verbeterde visibiliteit en snellere
reactiemogelijkheden.
• Deel van het populaire Futsal Talento gamma dat speciaal werd ontworpen
voor kinderen en juniors.
• Ontwikkeld in samenwerking met de Brazilaanse Futsal expert Aroldo
Strack en de Golasso SELECT voetbal academie.
• Gemaakt uit kwaliteitsvol TPU-materiaal en underlined met foam voor een
extra zachte touch.
• Latex binnenblaas met low-bounce vezels verzekert een perfecte bal voor
jonge Futsal spelers.
• Double lock ventiel verzekert een perfecte luchtretentie.
• Aangeraden voor U12 en U13 spelertjes.

Item no. 1060446554

Item no. 1061446553

Item no. 1062446552

€ 27,5

€ 27,5

€ 27,5

VOETBALLEN / FUTSAL / JEUGD SERIE 49

FUTSAL MIMAS LIGHT
• Bal met lager gewicht voor jongeren. (360g)
• Nieuw kleurrijk design voor verbeterde visibiliteit en snellere
reactiemogelijkheden.
• Slijtvast PU oppervlak met patroon voor meer snelheid
en een langere levensduur.
• Butyl binnenblaas met polyester vezels binnenin
voor een perfecte stuit en makkelijke controle.

Item no. 1051446002

€ 35

50

HANDBALLEN

SPONSORSHIPS IN THE WORLD OF HANDBALL
RTIVA CHILE
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SELECT is de grootste producent van handballen in de wereld en officiële leverancier van vele federaties, leagues en clubs over gans de wereld. Alle tornooien door EHF
geörganiseerd hebben een SELECT handbal als officiële wedstrijdbal. Ook de EHF champions league en het Europees kampioenschap worden met SELECT afgewerkt.
Onze ULTIMATE bal is de officiële league bal in Duitsland, Frankrijk, Polen, Rusland, Ijsland, Noorwegen, Slovenië, Czech republic, Turkije en Spanje, en wordt gebruikt door
de sterkste competities in Denemarken, Hongarije en ook België. SELECT is bovendien ook de leverancier van de nationale teams van Oostenrijk, Chile, Czech Republic,
IJsland, Litouwen, Portugal, Turkije, Denemarken en België.

Official ball in the best league
Official ball of the national teams (men & women)
ICELAND
Official ball in the best league
HSF - FAROE ISLANDS

Official ball in the best league
ELITESERIEN
NORWAY

Official ball in the best women’s league
Official ball of the national teams
LITHUANIA
Official ball of the national teams
DENMARK

Official balls in the best leagues
LFH & LNH - FRANCE

Official ball in the best league
BUNDESLIGA - GERMANY

Official ball in the best league
PGNIG SUPERLIGA
POLAND

Official ball in the best league
HANDBALL SUPER LEAGUE
RUSSIA

Official ball in the best league
Official ball of the national teams
CZECH REPUBLIC

Official ball in the best league
ASOBAL - SPAIN
Official ball supplier to the National Handball
Federation Men & Women’s teams.
Official ball for all handball tournaments.
PORTUGAL

Official ball of the national teams
AUSTRIA

Official ball in the best league
SLOVENIA

Official ball in the best 2 leagues (men & women)
Official ball of the national teams
TURKEY

6

HAND STITCHED
– DEDICATED TO
QUALITY

2

1

Een SELECT handgenaaide handbal bestaat uit
zes belangrijke elementen:

1

4
3

PU
SURFACE

LINING

2

5

HAND
STITCHED

ZERO-WING
BLADDER

3

6

FOAM

DOUBLE LOCK
WALVE

4

5
2

2

360 GRADEN PERFECTIE
Onze handballen zijn van de hoogste kwaliteit. Een perfect ronde handbal is
gemaakt uit 32 panelen, 12 vijfhoeken en 20 zeshoeken. De 32 panelen zijn
aan elkaar genaaid door 540 dubbele steken en 60 hoeksteken. De bal wordt
gesloten met een dubbele steek. Op die manier gaat de bal langer mee.
Achter het kleurrijke uiterlijk van de bal in onze Pro en Club Series zit een ZeroWing bladder gemaakt uit high performance natuurlijke latex. Het ganse
concept is dermate ontwikkeld dat niet alleen de bal, maar ook de binnenblaas, zo rond als mogelijk is.
We gebruiken enkel latex binnenblazen met ingebouwd tegengewicht ter
compenstatie van het ventiel. Dit, samen met het ZERO-Wing concept, verzekert een perfect uitgebalanceerde bal met een zeer levendige stuit.
Om de bal te stabiliseren en te verzekeren dat deze rond blijft, worden de 32
panelen ondersteund met verschillende lagen textiel. De lining helpt om de
bal zacht te maken en het juiste gewicht te verzekeren.

De belangrijkste factor echter om de zachtheid van de bal te verzekeren is
het neopreen foam. Dit wordt tussen de lining en het synthetische leder geplaatst. Het foam behoudt zijn zachtheid en elasticiteit wedstrijd na wedstrijd.
Het synthetische leder gebruikt in onze handballen bestaat uit een buitenste
laag “grippy” PU met een backside van non-woven polyester vezels. Deze
vezels zijn kriskras door elkaar gelegd om de elasticiteit en de stabiliteit van
het materiaal te verzekeren. Op die manier verkrijgt de bal een perfecte grip,
optimale balans en wordt hij enorm slijtvast.
Hoogwaardige kwaliteit is essentieel voor SELECT. Het is om deze reden,
dat iedere bal aan de strengste testen moet voldoen. Deze testen worden
voornamelijk uitgevoerd in onze fabriek in Pakistan. De bal wordt getest op
naden, oppervlak, vorm, omtrek, gewicht, luchtretentie en kleurvastheid.
Zelfs elke binnenblaas wordt eerst opgepompt en nagekeken om een perfecte balans te garanderen.
Onze ULTIMATE bal heeft een 3-jaar garantie op naden en vorm. Alle andere
ballen hebben een 2-jaar garantie op naden en vorm.

Maat

Omtrek

00

41-43 cm.

0

46-48 cm.

1

50-52 cm.

2

54-56 cm.

3

58-60 cm.

DUAL BONDED
– PASSION FOR
CRAFTSMANSHIP

7

1

Een SELECT dual bonded handbal bestaat uit
zeven belangrijke elementen:

1

5

PU
SURFACE

LINING

4

5
4

2

6

STITCHED

BLADDER

6
2

3

7

DUAL
BONDING

DOUBLE LOCK
VALVE

4
FOAM

2

3

3
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DUAL BONDED VOOR EEN ZACHTERE
TOUCH EN VERBETERDE VORM
Een nieuw ontwikkelde methode om ballen te produceren is een feit: Dual
Bonded (DB)
Het revolutionaire aan deze methode is dat de 32 panelen van de bal niet
enkel aan elkaar genaaid worden, maar ook nog eens gelast aan de naden.
Een DB bal bestaat uit met schuim gelamineerd PU. Onder de PU komen
twee lagen textiel als underlining om de bal te stabiliseren. De panelen worden vervolgens met 3mm lijm aan de randen geprint en genaaid met de
hand of machinaal. De lijm wordt geactiveerd in een warme mal om de
naden te verbergen en de randen worden met de hand gelast. Door lijm te
gebruiken bij het lassen van de naden, wordt de opname van water in hoge
mate verminderd. De binnenblaas is een SR blaas die zeer luchtdicht is. Het
resultaat is een bal met hoge stabiliteit, controle en een zachtere touch, in
vergelijking met andere ballen.
De DB methode wordt gebruikt in de handbal van het type COMBO DB.

Special adhesive
3D printed on top
surface before
stitching
0-10 mm. from
edge to center

THE WORLD’S
FIRST INTELLIGENT
HANDBALL
ULTIMATE iBall
INTELLIGENTE SENSOR VOOR
GEAUTOMATISEERDE METINGEN
■
■

Shot detection
Pass detection

■
■

Shot speed
Pass speed

powered by
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ULTIMATE iBALL MET GEÏNTEGREERDE CHIP
DATA IN REAL TIME

Dit alles brengt het publiek dichter bij het spel.
De SELECT Ultimate iBall en de vernieuwende inzichten in de sport tilt het
niveau van de spelers naar het hoogste niveau. Ook de fans komen dichter
bij het spel.

iBALL TECHNOLOGIE
Toeschouwers zien de snelheid van de bal en de afstand naar de goal. De
shot distribution on court van een team of individuele speler kan worden
uitgezonden. De positie van elk shot kan worden weergegeven. Al deze
informatie is in real time.

Photo: © EHF / Uros Hocevar

SELECT stelt de eerste intelligente handbal voor. De Ultimate iBall met een
ingebouwde chip die data in real time weergeeft. De handbal werd de eerste keer gebruikt in de Velux EHF final 4. Dit is het eerste Europese event
die de tracking technologie gebruikt. Ball speed, shot detection, positie van
het shot, enz.

60 HANDBALLEN / PRO EN CLUB SERIE

ULTIMATE

FORCE DB

COMBO DB

• Wedstrijdbal voor het hoogste niveau.
• Fantastische wedstrijdbal gemaakt uit extreem slijtvast synthetisch leder.
• Een gepatenteerde Zero-Wing binnenblaas verzekert een optimale vorm
en een speciaal ontworpen shark skin foam geeft de bal een extreem
zacht gevoel.
• De bal is licht, levendig en vooral perfect uitgebalanceerd
zodat er geen verrassingen mogelijk zijn.

• Wedstrijd- en trainingsbal.
• Exclusieve wedstrijdbal met een nieuwe soft-feel technologie. Gemaakt uit
een nieuw ontwikkeld duurzaam synthetisch leder.
• Nieuwe constructie met een double foam lining dat zorgt voor een verbeterde grip en zachtheid.
• Een Zero-Wing binnenblaas verzekert een optimale vorm.
• De bal voelt heel goed in de hand - met of zonder hars.
• Dual bonded en EHF-approved.

• Wedstrijd- en trainingsbal.
• Een nieuw ontwikkelde handbal met dual bonded panelen.
(Genaaid en gelijmd)
• Extra toegevoegde foampads tussen de SR binnenblaas en het PU
oppervlak geven de bal een verbeterde grip en zachtheid.

Item no. 1612858360 Size 3
Item no. 1611854360 Size 2

€ 90

Item no. 1622858002 Size 3
Item no. 1621854002 Size 2
Item no. 1620850002 Size 1
Item no. 1620847002 Size 0

€ 45

Item no. 1642858226 Size 3
Item no. 1641854226 Size 2
Item no. 1640850226 Size 1
Item no. 1640847226 Size 0

€ 40

MAXI
GRIP
SELECT Maxi Grip geeft de
mogelijkheid aan spelers en
sporthallen om te spelen met
een klevende bal, ook al verbiedt de sporthal het gebruik
van de hars.
SELECT Maxi Grip heeft
een uniek klevend oppervlak zonder het gebruik van
hars. Dit resulteert in een
uitmuntende grip op de bal
en minder onderhoud van de
vloer. Het oppervlak van de
Maxi Grip handbal is klevend
als je de bal vangt, maar laat
geen sporen op je hand na.

MAXI GRIP
• Training bal.
• Een nieuw ontwikkelde handbal met een uniek klevende oppervlakte.
Buitengewone grip zonder het gebruik van hars.
• Het oppervlak is kleverig wanneer je de bal vangt. Echter als je de bal
weggooit, blijft je hand proper, zonder spoor van lijm of hars. Ook voor de
vloer geldt hetzelfde.
• De bal is gemaakt uit zacht en slijtvast HPU materiaal. Wanneer het kleverige
gevoel verdwijnt blijft de bal een kwaliteitsvolle handbal.
• Getest door SGS op gevaarlijke stoffen.

Item no. 1632658252 Size 3
Item no. 1631654252 Size 2
Item no. 1630650252 Size 1
Item no. 1630647252 Size 0

€ 40

62 HANDBALLEN / CLUB SERIE

MAXI REGRIP

SOLERA

SOLERA

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hernieuwt het kleverig effect van de MAXI GRIP handbal.
Buitengewone grip zonder het gebruik van hars.
Laat geen sporen na op handen of vloer.
Geen gevaarlijke stoffen.

Item no. 7690600000 200 ml

€ 20

Populaire handbal gemaakt uit extra zacht en slijtvast synthetisch leder.
Zachter en verbeterde grip.
Een gepatenteerde Zero-Wing binnenblaas verzekert een perfecte vorm.
De bal voelt zeer goed aan - met of zonder hars.
Handgenaaid.

Item no. 1632858992 Size 3
Item no. 1631854992 Size 2
Item no. 1630850992 Size 1
Item no. 1630847992 Size 0

€ 37,5

Populaire handbal gemaakt uit extra zacht en slijtvast synthetisch leder.
Zachter en verbeterde grip.
Een gepatenteerde Zero-Wing binnenblaas verzekert een perfecte vorm.
De bal voelt zeer goed aan - met of zonder hars.
Handgenaaid.

Item no. 1632858994 Size 3
Item no. 1631854994 Size 2
Item no. 1630850994 Size 1
Item no. 1630847994 Size 0

€ 37,5

HANDBALLEN / CLUB SERIE 63

MUNDO

MUNDO

TORNEO

• Training bal.
• Allround bal gemaakt uit slijtvast synthetisch leder met een Zero-Wing
binnenblaas voor een optimale vorm.
• De bal heeft een zachtere grip en voelt zeer goed aan - met of zonder hars.

• Training bal.
• Allround bal gemaakt uit slijtvast synthetisch leder met een Zero-Wing
binnenblaas voor een optimale vorm.
• De bal heeft een zachtere grip en voelt zeer goed aan - met of zonder hars.

Item no. 1662858443 Size 3
Item no. 1661854443 Size 2
Item no. 1660850443 Size 1
Item no. 1660847443 Size 0

Item no. 1662858663 Size 3
Item no. 1661854663 Size 2
Item no. 1660850663 Size 1
Item no. 1660847663 Size 0

•
•
•
•
•

€ 26

€ 26

Trainingsbal uit zacht en sterk synthetisch leder.
Buitengewone zachtheid en een goede grip.
Een Zero-Wing binnenblaas voor een optimale vorm.
De bal voelt goed in de hand - met op zonder hars.
Handgenaaid.

Item no. 1690850222 Size 1
Item no. 1690847222 Size 0

€ 25
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LIGHT GRIPPY DB

LIGHT GRIPPY DB

LIGHT GRIPPY DB

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Voor kinderen en jongeren, gemaakt uit extra licht en zacht synthetisch leder.
Nieuwe zachte constructie met verbeterde grip.
Een gepatenteerde Zero-Wing binnenblaas verzekert een perfecte vorm.
De bal voelt zeer goed aan.

Item no. 1690742444 Size 00

€ 26

Voor kinderen en jongeren, gemaakt uit extra licht en zacht synthetisch leder.
Nieuwe zachte constructie met verbeterde grip.
Een gepatenteerde Zero-Wing binnenblaas verzekert een perfecte vorm.
De bal voelt zeer goed aan.

Item no. 1690747666 Size 0

€ 26

Voor kinderen en jongeren, gemaakt uit extra licht en zacht synthetisch leder.
Nieuwe zachte constructie met verbeterde grip.
Een gepatenteerde Zero-Wing binnenblaas verzekert een perfecte vorm.
De bal voelt zeer goed aan.

Item no. 1690750555 Size 1

€ 26

HANDBALLEN / CLUB & STREET SERIE 65

CIRCUIT

GOALCHA STREET HANDBALL

• Training van shot en grip.
• Verzwaarde stevige trainingsbal voor training van vingers en rehabilitatie.
• Een gepatenteerde Zero-Wing binnenblaas voor een optimale vorm.

• Slijtvaste handbal voor alle terreinen.
• Extreem zacht en kneedbaar.
• De bal is gevuld met synthetische wol en hoeft hierdoor
niet opgepompt worden.
• Doet geen pijn en zelfs de kleinste handen kunnen de bal werpen.
• Er kan niet met de bal worden gedribbeld, dus het is zeer belangrijk
dat er geleerd wordt om de bal frequent door te geven,
zoals in het moderne handbal.
• De bal is machine-genaaid.
• Omtrek: 42 cm, 47 cm
• www.streethandball.org - www.goalcha.com

Item no. 2622858080 Size 3 (800 gr.)
Item no. 2621854050 Size 2 (500 gr.)
Item no. 2620850045 Size 1 (450 gr.)

€ 60

Item no. 1690942444 Size 47 cm (0)
Item no. 1690947444 Size 42 cm (00)

€ 30

Photo: Andreas Brink
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FOAM BALL KIDS lV

PLAY SUPER 16

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Games and play.
Speciaal ontwikkeld voor kinderen.
Oefenbal.
Zacht, licht en slijtvast.
Gemaakt uit veilige materialen.

Item no. 2371400777 Size 47 cm. (Turquoise)
Item no. 2371500555 Size 42 cm. (Geel)

KIDS SOFT HANDBALL
•
•
•
•

Ideaal om te oefenen.
Zachte rubber bal voor kinderen.
De bal is makkelijk te vangen en te gooien.
Gemaakt uit veilige materialen.

Item no. 2770250222 Size 1 (blauw)
Item no. 2770147444 Size 0 (limoen)
Item no. 2770044666 Size 00 (oranje) € 12

Games and play - ideaal voor keeperstraining.
Foam bal met PU oppervlak.
Zacht.
Gemaakt uit zachte materialen.

Item no. 2351600000 Size 48 cm / 1
€ 10

€ 25

HARS 67

PROFCARE RESIN

SELECT RESIN

RESIN REMOVER

•
•
•
•

• Hars met sterke kleefkracht speciaal ontwikkeld voor SELECT
handballen.
• De hars kleeft sneller dan Profcare hars, het is vooral geschikt
voor hardere ballen.
• Gebruikt op het allerhoogste niveau.
• Goedgekeurd door IHF.

• Geschikt voor alle types hars.
• Vriendelijk voor de handen, smeuïg.

Hars met sterke kleefkracht speciaal ontwikkeld voor SELECT.
De hars is smeuïg en heeft een zachtere finish tussen hand en bal.
Geeft een perfecte grip.
Makkelijker te gebruiken en af te wassen dan andere types hars.
Vervuilt ook minder.
• Anti allergisch.
• Gebruikt door vele topclubs en nationale ploegen.
• Een speciale cleaner is verkrijgbaar.

Item no. 7021000000 100 ml.
Item no. 7026000000 200 ml.
Item no. 7031000000 500 ml.

€ 12,5
€ 25
€ 50

Item no. 7620000000 100 ml.
Item no. 7630000000 500 ml.

Item no. 7690275410 500 ml.

€ 25

€ 12
€ 50

HANDBALL CLEANER

RESIN REMOVER - LIQUID

RESIN SPRAY

RESIN WASH

• Nieuwe en innovatieve gel om hars van de ballen te verwijderen.
• Reinigen beschadigt de bal niet. Een propere bal laat
geen sporen na op de vloer.
• Gebruiksaanwijzing: gel aanbrengen. 2-5 uur laten intrekken,
de bal reinigen met warm water.

• Effectieve verwijdering van traditionele hars.

• Traditionele hars voor handballen, spray.

• Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van
harsvlekken op kledij.
• Zeer effectief.

Item no. 7690400000 100 ml.
Item no. 7690500000 500 ml.

€ 10
€ 40

Item no. 7690000000 100 ml.

€ 6,5

Item no. 7610000000 100 ml.

€ 10

Item no. 7690300000 1000 ml.

€ 24
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ANDERE
BALLEN

70 ANDERE BALLEN

BEACH VOLLEY

AMERICAN FOOTBALL

AMERICAN FOOTBALL

FOAM TENNIS BALLS

• Beachvolley gemaakt uit zacht en waterafstotend materiaal met een carbon structuur.

• Training en match.
• American football uit rubber.
• Officiële grootte.

• Training en match.
• American football uit synthetisch leder.
• Officiële grootte.

• Mini tennis.
• Foam ball gemaakt uit een lichtgewicht
zacht materiaal.
• Kan gebruikt worden voor mini tennis.

Item no. 2144818361 Size 4

€ 20

Item no. 229xx00666 Size 5-3

€ 15

Item no. 2290800666 Size 5 (Senior)

€ 30

Item no. 2350900555 Size 9 (27 cm.)
Item no. 2351200555 Size 12 (36 cm.) € 12

PLAY BALLS
• Games en play.
• Foam bal met “PU skin”.
• Deze ballen zijn milieuvriendelijk en hierdoor
ook geschikt voor kinderen en mensen met
een mobiele beperking.

BEACH VOLLEY

PRO SMASH VOLLEY

KIDS VOLLEY

• Beachvolley gemaakt uit zacht en waterafstotend materiaal met een carbon structuur.

•
•
•
•

• Training-indoor.
• De bal weegt 100g minder dan een normale
volleybal maar is toch in de officiële afmeting.
• Gemaakt uit zacht EVA foam.
• Doelgroep: scholen - kinderen.

Item no. 2144818250 Size 4

€ 20

Training - Indoor.
Officiële maat.
Doelgroep scholen.
Gemaakt uit zacht PU micro fibre.

Item no. 2144500525 Size 4

€ 40

Item no. 2144600205 Size 4

€ 25

€6
Item no. 2350700666 Size 7 (21 cm.)
€8
Item no. 2350900666 Size 9 (27 cm.)
Item no. 2351500666 Size 15 (46 cm.) € 13
Item no. 2351800666 Size 18 (54 cm.) € 21
Item no. 2352100666 Size 21 (65 cm.) € 32

ANDERE BALLEN 71

STREET BASKET
• Indoor en outdoor.
• Traditionele basketbal gemaakt uit
slijtvast rubber.

Item no. 205x700666 Size 7-6-5

€ 15

BOOMERANG BALL
• Games en play.
• Rubber bal met koord. De band wordt rond de pols vastgemaakt.
• Werp de bal en het elastiek maakt dat de bal blijft terugkomen
zodanig dat je hem steeds met dezelfde hand kan opvangen.
• Omtrek: 20cm.
• 20 stuks per doos - 4 verschillende kleuren.

Item no. 8321000000 Per doos (20 stuks)
Item no. 8321000444 Per stuk

€ 50
€5
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MONACO
PLAYER SHIRT S/S
•
•
•
•
•
•

100% Polyester.
Dubbel gestikte kraag en mouwen.
Elastische zijden voor betere flexibiliteit.
Absorberend vochtbeheersysteem.
Sneldrogend, ademend en licht.
Comfortabele en duurzame kwaliteit.

Item no.: 62000xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL
Size 6/8-10/12-14/16
62000xx000

62000xx010

62000xx111

62000xx990

62000xx999

62000xx222

62000xx444

€ 40

62000xx333

MONACO PLAYER SHORTS
•
•
•
•
•
•

100% Polyester.
Aansluitend en lang.
Absorberend vochtbeheersysteem.
Sneldrogend, ademend en licht.
Comfortabele en duurzame kwaliteit.
Met binnenslip.

Item no.: 62002xxxxx
62002xx010

Zwart
Wit
Navy

65529xx111
65529xx000
65529xx999

62002xx111

Blauw 65529xx222
Lightblauw 65529xx777
Groen 65529xx444

Geel
Rood

65529xx555
65529xx333

Size S-M-L-XL-XXL
Size 6-8-10-12-14
62002xx999

Zwart 65530xx111
Wit
65530xx000
Navy 65530xx999

62002xx222

Blauw 65530xx222
Groen 65530xx444
Geel 65530xx555

62002xx444

Rood

65530xx333

€ 35

62002xx333

Zwart lang 65507xx111
Zwart kort 65506xx111

wit lang 65507xx000
wit kort 65506xx000

Zwart 65541xx111

FOOTBALL SOCKS CLUB

FOOTBALL SOCKS ELITE

SPORTS SOCK STRIPED

FOOTBALL SOCKS WOOL

• Been in 95% nylon en 5% elastische draad.
• Voet gemaakt in 85% katoen en 15% nylon.
• Slijtvast en comfortabel.

• 95% nylon en 5% Elastane.
• Extra support in de voet.
• Extra support rond de enkel, houdt de scheenbeschermer beter op zijn plaats.

• Zacht en slijtvast.
• 43% katoen, 27% polypropyleen,
25% polyester, 5% elastische draad.

• Comfortabel en met wol.
• Houdt je voeten warm.
• 34% Wol, 34% Acrylic, 18%
Nylon, 7% Lycra, 7% Elastisch.

Size 28-32, 33-36
Size 37-41, 42-47

€7
€8

Size 28-32, 33-36
Size 37-41, 42-47

€ 10
€ 12

Korte maat 32-35, 36-40, 41-45, 46-48
Lange maat 32-35, 36-40, 41-45, 46-48

€8
€ 10

Size 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

€ 15
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62005xx990

62005xx111

62005xx222

62005xx333

MONACO TRAINING SWEAT
•
•
•
•
•
•

100% Polyester.
Sneldrogend en comfortabel.
Elastische zijkanten voor betere flexibiliteit.
Elastische zoom.
Perfect voor training.
Met gaatje voor duim.

62006xx111

Item no.: 62005xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL
Size 6/8-10/12-14/16

€ 60

62006xx999

MONACO TRAINING PANTS
•
•
•
•

100% Polyester.
Sneldrogend en comfortabel.
Aansluitende benen met 30 cm rits.
Perfect voor training.

Item no. 62006xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL
Size 6-8-10-12-14

€ 60

62005xx999

MONACO TRAININGSKLEDIJ 77

MONACO ALL-WEATHER
JACKET

MONACO FUNCTIONAL JACKET
• 100% Polyester.
• Satijnen mouwen maken het gemakkelijker om de jas aan
en uit te trekken.
• Wind- en waterafstotend.
• Mouwvoering en fleecevoering in de rest van de jas.

• 100% Polyester.
• Satijnen mouwen maken het gemakkelijker om
de jas aan en uit te trekken.
• Wind- en waterafstotend.
• Afneembare capuchon.
• Strakke mouwen met duimgat.

Item no. 62015xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL
Size 6/8-10/12-14/16

Item no. 62014xxxxxx

€ 100

Size S-M- L- XL-XXL
Size 6/8-10/12-14/16

€ 100
62014xx111

62015xx111

62014xx222

MONACO TRAINING JACKET

MONACO HANDBALL PANTS

• 65% Polyamide, 35% Polyester.
• Wind- en waterafstotend.
• Netvoering en satijnen mouwen maken het gemakkelijker om de jas aan en uit te trekken.
• Verstelbare koordsluiting.

•
•
•
•

Item no. 62013xxxxx

Item no. 62007xxxxx

Size S-M-L-XL-XXL
Size 6-8-10-12-14

Size S-M-L-XL-XXL
Size 6/8-10/12-14/16

€ 40

€ 70
62007xx111

60% Katoen, 40% Polyester.
Zacht en comfortabel.
Licht en flexibel.
Licht aansluitende benen.

62007xx999
62013xx111

78 MONACO VRIJETIJDSKLEDIJ

MONACO ZIP HOODIE
•
•
•
•
•

100% Dry Wick Polyester.
Geborstelde binnenzijde.
Met kap.
Volledige rits.
Past goed.

Item no. 62011xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL
Size 6/8-10/12-14/16

€ 70

Zwart 62010xx111

Blauw 62010xx222

Rood 62010xx333

Navy 62010xx999

Zwart 62011xx111

Grijs 62011xx990

MONACO ZIP JACKET
•
•
•
•
•

100% Dry Wick Polyester.
Geborstelde binnenzijde.
Volledige rits.
Geribde kraag en onderkant.
Past goed.

MONACO
TECHNICAL POLO

Item no. 62010xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL
Size 6/8-10/12-14/16

€ 70

•
•
•
•

100% Polyester.
Absorberend vochtbeheersysteem.
Sneldrogend, ademend en licht.
Comfortabel en duurzaam.

Item no.: 62008xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL

€ 40

MONACO PANTS

Zwart 62008xx111

Grijs 62008xx990

• 100% Dry Wick Polyester.
• Geborstelde binnenzijde.
• Aansluitende benen.

Item no. 62012xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL
Size 6-8-10-12-14

MONACO BERMUDA SHORTS

€ 55

•
•
•
•

100% Polyester.
Sneldrogend en comfortabel.
Zak met rits.
Zonder binnenslip.

Item no.: 62009xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL
Zwart 62012xx111

€ 35
Zwart 62009xx111

Location: Glostrup Park Hotel
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ARGENTINA
PLAYER SHIRT S/S
•
•
•
•

100% Micro polyester - 140 g/m2
Ademende shirt.
Sneldrogend en zweet absorberend.
Geribde kraag.

Item no. 62250xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL-XXXL
Size 6-8-10-12-14

€ 24

62250xx111

62250xx222

62250xx777

62250xx999

62250xx444

62250xx000

62250xx515

62250xx020

62250xx525

62250xx010

62250xx666

62250xx333

ARGENTINA PLAYER SHORTS
• 100% micro polyester - 140g/m2
• Sneldrogend, zweet absorberend.
• Met binnenslip.

Item no. 62254xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL-XXXL
Size 6-8-10-12-14

€ 20
62254xx151

Zwart 65529xx111
Wit
65529xx000
Navy 65529xx999

62254xx010

62254xx999

Blauw
65529xx222 Geel
Lichtblauw 65529xx777 Rood
Groen		 65529xx444

62254xx111

65529xx555
65529xx333

62254xx444

Zwart 65530xx111
Wit
65530xx000
Navy 65530xx999

62254xx191

62254xx252

Blauw 65530xx222
Groen 65530xx444
Geel 65530xx555

Rood

62254xx000

65530xx333

62254xx333

Zwart lang 65507xx111
Zwart kort 65506xx111

62254xx222

Wit lang 65507xx000
Wit kort 65506xx000

Zwart 65541xx111

FOOTBALL SOCKS CLUB

FOOTBALL SOCKS ELITE

SPORTS SOCK STRIPED

FOOTBALL SOCKS WOOL

• Been in 95% nylon en 5% elastische draad.
• Voet gemaakt in 85% katoen en 15% nylon.
• Slijtvast en comfortabel.

• 95% nylon en 5% Elastane.
• Extra support in de voet.
• Extra support rond de enkel, houdt de scheenbeschermer beter op zijn plaats.

• Zacht en slijtvast.
• 43% katoen, 27% polypropyleen,
25% polyester, 5% elastische draad.

• Comfortabel en met wol.
• Houdt je voeten warm.
• 34% Wol, 34% Acrylic, 18% Nylon,
7% Lycra, 7% Elastisch.

Size 28-32, 33-36
Size 37-41, 42-47

€7
€8

Size 28-32, 33-36
Size 37-41, 42-47

€ 10
€ 12

Korte maat 32-35, 36-40, 41-45, 46-48
Lange maat 32-35, 36-40, 41-45, 46-48

€8
€ 10

Size 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

€ 15
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62252xx444

62252xx333

62252xx111

62252xx000

62252xx222

62252xx515

ARGENTINA PLAYER SHIRT L/S
•
•
•
•

100% Micro polyester - 140 g/m2
Ademende shirt met lange mouwen.
Sneldrogend en zweet absorberend.
Geribde kraag en pols.

Item no. 62252xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL-XXXL
Size 6-8-10-12-14

€ 26

ARGENTINA PLAYER
SHIRT S/S STRIPED
•
•
•
•

100% Micro polyester - 140 g/m2
Ademende shirt.
Sneldrogend en zweet absorberend.
Geribde kraag.

Item no. 62260xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL-XXXL
Size 6-8-10-12-14

€ 37,5
62260xx202

62260xx101

62260xx303
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ARGENTINA
PLAYER SHIRT S/S
WOMEN
•
•
•
•

100% Micro polyester - 140 g/m2
Ademende shirt.
Sneldrogend en zweet absorberend.
Geribde kraag.

Item no.: 62251xxxxx
Size XS-S-M-L-XL

€ 24
62251xx111

62251xx222

62251xx999

62251xx444

62251xx000

62251xx525

62251xx010

62251xx333

ARGENTINA PLAYER
SHORTS WOMEN
• 100% micro polyester - 140g/m2
• Sneldrogend, zweet absorberend.
• Zonder binnenslip.

Item no. 62255xxxxx
Size XS-S-M-L-XL
62255xx999

Zwart 65529xx111
Wit
65529xx000
Navy 65529xx999

62255xx444

62255xx191

62255xx252

Blauw
65529xx222 Geel
Lichtblauw 65529xx777 Rood
Groen		 65529xx444

65529xx555
65529xx333

62255xx000

62255xx333

Zwart 65530xx111
Wit
65530xx000
Navy 65530xx999

62255xx222

Blauw 65530xx222
Groen 65530xx444
Geel 65530xx555

62255xx111

Rood

65530xx333

€ 20

Zwart lang 65507xx111
Zwart kort 65506xx111

Wit lang 65507xx000
Wit kort 65506xx000

Zwart 65541xx111

FOOTBALL SOCKS CLUB

FOOTBALL SOCKS ELITE

SPORTS SOCK STRIPED

FOOTBALL SOCKS WOOL

• Been in 95% nylon en 5% elastische draad.
• Voet gemaakt in 85% katoen en 15% nylon.
• Slijtvast en comfortabel.

• 95% nylon en 5% Elastane.
• Extra support in de voet.
• Extra support rond de enkel, houdt de scheenbeschermer
beter op zijn plaats.

• Zacht en slijtvast.
• 43% katoen, 27% polypropyleen,
25% polyester, 5% elastische draad.

• Comfortabel en met wol.
• Houdt je voeten warm.
• 34% Wol, 34% Acrylic, 18% Nylon,
7% Lycra, 7% Elastisch.

Size 28-32, 33-36
Size 37-41, 42-47

€7
€8

Size 28-32, 33-36
Size 37-41, 42-47

€ 10
€ 12

Korte maat 32-35, 36-40, 41-45, 46-48
Lange maat 32-35, 36-40, 41-45, 46-48

€8
€ 10

Size 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

€ 15
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ARGENTINA
ZIP JACKET
•
•
•
•

100% polyester.
Elastische heup en geribde mouwen.
YKK rits.
Perfect voor training.

Item no. 62273xxxxx
Siza S-M-L-XL-XXL-XXXL
Size 6-8-10-12-14

€ 40
Zwart 62273xx111

Blauw 62273xx222

Rood 62273xx333

Navy 62273xx999
Navy 62290xx999

Zwart 62290xx111

ARGENTINA TRAINING
SWEAT 1/2 ZIP

ARGENTINA TRAINING
KNICKERS

•
•
•
•

• 100% polyester.
• Sneldrogend.
• Perfect voor training.

100% polyester.
Elastische heup en geribde mouwen.
YKK rits.
Perfect voor training.

Item no. 62290xxxxx

Item no. 62271xxxxx

Size S-M-L-XL-XXL-XXXL
Size 6-8-10-12-14

Size S-M-L-XL-XXL-XXXL
Size 6-8-10-12-14

€ 32

€ 37,5
Zwart 62271xx111

Blauw 62271xx222

Rood 62271xx333

Navy 62271xx999

ARGENTINA
TRAINING PANTS
•
•
•
•

ARGENTINA PANTS
• 100% polyester.
• Met rits opening onderaan.
• Perfect voor training.

100% polyester.
Aansluitende benen met rits.
Elastische onderbenen.
Perfect voor training.

Item no. 62274xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL-XXXL
Size 6-8-10-12-14

Item no. 62272xxxxx

€ 36

Size XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Size 6-8-10-12-14

€ 37,5

Zwart 62272xx111

Navy 62272xx999

Zwart 62274xx111

Zwart 62274xx111

Navy 62274xx999

Navy 62274xx999
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ARGENTINA ALLWEATHER JACKET
•
•
•
•
•

ARGENTINA
TRAINING SWEAT

100% coated nylon.
100% polyester mesh lining.
Ventilatie in de rug.
Elastische heup en mouwen.
Wind- en waterafstotend.

•
•
•
•

100%polyester - 140/m2
Elastische heup en mouwen.
Sneldrogend en zweet absorberend.
Perfect voor training.

Item no. 62270xx111

Item no. 62281xx111

Size S-M-L-XL-XXL-XXXL
Size 6-8-10-12-14

Size S-M-L-XL-XXL-XXXL

Item no. 62270xx111

€ 36

Size 8-10-12-14

€ 60
Zwart 62270xx111
Zwart 62281xx111

ARGENTINA
COACH JACKET

ARGENTINA
WINDBREAKER

• Buitenmateriaal in 100% coated nylon,
padded en lining met polyester.
• Micro fleece kraag met optimaal comfort.
• Micro fleece zakken in de rug.
• 2-richtings YKK rits.
• Storm manchetten.

•
•
•
•
•

Item no. 62280xx111

Item no. 62047xx111

Size S-M-L-XL-XXL-XXXL
Size 6-8-10-12-14

Size S-M-L-XL-XXL-XXXL
Size 12-14

€ 45

€ 120
Zwart 62047xx111

100% polyester.
Elastische heup en mouwen.
YKK rits.
Perfect voor training.
Winddicht en waterafstotend.

Zwart 62280xx111
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PISA
PLAYER SHIRT S/S
•
•
•
•

100% Polyester – 140 g/m2
Ademende shirt.
Sneldrogend en zweet absorberend.
V-hals.

Item no. 62413xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL-XXXL
Size 6-8-10-12-14

€ 20
62413xx111

62413xx666

62413xx333

62413xx997

62413xx998

62413xx999

62413xx222

62413xx777

62413xx444

62413xx515

62413xx525

62413xx000

62413xx020

PISA
PLAYER SHORTS
• 100% Polyester – 140 g/m2
• Sneldrogend, zweet absorberend.
• Zonder binnenslip.

Item no. 62414xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL-XXXL
Size 6-8-10-12-14
62414xx111

Zwart 65529xx111
Wit
65529xx000
Navy 65529xx999

62414xx333

Blauw
65529xx222 Geel
Lichtblauw 65529xx777 Rood
Groen		 65529xx444

62414xx999

65529xx555
65529xx333

62414xx222

Zwart 65530xx111
Wit
65530xx000
Navy 65530xx999

Blauw 65530xx222
Groen 65530xx444
Geel 65530xx555

62414xx444

Rood

65530xx333

62414xx000

Zwart lang 65507xx111
Zwart kort 65506xx111

€ 15

Wit lang 65507xx000
Wit kort 65506xx000

Zwart 65541xx111

FOOTBALL SOCKS CLUB

FOOTBALL SOCKS ELITE

SPORTS SOCK STRIPED

FOOTBALL SOCKS WOOL

• Been in 95% nylon en 5% elastische draad.
• Voet gemaakt in 85% katoen en 15% nylon.
• Slijtvast en comfortabel.

• 95% nylon en 5% Elastane.
• Extra support in de voet.
• Extra support rond de enkel, houdt de scheenbeschermer beter op zijn plaats.

• Zacht en slijtvast.
• 43% katoen, 27% polypropyleen,
25% polyester, 5% elastische draad.

• Comfortabel en met wol.
• Houdt je voeten warm.
• 34% Wol, 34% Acrylic, 18% Nylon,
7% Lycra, 7% Elastisch.

Size 28-32, 33-36
Size 37-41, 42-47

€7
€8

Size 28-32, 33-36
Size 37-41, 42-47

€ 10
€ 12

Korte maat 32-35, 36-40, 41-45, 46-48
Lange maat 32-35, 36-40, 41-45, 46-48

€8
€ 10

Size 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

€ 15

KEEPERSKLEDIJ 87

62003xx777

62003xx888

62265xx777

62265xx555

MONACO GOALKEEPER SHIRT

ARGENTINA GOALKEEPER SHIRT

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

100% polyester.
Dubbel gestikte kraag en pols.
Elastische zijden voor betere flexibiliteit.
Absorberend vochtbeheersysteem.
Sneldrogend, ademend en licht.
Comfortabele en duurzame kwaliteit.

Item no. 62003xxxxx

100% micro polyester - 140 g/m2
Ademende keeper shirt.
Sneldrogend en zweet absorberend.
Geribde kraag en polsen.

Item no. 62265xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL-XXXL
Size 6-8-10-12-14

€ 30

Size S-M-L-XL-XXL
Size 6/8-10/12-14/16

€ 40

62004xx777

62004xx888

MONACO GOALKEEPER
SHORTS
•
•
•
•
•
•

100% polyester.
Aansluitend en lang.
Absorberend vochtbeheersysteem.
Sneldrogend, ademend en licht.
Comfortabel en slijtvast.
Met binnenslip.

Item no. 62004xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL
Size 6-8-10-12-14

€ 35

65527xx777

62211xx111

65527xx888

FOOTBALL
SOCKS CLUB

MADRID GOALKEEPER
SHORTS II

• 85% polyester, 10% Spandex and 5% Elastisch.
• Flexibel disign voor comfort en pasvorm.
• Mesh gebreid voor extra ventilatie en
vochtregulatie.
• Elastische zone voor betere pasvorm en comfort.

•
•
•
•

Item no. 65527xxxxx

Size S-M-L-XXL
Size 6-8-10-12-14

Size 28-32, 33-36
Size 37-41, 42-47

€7
€8

Voetbalshort.
100% polyester.
Zeer sterke kwaliteit.
Vulling op de heupen.

Item no. 62211xx111
€ 35

88 TORINO RAINING- EN VRIJETIJDSKLEDIJ

TORINO HOODIE
• French Terry in 65% katoen
en 35% polyester.
• Kangoeroe pocket.
• Kap met koord.

Item no. 62530xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL-XXXL
Size 6-8-10-12-14

€ 50
Navy 62530xx999

Grijs 62530xx990

Zwart 62530xx111

TORINO ZIP HOODIE
• French Terry in 65% katoen
en 35% polyester.
• Kangoeroe pocket.
• Kap met koord.

Item no. 62520xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL-XXXL

€ 60

Zwart 62520xx111

Grijs 62520xx990

Blauw 62520xx222

Navy 62520xx999

Rood 62520xx333

TORINO ZIP
HOODIE WOMEN
• French Terry in 65% katoen
en 35% polyester.
• Kangoeroe pocket.
• Kap met koord.

Item no. 62521xxxxx
Size XS-S-M-L-XL

€ 60

Zwart 62521xx111

Grijs 62521xx990

Navy 62521xx999
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Navy 62540xx999

Grijs 62540xx990

Navy 62541xx999

Zwart 62540xx111

Grijs 62541xx990

Zwart 62541xx111

TORINO SWEAT PANTS

TORINO SWEAT PANTS WOMEN

• French Terry in 65% katoen en 35% polyester.
• Zijzakken.
• Achterzak.

•
•
•
•
•

Item no. 62540xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL-XXXL

French Terry in 65% katoen en 35% polyester.
Zijzakken.
Achterzak.
Regular fit.
Koord aan de heup.

Item no. 62541xxxxx

€ 40

Size XS-S-M-L-XL

€ 40

Navy 62550xx999

Grijs 62550xx990

Zwart 62550xx111

Navy 62551xx999

Grijs 62551xx990

Zwart 62551xx111

TORINO SWEAT SHORTS

TORINO SWEAT SHORTS WOMEN

• French Terry in 65% katoen en 35% polyester.
• Zijzakken.
• Achterzak.

•
•
•
•

Item no. 62550xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL-XXXL

€ 37

French Terry in 65% katoen en 35% polyester.
Zijzakken.
Achterzak.
Koord aan de heup.

Item no. 62551xxxxx
Size XS-S-M-L-XL

€ 37
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TORINO POLO
T-SHIRT
• 60% piqué katoen,
40% polyester.
• Klassieke basis polo.
• 215g/m2

Item no. 62510xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL-XXXL

€ 30

Zwart 62510xx111

Grijs 62510xx990

Navy 62510xx999

Wit 62510xx000

Rood 62510xx333

Blauw 62510xx222

TORINO T-SHIRT
• T-shirt in 60% katoen,
40% polyester.
• 165g/m2

Item no. 62500xxxxx
Size S-M-L-XL-XXL-XXXL

€ 24

Zwart 62500xx111

Grijs 62500xx990

Navy 62500xx999

Wit 62500xx000

Rood 62500xx333

Blauw 62500xx222

TORINO T-SHIRT
WOMEN
• T-shirt in 60% katoen,
40% polyester.
• 165g/m2
• Women’s fit.
• V-hals.

Item no. 62501xxxxx
Size XS-S-M-L-XL

€ 24
Zwart 62501xx111

Grijs 62501xx990

Navy 62501xx999

Wit 62501xx000

Rood 62501xx333
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TORINO
PADDED JACKET
•
•
•
•
•

Binnen-en buitenmateriaal in 100% polyester.
Met kap.
Licht en praktisch.
Elastische heup en mouwen.
Twee zijzakken met rits.

Item no. 62560xx111

NECK WARMER II

HAARBAND

• 100% Micro polyester.
• SELECT logo.
• Sneldrogend.

•
•
•
•
•

€ 100

Item no. 6282100111
€ 10

SELECT BASIC
COTTON T-SHIRT

MUTS

PLAYER GLOVE III

• 100% cotton.
• 140 g/m2

• 95% Acrylic, 5% Spandex.
• Zacht en comfortabel.

Item no. 62570xx111

Item no. 6281300111 één maat
€ 6,5

• 95% Nylon en 5% spandex.
• Silicone print op de palm verzekert goede grip
op de bal.

Size XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
62560xx111

Size S-M-L-XL-XXL-XXXL
Size 6/8-10/12-14/16

€ 15
62570xx111

3-pack.
Kleuren: zwart, limoen, oranje.
65% nylon en 35% elastische vezel.
Één maat.
Silicone binnenin/antislip.

Item no. 6977500000 één maat
€7

Item no. 60099xx111
Size 4-5-6-7-8-9-10-11

€ 15
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Maattabel (maten in centimeter)
MEN’S SIZE

De vermelde maat is voor begeleiding. Altijd eerst het product passen om er zeker van te zijn dat de maat correct is.

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

A

Chest

92

96

100

104

108

110

116

B

Waist

77

82

87

92

97

102

107

C

Hip

94

98

102

106

112

116

120

D

Inseam

81

83

85

87

89

91

93

E

Heights

172/174

176/178

180/182

184/186

188/190

192/194

196/198

XS

S

M

L

XL

XXL

WOMEN’S SIZE

A

Chest

84

88

92

96

100

104

B

Waist

68

72

76

80

84

88

C

Hip

96

100

104

108

112

116

D

Inseam

78

80

82

84

86

88

E

Heights

158/162

162/166

166/170

170/174

174/178

178/180

6 years

8 years

10 years

12 years

14 years

A

B

C

CHILDREN’S SIZE

D
A

Chest

58/60

64/66

69/71

75/77

84/86

B

Waist

56/58

58/60

61/63

66/68

69/71

C

Hip

64/66

68/70

75/77

81/83

89/91

D

Inseam

52/54

58/60

64/66

70/72

77/79

E

Heights

116/122

122/128

140/146

146/152

164/170

E

MONACO

ARGENTINA

SHIRTS

CHILDREN & ADULTS

CHILDREN & MEN ADULTS

WOMEN ADULTS

ARGENTINA PLAYER SHIRT S/S

MONACO PLAYER SHIRT S/S

ARGENTINA PLAYER SHIRT S/S WOMEN
MONACO
TECHNICAL POLO
ARGENTINA PLAYER SHIRT S/S STRIPED

SHORTS

ARGENTINA PLAYER SHIRT L/S

TRAINING SWEAT / JACKETS

BRAZIL PLAYER SHORTS

ARGENTINA PLAYER SHORTS

ARGENTINA PLAYER SHORTS WOMEN

GOALKEEPER CLOTHING

ARGENTINA
TRAINING SWEAT
1/2 ZIP

MONACO
TRAINING SWEAT
MONACO
ZIP HOODIE

ARGENTINA
TRAINING
SWEAT
ARGENTINA
ZIP JACKET

MONACO
ZIP JACKET

MONACO
HANDBALL
PANTS

MONACO
PANTS

MONACO
TRAINING
PANTS

MONACO
BERMUDA
SHORTS

ARGENTINA PANTS

ARGENTINA TRAINING PANTS

ARGENTINA
TRAINING
KNICKERS

JACKETS

TRAINING PANTS

MONACO GOALKEEPER SHIRT

MONACO
TRAINING JACKET

MONACO
ALL-WEATHER JACKET

MONACO
ALL-WEATHER JACKET

SPAIN COACH JACKET

ARGENTINA
WINDBREAKER

ARGENTINA
ALL-WEATHER JACKET

MONACO GOALKEEPER SHORTS

ARGENTINA GOALKEEPER SHIRT

MADRID GOALKEEPER SHORTS II

PISA

TORINO
MEN ADULTS

SHIRTS

CHILDREN & MEN ADULTS

WOMEN ADULTS

TORINO T-SHIRT

TORINO T-SHIRT WOMEN

PISA PLAYER SHIRT S/S

SHORTS

TORINO POLO T-SHIRT

PISA PLAYER SHORTS

TORINO SWEAT SHORTS

TORINO SWEAT SHORTS WOMEN

LEISUREWEAR
HOODIES

TORINO
ZIP HOODIE

TORINO
ZIP HOODIE WOMEN

TORINO
HOODIE
TORINO PADDED JACKET

KNITTED HAT

SELECT BASIC
COTTON T-SHIRT

PLAYER GLOVE III

SWEAT PANTS

NECK WARMER II

TORINO SWEAT PANTS

TORINO SWEAT PANTS WOMEN

KEEPERSHANDSCHOENEN

AN ANATOMICAL
WORK OF ART

3

Het Anatomical Fit System buigt de handschoen een beetje, zodanig dat de hand in de
natuurlijk grijp positie komt te staan. Dit zorgt voor een verbeterd comfort, flexibiliteit
en bewegingsvrijheid in samenwerking met de vingers.
Het topmodel 88 PRO GRIP heeft een elastisch inzetstuk tussen de wijsvinger en duim
voor optimale bewegingsvrijheid. De rug van de hand bestaat uit een 3mm. Diepe soft
latex. Een wijde sluiting verzekert een gevoel van stabiliteit in de pols.
Het belangrijkste is natuurlijk de palm. 3mm NOVA Grip Latex verzekert een perfecte
grip in alle weersomstandigheden.

4

Negative Cut is een manier om de handschoen aan elkaar te stikken. De vingers worden langs binnen genaaid. Op die manier blijft er ten allen tijde latex contact met de
bal.
Het zachte binnen materiaal zorgt voor een optimaal comfort, verbetert de flexibiliteit
en verzekert minimale wateropname.

1

2

3

4

AIRPRENE
FOR
VENTILATION

ELASTIC
INSERT

NOVA GRIP
LATEX

HEAT
INJECTION
RUBBER
PATTERN

2

1

5

PERSONALISEER JE HANDSCHOENEN
Op alle handschoenen in ons gamma hebben we
plaats gemaakt op de wijde latex sluiting om een
naam te printen. Contacteer uw locale distributeur
voor verdere details.

5

Verschillende cuts/snit

Negative Cut
De vingers worden langs de binnenkant dichtgenaaid. De Latex palm loopt zo tussen de
vingersdoor naar de handrug. Dit zorgt voor
een contact tussen hand/vingers en de bal.

Latex technologie
Flexion Latex
Duurzame latex geproduceerd voor jeugdhandschoenen. Geschikt voor alle weertypes.
New Basic Latex
Duurzame latex met een fantastische grip in
alle weersomstandigheden. Hierdoor zijn ze
geschikt voor zowel trainingen als wedstrijden.
New Softy Latex
Zachte en duurzame latex - geschikt voor alle
weertypes. Het wordt sterk aanbevolen om
deze vooraf nat te maken voor de beste grip.
Dura Grip Latex
Zachte en sterke latex voor alle weertypes.
De latex heeft een lange levensduur en is geschikt voor zowel trainingen als wedstrijden.
Dura Pro Latex
Sterke en duurzame latex. Vooral geschikt
voor kunstgras.
Elite Super Soft
Latex van hoge kwaliteit voor professionele
wedstrijden. De handschoen heeft een perfecte grip in alle weersomstandigheden.

Hyla Cut
Combinatie van rollfinger en flat cut. Latex
wordt rond de vingertoppen gerold. Op die manier krijg je het comfort van een flat cut, met de
eigenschappen van een rollfinger, ttz het constante balcontact van de latex met de bal.

Flat Cut
Traditionele manier om de palm te construeren.
De vingers blijven losser zitten dan in andere
pasvormen. Op die manier krijg je meer comfort.

Super Soft Latex
Zeer zachte en duurzame latex, geschikt voor
professionele wedstrijden. Biedt een goede
grip en optimaal contact met de bal. Goed
voor alle weersomstandigheden.

Punch Zone
Gemaakt van anti-slip materiaal voor een verbeterde kracht en vermindering van het draai
effect op de bal

Ultra Pro Latex
Zachte en slijtvaste latex, vooral ontwikkeld
voor onze beste jeugdhandschoenen. Combinatie van een fantastische grip en een lange
levensduur. Voor alle weertypes.
Nova Grip Latex
Topprestatie latex. Ideaal voor professionele
handschoenen. Biedt een betere grip bij zowel droog als nat weer in vergelijking met de
andere latexsoorten.
Elite Soft Latex
Topprestatie latex met goede grip in alle
weersomstandigheden. Goed contact met de
bal.

Handschoen
technologie
Anatomic Fit System
Verzekerd een juiste vorm. Anatomisch gevormd voor een normale hand.

Handschoen maat
Meet de lengte van je hand zoals getoond en
zoek de voorgestelde maat in de tabel hieronder.

Wide wrist
Extra wijde polsband voor betere ondersteuning en comfort.
Comfort
Mesh aan de binnenkant van de vingers voor
een goede luchtcirculatie.
Flexibility
Injectie in spinnenweb vorm voor een licht
gevoel en een betere flexibiliteit.

Protectie
Fixed guards
Voor versteviging en vinger bescherming
Latex op vingertoppen
Voor stabiliteit en impact bescherming

MAAT
0
1
2
3
4
5
6
7
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12

HAND LENGTE
13 cm.
13.5 cm.
14 cm.
15 cm.
15.5 cm.
16 cm.
16.5 cm.
17 cm.
18 cm.
18.5 cm.
19 cm.
19.5 cm.
20 cm.
20.5 cm.
21 cm.
21.5 cm.
22 cm.

100

101

ELITE

FLEXIBILITY
THUMB
WARMTH

03 YOUTH

VENTILATION

04 KIDS PROTECTION

WRIST



22 FLEXI GRIP

FIT














Latex on fingertips for stability and impact protection

PUNCH ZONE

33 FUTSAL




33 ALLROUND

Rubber lines on fingers for stability and impact protection





Fixed guards for reinforcement and protection of the
fingers

PROTECTION



TRAINING
34 PROTECTION





88 KIDS

Hyla cut



55 EXTRA FORCE



Flat Cut

56 WINTHER



78 PROTECTION



77 SUPER GRIP

88 PRO GRIP

CUT

90 FLEXI PRO

93 ELITE

Negative Cut

TRAINING / MATCH

















For comfort and increased power and precision





























Anatomical Fit System to ensure correct fit, as the glove is
designed according to hands' natural grip position





























Elastic strap for a tight, secure fit















































Extra wide latex wrist strap for improved support and
comfort
Strapless glove with extended grip zone on the back of
the wrist



Mesh on the inside of fingers to ensure good air circulation



Injection mold spiderweb design for a lightweight feeling
and increased flexibility









The fingertips are free in order to provide optimum ball
control at the start of the game
Wrapped from palm to backhand maximizing catching
area
Fleece and neoprene lining for extra warmth
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ELITE

ELITE

HYLA CUT

NEGATIVE CUT

93 ELITE

90 FLEXI PRO

• 4 mm Elite Soft Latex voor een goede grip
en contact met de bal.
• Rubberen lijnen op de vingers voor stabiliteit en impact protectie. Omsloten van palm
tot backhand voor een maximale catching
zone.
• Punch Zone voor comfort en optimale
kracht en precisie.
• Anatomical Fit System.
• Airprene binnenin voor een beter comfort,
flexibiliteit en minimale water absorptie.
• Wijde elastische polsband.

• 3 mm Nova Grip Latex voor een perfecte
grip in alle weersomstandigheden.
• Rubberen lijnen op de vingers voor
stabiliteit en impact protectie.
• Punch Zone voor comfort en optimale
kracht en precisie.
• Mesh binnenin voor goede luchtcirculatie.
• Anatomical Fit System.
• Handschoen zonder polsband met grote
grip zone tot aan de pols.

Item no. 60193xx161

€ 80

Size 7-8-8½-9-9½-10-10½-11-12

Item no. 60190xx141
Size 7-8-8½-9-9½-10-10½-11-12

€ 110

ELITE

ELITE

NEGATIVE CUT

HYLA CUT

88 PRO GRIP

77 SUPER GRIP

• 3 mm Nova Grip Latex voor een perfecte grip
in alle weersomstandigheden.
• Omsloten van palm tot backhand voor een
maximale catching zone.
• Punch Zone voor comfort en optimale kracht
en precisie.
• Anatomical Fit System.
• Airprene binnenin voor een beter comfort,
flexibiliteit en minimale water absorptie.
• Neoprene elastische band voor betere
pasvorm.

• 4 mm Super Soft Latex voor een perfecte
grip in alle weersomstandigheden.
• Latex op de vingertoppen voor stabiliteit en
impact protectie.
• Anatomical Fit System.
• Spiderweb design voor een verbeterde
flexibiliteit.
• Een wijde elastische polsband.

Item no. 60188xx203
Size 7-8-8½-9-9½-10-10½-11-12

€ 100

Item no. 60177xx151
Size 7-8-8½-9-9½-10-10½-11

€ 75
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ELITE

TRAINING / MATCH

FLAT CUT - PROTECTION

FLAT CUT

78 PROTECTION

56 WINTER

• 3 mm Super Soft Latex verzekert een
goede grip.
• Vingerprotectie.
• Punch Zone voor comfort en optimale
kracht en precisie.
• Anatomical Fit System.
• Spiderweb design voor een verbeterde
flexibiliteit.
• Een wijde elastische polsband.

• 3 mm grey Dura Pro Latex, speciaal ontwikkeld voor gebruik op kunstgras.
• Fleece and neoprene lining voor extra
warmte.
• Punch Zone voor comfort en optimale
kracht en precisie.
• Mesh aan de binnenzijde van de vingers
voor verbeterde luchtcirculatie.
• Anatomical Fit System.
• Spiderweb design voor een verbeterde
flexibiliteit.
• Een wijde elastische polsband.

Item no. 60178xx252
Size 7-8-8½-9-9½-10-10½-11-12

€ 80

Item no. 60156xx301 Size 7-8-8½-99½-10-10½-11

€ 55

TRAINING / MATCH

TRAINING

FLAT CUT

FLAT CUT - PROTECTION

55 EXTRA FORCE

34 PROTECTION

• 3 mm Dura Grip Latex verzekert een
goede grip.
• Latex op de vingertoppen voor stabiliteit
en impact protectie.
• Punch Zone voor comfort en optimale
kracht en precisie.
• Mesh aan de binnenzijde van de vingers
voor verbeterde luchtcirculatie.
• Anatomical Fit System.
• Spiderweb design voor een
verbeterde flexibiliteit.
• Een wijde elastische polsband.

• 3 mm Dura Grip Latex verzekert een
goede grip.
• Vingerprotectie.
• Punch Zone voor comfort en optimale
kracht en precisie.
• Mesh aan de binnenzijde van de vingers
voor verbeterde luchtcirculatie.
• Anatomical Fit System.
• Een wijde elastische polsband.

Item no. 60155xx205
Size 7-8-8½-9-9½-10-10½-11

€ 60

Item no. 60134xx620
Size 5-6-7-8-8½-9-9½-10-11

€ 50

104 KEEPERSHANDSCHOENEN

TRAINING / MATCH

TRAINING

KIDS - FLAT CUT

FLAT CUT

88 KIDS

22 FLEXI GRIP

• 3 mm Ultra Pro Latex voor een perfecte
grip in alle weersomstandigheden.
• Latex op de vingertoppen voor stabiliteit
en impact protectie.
• Punch Zone voor comfort en optimale
kracht en precisie.
• Anatomical Fit System.
• Een wijde elastische polsband.

• 3 mm New Softy Latex voor een perfecte
grip in alle weersomstandigheden.
• Punch Zone voor comfort en optimale
kracht en precisie.
• Mesh aan de binnenzijde van de vingers
voor verbeterde luchtcirculatie.
• Anatomical Fit System.
• Een wijde elastische polsband.

Item no. 60288xx203

Item no. 60122xx210

Size 3-4-5-6-7

€ 35

TRAINING

Size 5-6-7-8-9-10-11

€ 30

TRAINING

NEGATIVE CUT

KIDS - FLAT CUT

33 ALROUND

03 YOUTH

• 3 mm New Basic Latex verzekert een
goede grip.
• Latex op de vingertoppen voor stabiliteit
en impact protectie.
• Punch Zone voor comfort en optimale
kracht en precisie.
• Mesh aan de binnenzijde van de vingers
voor verbeterde luchtcirculatie.
• Anatomical Fit System.
• Een wijde elastische polsband.

• Flat cut – outside-stitching aan de zijden
van de vingers voor een losser gevoel.
• 3 mm Flexion Latex voor een perfecte grip
in alle weersomstandigheden.
• Anatomical Fit System.
• Punch Zone voor comfort en optimale
kracht en precisie.
• Spiderweb design voor een verbeterde
flexibiliteit.
• Zeer brede sluiting met Pull Loop voor
snelle, makkelijke en correcte aanpassing.
• Mesh aan de binnenzijde van de vingers
voor verbeterde luchtcirculatie.

Item no. 60133xx161
Size 5-6-7-8-8½-9-9½-10-11

€ 45

Item no. 60103xx151
Size 0-1-2-3-4-5-6

€ 25
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TRAINING
FLAT CUT - PROTECTION

04 KIDS PROTECTION
• 3 mm New Basic Latex verzekert een
goede grip.
• Vingerprotectie.
• Punch Zone voor comfort en optimale
kracht en precisie.
• Anatomical Fit System.
• Een wijde elastische polsband.

Item no. 60104xx240
Size 0-1-2-3-4-5-6-7

€ 30

TRAINING

EXTRA

NEGATIVE CUT

33 FUTSAL LIGA

PLAYER GLOVE III

• 3 mm New Basic Latex verzekert een
goede grip.
• Punch Zone voor comfort en optimale
kracht en precisie.
• Anatomical Fit System.
• De vingertoppen zijn vrij voor een verbeterde balcontrole.
• Een wijde elastische polsband.

• 95% Nylon en 5% spandex.
• Silicone print op de palm verzekert
goede grip op de bal.

Item no. 60933xx161
Size 5-6-7-8-9-10-11

€ 30

Item no. 60099xx111
Size 4-5-6-7-8-9-10-11

€ 15

106

HIGH SAFE

STANDARD

• Klassieke scheenbeschermer.
• Flexibel met sterke polypropyleen inzetstukken voor
betere bescherming.
• Extra enkelbescherming en velcro sluiting.

• Lichtgewicht scheenbeschermer met schelp en EVA foam.
• Dubbele Velcro sluiting verzekert een perfecte pasvorm.

Item no. 64731xx010 Size XXS, XS, S, M, L
€ 20

SHIN GUARD SUPER SAFE
• Lichte scheenbeschermers die je makkelijk kan plaatsen en
verwijderen.
• Sleeves met zakken om de beschermers op hun plaats te houden.

Item no. 64780xx111 Size XS, S, M, L
€ 25

Item no. 64760xx333 Size S, M, L
€ 15

GUARD STAYS
• Slim alternatief voor tape.
• Helpt de scheenbeschermer op zijn
plaats houden.

Item no. 7790300111 One size
€6

SCHEENBESCHERMERS

SPORTS
BANDAGES

B U IT

EN

ZI
JD

E

PROTECTIE
ZONDER
COMPROMIS

THE FUTURE OF
COMPRESSION SUPPORT

PROFCARE Sport bescherming is het antwoord voor zowel elite
als amateur sporters.
De elastische basiscollectie heeft tot doel de behandeling van kleinere kwetsuren. De neopreen collectie echter helpt om kwetsuren
preventief te gaan behandelen door de juiste ondersteuning en
warmte, maar ook de rehabilitatie van kwetsuren te bevorderen.

Zichtbaar, groene markering aan de buitenzijde voor een correcte plaatsing van het
siliconen patroon aan de binnenzijde.

Onze neopreen bandages zijn gemaakt in een simpel, functioneel
design, van uitzonderlijk hoge kwaliteit.
De speciaal ontwikkelde vorm past zich ogenblikkelijk aan, aan de
anatomie van het lichaam.

BIN N

EN

ZI

Een derde serie ondersteunende bandages zijn degene met kinesiologisch effect en compressie. Veel sporters in de wereld van
handbal, badminton, basketbal, volleybal, voetbal, tennis en andere
sporten maken reeds gebruik van deze innovatieve bandages.

JD
E

“Grippy” Siliconen patroon aan de binnenzijde geven een kinesiologisch effect.

COMPRESSIE MET KINESIOLOGISCH EFFECT 111

6650 COMPRESSION ELBOW
SUPPORT

6651 COMPRESSION ELBOW
SUPPORT - YOUTH

• 82% polyamide en 18% spandex.
• 3 - wegs schokabsorberende EVA pad met
amortiserend buitenmateriaal geeft optimale
protectie en bewegingsvrijheid.
• Grippy siliconen patroon binnenin met
kinesiologisch effect.
• Stimuleert de bloedsomloop voor meer energie in de
elleboog en makkelijkere genezing.
• 4 way stretch voor mobiliteit en comfort.

• 82% polyamide en 18% spandex.
• 3 - wegs schokabsorberende EVA pad met
amortiserend buiten materiaal geeft optimale
protectie en bewegingsvrijheid.
• Grippy siliconen patroon binnen in met
kinesiologisch effect.
• Stimuleert de bloedsomloop voor meer energie
in de elleboog en sneller herstel.
• 4 way stretch voor mobiliteit en comfort.

Item no. 56650xx111

Item no. 56651xx111

Size XS, S, M, L, XL, XXL

€ 40

Size S/M, L/XL

• 82% polyamide en 18% spandex.
• Een”grippy” siliconen patroon aan de
binnenkant met kinesiologisch effect
dat de bloedsomloop stimuleert. Dit
resulteert in meer energie in de arm en
een sneller herstel.
• 4-way stretch voor betere mobiliteit en
comfort.

• Praktisch in warme sporthallen, vermits
het zweet niet in de hand loopt en hierdoor de grip op de bal niet in gedrang
brengt.
• Per paar.

Item no. 56610xx111 Zwart
Item no. 56610xx000 Wit
Item no. 56610xx333 Rood
Item no. 56610xx222 Blauw
Size XS, S, M, L, XL

€ 40

€ 30

6407 COMPRESSION SHORTS

6350 COMPRESSION THIGH

• 82% polyamide en 18% spandex.
• Een”grippy” siliconen patroon aan de binnenkant stimuleert de bloedsomloop door het kinesiologisch effect.
Dit resulteert in meer energie en een
sneller herstel.
• 4-way stretch voor betere mobiliteit en comfort.

• 82% polyamide en 18% spandex.
• Een”grippy” siliconen patroon aan de binnenkant stimuleert de bloedsomloop door het kinesiologisch effect.
Dit resulteert in meer energie en een
sneller herstel.
• 4-way stretch voor betere mobiliteit en comfort.

Item no. 56407xx111

Item no. 56350xx111

Size XS, S, M, L, XL, XXL

Size XS, S, M, L, XL, XXL

€ 80

6610 COMPRESSION SLEEVE

€ 30

6252 COMPRESSION KNEE
SUPPORT
• 82% polyamide en 18% spandex.
• Een”grippy” siliconen patroon aan de binnenkant stimuleert de bloedsomloop door het kinesiologisch effect.
Dit resulteert in meer energie en een sneller herstel.
• 4-way stretch voor betere mobiliteit en comfort.

6150 CALF COMPRESSION
SUPPORT
• 82% polyamide en 18% spandex.
• Een”grippy” siliconen patroon aan de binnenkant stimuleert de bloedsomloop door het kinesiologisch effect.
Dit resulteert in meer energie en een sneller herstel.
• 4-way stretch voor betere mobiliteit en comfort.
• Per paar.

Item no. 56252xx111

Item no. 56150xx111 Zwart
Item no. 56150xx000 Wit

Size XS, S, M, L, XL, XXL

Size XS, S, M, L, XL

€ 30

€ 35
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6603 ELBOW SUPPORT WITH
SPLINTS
• Elleboog support in 4 mm. en 3 mm. SBR-neopreen.
• Voorkomt hyperextensie kwetsuren en kwetsuren in het
algemeen.

Item no. 56603xx111
Size XS, S, M, L, XL, XXL

6702 WRIST SUPPORT
• Pols Support in 1.5 mm. SBR -neopreen.
• Geeft warmte en ondersteuning. Stabiliseert en neemt
de pijn weg.

Item no. 5670202111
Eén maat

€ 15

€ 50

6600 ELBOW SUPPORT

6700 WRIST SUPPORT

6701 WRIST SUPPORT

6500 SHOULDER SUPPORT

• Elleboog support 4 mm back. SBR-neopreen, geeft
optimale warmte en front 1.5 mm SBR neopreen voor
flexibiliteit.
• Geeft ondersteuning en warmte aan de elleboog.
• Geschikt voor verrekkingen en om het risico op
toekomstige kwetsuren te vermijden.

• Pols support in 4 mm. SBR-neopreen met dubbele
velcro sluiting voor optimale ondersteuning en warmte.
• Door de 3.8 cm velcro sluiting zo dicht mogelijk tegen
de pols te sluiten verhoogt de ondersteuning en
vermindert de flexibiliteit.
• Door de 2.5 cm velcro sluiting zo dicht mogelijk tegen
de pols te sluiten verhoogt u de flexibiliteit en verlaagt u
de ondersteuning.

• 4mm. SBR-neopreen met splint.
• De bandage verwarmt en ondersteunt de pols wanneer
er veel spanning op zit.
• Keuze tussen links en rechts.

• Schouder support in 4 mm SBR-neopreen voor
optimale pasvorm.
• Geeft warmte en vermindert pijn rond het
schoudergewricht.
• Voor een overbelaste schouder of gedurende
rehabilitatie.

Item no. 56600xx111
Size XS, S, M, L, XL, XXL

€ 17,5

Item no. 56700xx111
Size XS/S, M/L, XL/XXL

€ 15

Item no. 56701xx111
Links, size XS/S, M/L, XL/XXL

Item no. 56701xx333
Rechts, size XS/S, M/L, XL/XXL

€ 25

Item no. 56500xx111
Size XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

€ 45

THERMISCHE BROEKEN 113

6400 THERMAL TROUSERS

6400 THERMAL TROUSERS

6400 THERMAL TROUSERS

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Thermische broek uit 1.5 mm. SBR-neopreen.
Optimale pasvorm geeft warmte en support.
Preventief tegen problemen in de lies.
Te gebruiken tijdens rehabilitatie.
Omkeerbaar.

Thermische broek uit 1.5 mm. SBR-neopreen.
Optimale pasvorm geeft warmte en support.
Preventief tegen problemen in de lies.
Te gebruiken tijdens rehabilitatie.
Omkeerbaar.

Item no. 56400xx212 zwart/blauw

Item no. 56400xx131 zwart/rood
Size XS, S, M, L, XL, XXL

€ 49

€ 49

6410 BACK SUPPORT

6411 BACK SUPPORT
WITH SPLINTS

6401 THERMAL TROUSERS
WITH LYCRA

• Rug support in 4 mm. SBR-neopreen.
• Geeft warmte, stabiliteit en vermindert de pijn
in de rug en heup.
• De support wordt geleverd met uitneembare spalken
voor meer ondersteuning.

• 1.5 mm SBR-neopreen en lycra.
• Optimale pasvorm geeft steun en warmte.
• Zeer geschikt voor indoor gebruik.

Item no. 56411xx111

€ 49

Item no. 56410xx111
Size S, M, L, XL, XXL

€ 35

Size S, M, L, XL, XXL

€ 45

kleur zwart aan de tegenovergestelde zijde.

Thermische broek uit 1.5 mm. SBR-neopreen.
Optimale pasvorm geeft warmte en support.
Preventief tegen problemen in de lies.
Te gebruiken tijdens rehabilitatie.
Omkeerbaar.

Size XS, S, M, L, XL, XXL

• Rug support in 4 mm. SBR-neopreen.
• Geeft warmte, stabiliteit en vermindert de pijn
in de rug en heup.

Alle drie de versies van de thermische broek hebben de

Item no. 56400xx010 zwart/wit
Size XS, S, M, L, XL, XXL

€ 49

Item no. 56401xx111
Size XS, S, M, L, XL, XXL

6420 GOALKEEPER PANTS
• Keepersbroek in 1.5 mm. SBR-neopreen met optimale
pasvorm en speciaal EVA versterkingen op de heupen.
• Geeft warmte en ondersteuning.
• Vermindert kans op lies kwetsuren.

Item no. 56420xx111
Size S, M, L, XL, XXL

€ 49
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6206 KNEE SUPPORT VOLLEYBALL

6207 KNEE SUPPORT FOR
JUMPER’S KNEE

• Comfortabel, flexibel, polyester en spandex knie bandage.
• Het buitenste van het stootkussen is gemaakt in een
hitte bestendig materiaal, het EVA Hyperfoam beschermt
tegen vallen en stoten.
• De opening achteraan de knie vermijdt irritatie.
• Geleverd per paar.

•
•
•
•

Item no. 56206xx111

Size XS, S, M, L, XL, XXL

Size XS, S, M, L, XL

€ 50

6205 KNEE SUPPORT WITH
LARGE PAD
• 4 mm. SBR-neopreen en 4 mm. Geperforeerd SBRneopreen zorgt voor warmte en ondersteuning.
• Schokabsorberend EVA-pad met Armortec
buitenmateriaal tegen impact en schokken.
• De achterzijde is gemaakt uit geperforeerd neopreen
met verbeterde flexibiliteit.

Item no. 56205xx111
Size S, M, L, XL, XXL

€ 30

Knie bandage in 4 mm SBR-neopreen.
Optimale verlichting voor Schlatter’s en jumper’s knie.
Geeft warmte en ondersteuning.
Achterkant in geperforeerd neopreen voor betere
flexibiliteit.

Item no. 56207xx111
€ 30

6300 THIGH SUPPORT

6100 ANKLE SUPPORT

6110 CALF SUPPORT

• Dij bandage in 4 mm SBR-neopreen.
• Geeft warmte, ondersteuning en verbetert de
bloedsomloop.
• Geschikt na verrekkingen en voor rehabilitatie.
• Minimaliseert risico op toekomstige kwetsuren.

• Enkel bandage in 4 mm SBR-neopreen.
• Geeft warmte, ondersteuning en verlicht de pijn
van het enkelgewricht.

• Kuit bandage, vooraan 1.5 mm SBR-neopreen
en achteraan 4 mm SBR-neopreen.
• Geeft steun en warmte aan de kuit.
• Verbetert de bloedsomloop.

Item no. 56300xx111

€ 15

Size XS, S, M, L, XL, XXL

€ 20

Item no. 56100xx111
Size XS (35-37), S (37-39), M (39-41), L (41-43), XL (43-46)

Item no. 56110xx111
Size S, M, L, XL, XXL

€ 20
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6202 KNEE SUPPORT HANDBALL UNISEX

6202W KNEE SUPPORT HANDBALL WOMEN

• 4 mm. SBR-neopreen met anatomische vorm voor
optimale pasvorm.
• Geperforeerde achterzijde voor betere flexibiliteit.
• Geeft warmte en steun, EVA schokabsorberend
stootkussen.
• Armortec.

• 4 mm. SBR-neopreen met anatomische vorm voor
optimale pasvorm.
• Geperforeerde achterzijde voor betere flexibiliteit.
• Geeft warmte en steun, EVA schokabsorberend
stootkussen.
• Armortec.

Item no. 56202xx111

Item no. 56202xx999

Size XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

€ 30

6200 KNEE SUPPORT
• Knie bandage in 4 mm. SBR-neopreen.
• Geeft warmte en ondersteuning voor de knie.
• Geperforeerde achterzijde voor betere flexibiliteit.

Item no. 56200xx111
Size XS, S, M, L, XL, XXL

€ 20

6201 OPEN PATELLA
KNEE SUPPORT
•
•
•
•

Knie bandage in 4 mm. SBR-neopreen.
Geeft warmte en ondersteuning voor de knie.
Geperforeerde achterzijde voor betere flexibiliteit.
Speciaal ontwikkeld voor atleten die geen druk op de
knieschijf kunnen verdragen.

Item no. 56201xx111
Size XS, S, M, L, XL, XXL

€ 20

Size XS, S, M, L, XL

€ 30

6204 KNEE SUPPORT
WITH SIDE SPLINTS

6291 COMPRESSION KNEE
SUPPORT - HANDBALL YOUTH

6250 COMPRESSION KNEE
SUPPORT - UNISEX

6251W COMPRESSION KNEE
SUPPORT - WOMEN

•
•
•
•
•

• Gemaakt uit 80% polyamide en 20% spandex.
• Lichtgewicht en 4-way stretch voor mobiliteit
en comfort.
• Schokabsorberend EVA pad met Armortec.
• Geleverd per paar.

• Gemaakt uit 80% polyamide en 20% spandex.
• Lichtgewicht en 4-way stretch voor mobiliteit
en comfort.
• Schokabsorberend EVA pad met Armortec.

• Gemaakt uit 80% polyamide en 20% spandex.
• Lichtgewicht en 4-way stretch voor mobiliteit
en comfort.
• Schokabsorberend EVA pad met Armortec.

Item no. 56250xx111

Item no. 56251xx111

Size XS, S, M, L, XL, XXL

Size XS, S, M, L, XL

€ 35

€ 35

4 mm. SBR-neopreen geeft warmte en ondersteuning.
De opening haalt de druk weg van de knieschijf.
Wrap around methode verzekert een goede pasvorm.
Vier velcro straps geven een betere ondersteuning.
De aluminium inzetstukken kunnen worden gebogen en op
die manier aan de knieschijf worden aangepast.

Item no. 56204xx111
Size XS/S, M/L, XL/XXL

€ 55

Item no. 56291xx111
Size S, M, L, XL, XXL

€ 45

116 COMPRESSIE T-SHIRTS EN TIGHTS

6900 COMPRESSION T-SHIRT
WITH SHORT SLEEVES (S/S)

6900 COMPRESSION T-SHIRT
WITH SHORT SLEEVES (S/S)

6406W COMPRESSION
TIGHTS - WOMEN

6405 COMPRESSION TIGHTS
– MEN

•
•
•
•

•
•
•
•

• Gemaakt in 80% polyamide en 20% elastaan met
anatomische pasvorm.
• Warmte en ondersteuning. 4-way stretch verbetert
mobiliteit en comfort.
• Transpiratie afvoer in de onderrug.

• Gemaakt in 80% polyamide en 20% elastaan met
anatomische pasvorm.
• Warmte en ondersteuning. 4-way stretch verbetert
mobiliteit en comfort.
• Transpiratie afvoer in de onderrug.

Gemaakt in 84% polyester en 16% elastaan.
4-way stretch voor betere mobiliteit en comfort.
De antibacteriële eigenschappen voorkomen geurtjes.
De platte naden maken het zeer comfortabel om te
dragen.

Gemaakt in 84% polyester en 16% elastaan.
4-way stretch voor betere mobiliteit en comfort.
De antibacteriële eigenschappen voorkomen geurtjes.
De platte naden maken het zeer comfortabel om te
dragen.

Item no. 56900xx111

Item no. 56900xx000

Item no. 56406xx111

Item no. 56405xx111

Size S, M, L, XL, XXL

Size S, M, L, XL, XXL

Size S, M, L, XL

€ 40

€ 40

€ 50

Size S, M, L, XL, XXL
Size 8, 10, 12, 14,

€ 50

6902 COMPRESSION SHIRT WITH LONG SLEEVES (L/S)
•
•
•
•

Compressie shirt in 84% polyester en 16% elastaan.
4 -way stretch verbetert mobiliteit en comfort.
De platte naden maken het extreem comfortabel.
Anatomische pasvorm met duimsteun.

Item no. 56902XX111 Zwart
Item no. 56902XX222 Blauw
Item no. 56902XX444 Groen
Item no. 56902XX333 Rood

Item no. 56902XX000 Wit
Item no. 56902XX555 Geel
Size S, M, L, XL, XXL
Size 10-12, 14-16,

€ 40
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6402 COMPRESSION
SHORTS

6402 COMPRESSION
SHORTS

6402 COMPRESSION
SHORTS

6402 COMPRESSION
SHORTS

• Gemaakt van 80% polyamide en 20% spandex.
• Geeft ondersteuning, stabiliteit en vermindert
het risico op kwetsuren.
• 4 way stretch voor betere mobiliteit en comfort.
• Platte naden voor verbeterd comfort.

• Gemaakt van 80% polyamide en 20% spandex.
• Geeft ondersteuning, stabiliteit en vermindert
het risico op kwetsuren.
• 4 way stretch voor betere mobiliteit en comfort.
• Platte naden voor verbeterd comfort.

• Gemaakt van 80% polyamide en 20% spandex.
• Geeft ondersteuning, stabiliteit en vermindert
het risico op kwetsuren.
• 4 way stretch voor betere mobiliteit en comfort.
• Platte naden voor verbeterd comfort.

• Gemaakt van 80% polyamide en 20% spandex.
• Geeft ondersteuning, stabiliteit en vermindert
het risico op kwetsuren.
• 4 way stretch voor betere mobiliteit en comfort.
• Platte naden voor verbeterd comfort.

Item no. 56402xx000

Item no. 56402xx222

Item no. 56402xx444

Item no. 56402xx333

Size XS, S, M, L, XL, XXL

Size XS, S, M, L, XL, XXL

Size XS, S, M, L, XL, XXL

Size XS, S, M, L, XL, XXL

€ 35

€ 35

€ 35

€ 35

6402 COMPRESSION
SHORTS

6402W COMPRESSION
SHORTS - WOMEN

6402W COMPRESSION
SHORTS - WOMEN

6421 COMPRESSION
SHORTS WITH PADS

• Gemaakt van 80% polyamide en 20% spandex.
• Geeft ondersteuning, stabiliteit en vermindert
het risico op kwetsuren.
• 4 way stretch voor betere mobiliteit en comfort.
• Platte naden voor verbeterd comfort.

• Gemaakt van 80% polyamide en 20% spandex.
• Geeft ondersteuning, stabiliteit en vermindert
het risico op kwetsuren.
• 4 way stretch voor betere mobiliteit en comfort.
• Platte naden voor verbeterd comfort.

• Gemaakt van 80% polyamide en 20% spandex.
• Geeft ondersteuning, stabiliteit en vermindert
het risico op kwetsuren.
• 4 way stretch voor betere mobiliteit en comfort.
• Platte naden voor verbeterd comfort.

Item no. 56402xx111

Item no. 56403xx111

Item no. 56403xx000

• Gemaakt van 80% polyamide en 20% spandex.
• Geeft ondersteuning, stabiliteit en vermindert
het risico op kwetsuren.
• 4 way stretch voor betere mobiliteit en comfort.
• Platte naden voor verbeterd comfort.
• Met versteviging op de heupen, dijen en staartbeen.

Size XS, S, M, L, XL, XXL
Size 8-10-12-14

Size S, M, L, XL

Size S, M, L, XL

€ 35

€ 35

€ 35

Item no. 56421xx111
Size S, M, L, XL, XXL

€ 60

118 ELASTISCHE ONDERSTEUNING

ELASTIC KNEE SUPPORT
W/PAD 2-PACK
• Warmte en ondersteuning.
• Ideaal voor tijdens het sporten en revalidatie.
• Geschikt voor verrekkingen en om het risico op
toekomstige kwetsuren te vermijden.
• Beschermt tegen kleine verwondingen van vallen en
schaafwonden.

Item no. 70593x111

ELASTIC KNEE SUPPORT
•
•
•
•

Warmte en ondersteuning.
Ideaal voor tijdens het sporten en revalidatie.
Preventief tegen kwetsbaarheid rond de knieschijf.
Geschikt voor verrekkingen en om het risico op
toekomstige kwetsuren te vermijden.
• De opening rond de knieschijf beschermt tegen druk.

Item no. 70592xx111
Size S, M, L, XL

€ 15

ELASTIC KNEE SUPPORT
WITH HOLE FOR KNEE CAP

TENNIS-, GOLF- AND MOUSE
ELBOW SUPPORT

•
•
•
•

• Met dubbele drukpunten.
• Vermindert overbelasting.

Warmte en ondersteuning.
Ideaal voor tijdens het sporten en revalidatie.
Preventief tegen kwetsbaarheid rond de knieschijf.
Geschikt voor verrekkingen en om het risico op
toekomstige kwetsuren te vermijden.
• De opening rond de knieschijf beschermt tegen druk.

Size S, M, L, XL

€ 20

€ 15

• Warmte en ondersteuning.
• Ideaal voor tijdens het sporten en revalidatie.
• Geschikt voor verrekkingen en om het risico op
toekomstige kwetsuren te vermijden.
• Beschermt tegen kleine verwondingen van vallen en
schaafwonden.

Item no. 70595xx111
Size XS, S, M, L, XL

€ 25

Eén maat

€ 15

Item no. 70591x111

Size XS, S, M, L, XL

ELASTIC ELBOW SUPPORT
W/PADS 2-PACK

Item no. 7032202111

ELASTIC ELBOW SUPPORT

ELASTIC ANKLE SUPPORT

ELASTIC WRIST SUPPORT

• Warmte en ondersteuning.
• Ideaal voor tijdens het sporten en revalidatie.
• Geschikt voor verrekkingen en om het risico op
toekomstige kwetsuren te vermijden.

• Warmte en ondersteuning.
• Ideaal voor tijdens het sporten en revalidatie.
• Geschikt voor verrekkingen en om het risico op
toekomstige kwetsuren te vermijden.

•
•
•
•

Item no. 70594xx111

Item no. 70590xx111

Verlichting van de pols.
Ideaal voor tijdens het sporten en revalidatie.
Geschikt voor zowel links als rechts.
Met de klittenband kan je de gewenste ondersteuning
bereiken.

Size S, M, L, XL

Size S, M, L, XL

Item no. 70596xx111

€ 13

€ 15

Size S/M, L/XL

€ 10
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ANKLE SUPPORT 2-PARTS

KNEE STRAP

ANKLE SUPPORT LACE-UP

•
•
•
•

• Kniebandage met pijn reducerend kussen.
• Gebruikt bij een jumper’s knie.

•
•
•
•

Enkelbandage in 2 delen in neopreen.
Gebruikt om pijn en instabiliteit in de enkel te verbeteren.
Geeft warmte, ondersteuning en stabiliteit.
Kan links of rechts gedragen worden.

Item no. 70564xx111
Size XS, S, M, L, XL, XXL

Item no. 7035702111
Eén maat

€ 15

€ 25

Voorkomt verzwikking.
Zeer goede ondersteuning dankzij de veters.
Gebruikt als preventieve maatregel en voor kleinere enkel kwetsuren.
Kan links of rechts gedragen worden.

Item no. 70562xx111
Size XS, S, M, L, XL

€ 40

ANKLE VELOCITY DONJOY

ACTIVE ANKLE T2

ACTIVE ANKLE T2

• Ankel Velocity Donjoy is de beste support bandage in de markt.
• Ontwikkeld met een aanpasbare voetplaat, verzekert optimale pasvorm voor
alle vormen van de voet.
• Perfect voor enkel kwetsuren en behandeling.
• Beschikbaar voor links en rechts.

• Superieure protectie, combineert de best mogelijke stabiliteit met optimale
functie van de enkel.

• Superieure protectie, combineert de best mogelijke stabiliteit met optimale
functie van de enkel.

Item no. 70558xx111

Item no. 70559xx000

Item no. 70361xx111 Links, size S, M, L
Item no. 70361xx333 Rechts, size S, M, L
€ 90

Size S, M, L

Size S, M, L

€ 90

€ 90

Maattabel (maten in centimeters)
NEOPRENE SUPPORTS

3

De vermelde maat is voor begeleiding. Altijd eerst het product passen om er zeker van te zijn dat de maat correct is.

XS

S

M

L

XL

XXL

1 Elbow support 6600

Kids sizes

22-24

24-26

26-28

28-30

30-32

32-34

1 Elbow support with splints 6603

22-24

24-26

26-28

28-30

30-32

32-34

2 Wrist support 6700

14-16

14-16

16-18

16-18

18-20

18-20

2 Wrist support 6701

14-16

14-16

16-18

16-18

18-20

18-20

2 Wrist support 6702

4

1
5

One size

3 Shoulder support 6500

27-29

29-31

31-33

33-35

35-37

4 Compression t-shirt with short sleeves (S/S) 6900

89-94

96-102

104-109

111-119

121-130

89-94

96-102

104-109

111-119

121-130

4 Compression t-shirt with long sleeves (L/S) 6902

10/12 y (71-78)
14/16 (80-86)

5 Thermal trousers 6400

61-69

69-77

77-85

85-95

95-105

105-115

5 Thermal trousers with lycra 6401

61-69

69-77

77-85

85-95

95-105

105-115

61-69

69-77

77-85

85-95

95-105

105-115

64-71

71-78

78-86

86-94

76-82

82-88

88-94

94-100

5 Compression shorts 6402

8 y (53-54)
10 y (55-56)
12 y (57-58)
14 y (59-60)

5 Compression shorts 6402W

2

5 Compression tights men/kids 6405

7

6

8 y (54-58)
10 y (58-62)
12 y (62-66)
14 y (66-70)

64-71

71-78

78-86

86-94

5 Compression shorts with pads 6421

69-77

77-85

85-95

95-105

105-115

5 Back support 6410

64-72

72-80

80-90

90-100

100-110

5 Back support with splints 6411

64-72

72-80

80-90

90-100

100-110

5 Goalkeeper pants - football 6420

69-77

77-85

85-95

95-105

105-115

6 Knee support with big pad 6205

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46
43-46

6 Knee support - handball unisex 6202

31-33

33-35

35-37

37-40

40-43

6 Knee support - handball women 6202W

30-32

32-34

34-36

36-38

38-40

25-27

27-29

29-31

31-33

33-35

6 Knee support with side splints 6204

31-35

31-35

35-40

35-40

40-46

40-46

6 Knee support - 6200

30-33

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46

6 Knee support with open patella 6201

30-33

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46

6 Knee support for jumper’s knee 6207

31-33

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46

6 Knee support - volleyball 6206

29-33

33-36

36-39

39-42

42-45

45-48

7 Thigh support 6300

45-48

48-51

51-54

54-57

57-61

61-64

32-35

35-38

38-41

41-44

44-47

37-39

39-41

41-43

43-46

8 Calf support 6110
9 Ankle support 6100

9

35-37

37-39

100-106

5 Compression tights women 6406W

6 Knee support - handball youth 6291

8

XXXL

46-49

Maattabel (maten in centimeter)
COMPRESSION SUPPORTS w/ kinesiological effect

De vermelde maat is voor begeleiding. Altijd eerst het product
passen om er zeker van te zijn dat de maat correct is.

XS

S

M

L

XL

1 Compression sleeve 6610

19-22

22-25

25-28

28-31

31-34

1 Compression elbow support - handball 6650

22-24

24-26

26-28

28-30

30-32

18-21

18-21

21-24

21-24

1 Compression elbow support - handball youth 6651

XXL

32-34

5 Compression shorts 6407

61-69

69-77

77-85

85-95

95-105

105-115

6 Compression knee support 6252

30-33

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46

45-48

48-51

51-54

54-57

57-61

32-35

35-38

38-41

41-44

7 Compression thigh support 6350
8 Compression calf support 6150

29-32

De vermelde maat is voor begeleiding. Altijd eerst het product
passen om er zeker van te zijn dat de maat correct is.

XS

S

M

L

XL

XXL

6 Compression knee support -unisex 6250

30-33

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46

6 Compression knee support - women 6251W

30-32

32-34

34-36

36-38

38-40

25-27

27-29

29-31

31-33

6 Compression knee support - handball youth 6291

Maattabel (maten in centimeter)
ELASTIC SUPPORTS AND OTHER

De vermelde maat is voor begeleiding. Altijd eerst het product
passen om er zeker van te zijn dat de maat correct is.

XS

1 Elastic elbow support
1 Elastic elbow support w/ pad
2 Elastic wrist support

S

M

L

XL

20-25

25-30

30-35

35-40

20-25

25-30

30-35

35-40

S/M 15-17

6 Elastic knee support

30-35

35-40

40-45

45-50

30-45

35-40

40-45

45-50

25-30

5

2

7

L/XL 18-20

6 Elastic knee support w/ hole for knee cap
6 Elastic knee support w/ pad

4

1

Maattabel (maten in centimeter)
COMPRESSION SUPPORTS

3

30-45

35-40

40-45

7 Elastic thigh support

35-40

40-45

45-50

50-55

9 Elastic ankle support

35-38

38-41

41-44

44-47

Tennis-, golf- and mouse elbow support

One size

Knee strap

One size

9 Ankle support 2-parts

35-37

37-39

39-41

41-43

43-46

9 Ankle support w/ laces “Allround”

35-37

37-39

39-41

41-43

43-46

6

8

9
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ECO ICE PACK 125

JUST ADD
WATER

ECO ICE PACK
• Een eenvoudig, snel en koelend hulpmiddel bij blessures gewoon water toevoegen.
• Licht en met een comfortabele textiel bekleding.
• Allergie- en milieuvriendelijk.
• Zonder PVC en latex.

Item no. 7012000006

€ 35 per doos van 12

126 EERSTE HULP

MEDICAL BAG MINI

MEDICAL BAG JUNIOR

MEDICAL BAG LARGE W/WHEELS

• Eerste hulp kit.
• Inhoud: 2 icepacks, pleisters, schaar, compressie bandage en 2 rollen
van 3.8 cm Coach tape.

•
•
•
•

• Grote eerste hulp trolley.
• Groot compartiment met scheidingswand bovenaan de tas en
een compartiment onderaan voor extra opbergruimte.

Item no. 7060000102 met inhoud
Item no. 7060000101 zonder inhoud

€ 40
€ 14

Eerste hulp kit met aanpasbare compartimenten.
Zeer stevig.
Flessenhouder - drinkfles niet inbegrepen.
Inhoud: 4 ice packs, 1 Strappal tape 4 cm, schaar, pleisters,
compressie bandage, absorberende pads (25 vellen), warmte crème
met kamfer 250 ml, huidreiniger.

Item no. 7061000102 met inhoud
Item no. 7061000101 zonder inhoud

Item no. 7062000101 zonder inhoud

€ 100

€ 90
€ 50

COOL BOX

WATER BUCKET

THERMO BAG

MICROFIBER TOWEL

SWEATBAND

• Cool box voor het opslaan van ice packs etc.
• Volume 10 l.

• Handige waterzak met draagriemen.
• Groot compartiment voor water en spons.
• Flessenhouder aan beide kanten.

• Thermo bag.
• Geschikt voor het opslaan van ice
packs etc.

Item no. 7094500111

Item no. 7012800111

• Zacht en comfortabele sneldrogende
handdoek.
• 80% microvezel, polyester, 20% katoen.
• 150 x 95 cm.

•
•
•
•

Item no. 7010810111

€ 70

€ 16

€ 15

Item no. 8111600777

€ 20

Zweetband.
85% katoen en 15% elastische vezel.
Per 2.
Maat 8x10.5 cm.

Item no. 6977200111

€6

VERZORGINGSPRODUCTEN 127

1

3

2

MUSCLE OINTMENT 1

MUSCLE OINTMENT 2

MUSCLE OINTMENT 3

• Kleine problemen met de spieren en gewrichten
worden hiermee behandeld.
• Geeft lichte verwarming.
• Niet te gebruiken 48 uur na een acute kwetsuur.
• 100 ml.

• Voor de iets zwaardere problemen van spieren
en gewrichten.
• Heeft een groter warmte effect.
• Niet te gebruiken 48 uur na een acute kwetsuur.
• 100 ml en 500 ml.

• Voor chronische spierproblemen en gewrichten.
• Geeft zeer veel warmte.
• Niet te gebruiken gedurende 72 uur na een acute
kwetsuur.
• 100 ml.

Item no. 7014500000

Item no. 7014600000 100 ml.
Item no. 7014605000 500 ml.

€ 12

HEAT CREAM WITH
CAMPHOR
• Warmte crème met kamfer.
• Geeft bescherming en warmte bij wind
en slecht weer.
• Huidvriendelijk.
• Tegen pijnlijke en stijve spieren.
• 250 ml.

Item no. 7014100999

€ 10

€ 12
€ 40

€ 12

Item no. 7014700000

HEAT OINTMENT
WITH CAMPHOR
•
•
•
•
•

Warmte zalf met kamfer.
Geeft bescherming en warmte bij wind en slecht weer.
Huidvriendelijk.
Tegen pijnlijke en stijve spieren.
500 ml.

Item no. 7014000000

MUSCLE BALM EXTRA
• Gebruik tijdens de warm-up, training en
competitie waarbij langere warmte en
grotere bloedcirculatie noodzakelijk zijn.
• Heeft een groter warmte effect.
• Vermindert pijn en stijfheid in de spieren.
• 500 ml.

Item no. 7014200000

€ 30

MUSCLE GEL

Item no. 7014800000

MASSAGE CREAM

MASSAGE OIL

• Vermindert pijn en stijfheid.
• Voor het masseren van stijve spieren.
• Cool/heat exchange verbetert
de bloedsomloop.
• 250 ml.

€ 12

•
•
•
•

Gebruikt voor alle type’s van massages.
Zeer gebruiksvriendelijk.
Bevat geen kleur of geurstoffen.
500 ml.

Item no. 7014405000

€ 20

€ 20

• Voor alle types massage.
• Speciaal ontwikkeld voor fysiotherapeuten
en masseurs.
• Huidvriendelijk.
• Geen kleur of geurstoffen.
• 500 ml en 2500 ml.

Item no. 70143xx000
500 ml.
2500 ml.

€ 20
€ 80

128 KOELINGSPRODUCTEN EN MEER

HOT-COLD PACK

ICE PACK III

SCISSORS

• Kan zowel gebruikt worden voor koeling als voor
verwarming.
• De gel geeft een optimaal en langdurig effect.
• Kan meerdere keren worden gebruikt.

• Fantastisch koeling effect.
• Ideaal voor kwetsuren op het terrein of sporthal.

• Schaar voor tape of pleisters.

Item no. 7012100001

Item no. 7012000005

€2

Item no. 7015000000

SKIN CLEAN
•
•
•
•
•

€6

€4

Item no. 7014900000

COOL DOWN ICE GEL

BLISTER PLASTER

ABSORBING PADS

• Cool down ice gel is een cooling gel met zeer
goede resultaten.
• Tegen pijnlijke spieren.
• Recuperatie.
• 50 ml.

• Ultra dunne blarenpleister, zoals een tweede huid.
• Beschermt het pijnlijke gedeelte.
• 2 Small en 4 medium.

• Absorberende en ademende compressie pads
voor open wonden. Algemene verzorging.
• Voor schaaf- en brandwonden.
• Vloeistof absorberend.
• Zacht en comfortabel.
• Ontstekingswerend.
• 25 vellen.

Item no. 7012300000

Item no. 7018500000
€8

Milde en zachte reiniging van de huid.
Desinfecteert.
Geschikt voor schaafwonden.
Helpt tape beter kleven aan de huid.
100 ml.

€9

Item no. 7008300025
Size 7,5 cm. x 7,5 cm.

€5

€8

130 TAPE EN VERBANDEN

PLASTER
• Om schaafwonden te behandelen.
• 100% Rayon.

Item no. 7008000000 Size 6 cm. x 1 m.

PROFCARE K
• Comfortabele ademende tape die de bewegingen
niet hindert.
• Preventieve en helende functie.
• Verbetert de bloedsomloop.
• Geeft steun aan de spieren en neemt spanning weg.
• Constante compressie.
• Blijft 3-5 dagen.

Item no. 7010350111 zwart. Size 5 cm. x 5 m.
Item no. 7010350777 blauw. Size 5 cm. x 5 m.
Item no. 7010350333 rood. Size 5 cm. x 5 m.
Item no. 7010350000 beige. Size 5 cm. x 5 m.

€2

€7

COMPRESSION WRAP

MACURE FOAM TAPE

ELASTIC BANDAGE II

• Transparante film om hot-cold pack en Ice pack op zijn
plaats te houden.

•
•
•
•
•

• Ondersteund en verlicht enkel en pols problemen.
• 180% rekbaar zonder verlies van elasticiteit.
• Bij herhaaldelijk gebruik, komt de bandage losser te zitten.
Na een wasbeurt verkrijgt de bandage zijn originele elasticiteit.

Item no. 7012700000 Size 10 cm.

€ 12

Klevende, elastische tape.
Neemt de spanning weg van gevoelige zones.
Latex free en water resistent.
100% Tan PVC Foam.
6 stuks per doos.

Item no. 7007500000 Size 5 cm. x 3 m.

€ 40

Item no. 7007875000 Size 7,5 cm. x 7 m.
Item no. 7007810000 Size 10 cm. x 7 m.

€3
€4
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SUPREME SPORTS TAPE
•
•
•
•
•
•

Item no. 7008138000 Size 3,8 cm. x 9 m.

Sterke tape.
Niet elastisch met goede kleefkracht.
Makkelijk af te scheuren.
100% Rayon.

2-pack
Item no. 7008925111 Size 2,5 cm.
Item no. 7008940111 Size 4 cm.

€ 3,5

€4
€6
€7
€ 11

Zelfklevende stretch bandage.
Elastisch en licht.
Goede compressie.
Kleeft niet aan de huid.
Materiaal: 95% Katoen en 5% Spandex.

Item no. 7007705000 Size 5 cm. x 4,5 m.
Item no. 7007707000 Size 7,5 cm. x 4,5 m.
Item no. 7007710000 Size 10 cm. x 4,5 m.

€8

PROSTRAP II

Item no. 7008925000 Size 2,5 cm.
Item no. 7008940000 Size 4 cm.

•
•
•
•
•

• Goed klevende standaard tape.

Item no. 7008400000 Size 3,8 cm. x 13,7 m.

•
•
•
•

STRETCH BANDAGE

COACH SPORTSTAPE

Stugge tape.
Sterk en zeer klevend.
Niet elastisch en maximale compressie.
Poreus oppervlak laat de huid ademen.
Makkelijk af te scheuren.
Materiaal: 100% Rayon.

STRETCH TAPE

STRETCH SOFT TAPE

•
•
•
•
•

• Zachte katoen met excellente hydrofiele
eigenschappen.
• Poreuze constructie laat de huid ademen.
• Stretch.
• Comfort.
• Materiaal: 100% katoen.

Elastische en klevende lichte sportstape.
Laat de huid ademen.
Geeft een goede protectie met behoud van mobiliteit.
Latex free, zacht en comfortabel.
Materiaal: 95% katoen en 5% spandex.

Item no. 7007305000 Size 5 cm. x 6,9 m.
Item no. 7007307000 Size 7,5 cm. x 6,9 m.

€5
€7

Item no. 7007005000 Size 5 cm. x 4,5 m.
Item no. 7007007000 Size 7,5 cm. x 4,5 m.

€4
€5
€ 7,5

€5
€6
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STRETCH EXTRA BANDAGE
•
•
•
•
•

PRE WRAP PROFCARE

Elastische zelfklevende compressie bandage.
Kleeft niet aan de huid.
Zweet- en waterafstotend.
Makkelijk af te scheuren.
Materiaal: 95% Katoen en 5% Spandex.

Item no. 7007208000 Size 8 cm. x 3 m.
Item no. 7007206000 Size 6 cm. x 3 m.

€ 9,5
€8

• Pre-taping underwrap.
• Ontwikkeld om onder de sportstape te gebruiken om
de huid te beschermen.
• De foam constructie geeft een zachte polstering.
• Tussen huid en tape.
• Elastisch.
• 100% PU schuim.
• Per doos van 12 stuks.

Item no. 7006900000 Size 7 cm. x 20 m.

FOAM TAPE
•
•
•
•
•
•

FIXING TAPE PROFCARE

Klevende elastische protection tape.
Vermindert de druk op gevoelige plaatsen.
Latex vrij en water resistent.
Makkelijk te scheuren.
100% Tan PVC foam.
1 rol.

Item no. 7007400000 Size 5 cm. x 3 m.

€ 40

€8

•
•
•
•
•

Zelfklevende non-woven tape.
Gebruikt voor fixatie van de wonde of als undertape.
Ademend en latex vrij.
Makkelijk te scheuren.
Materiaal: 60% Terylene Polyester, 40% Viscose Fiber.

Item no. 7007600000 Size 5 cm. x 10 m.

€3
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STRAPPAL TAPE

LEUKO TAPE P

LEUKO TAPE K

• Sterke en huidvriendelijke klevende tape met minimaal
risico op allergische reacties.
• Stabiel, zelfs in extreme situaties.
• Niet elastisch en makkelijk te scheuren.
• Gebruikt op topniveau.

• Sterke niet elastische tape met extra klevend effect.
• Water afstotend.
• Poreus en laat de huid ademen. Gebruikt voor McConnel tape techniek of waar extra sterke tape nodig is.

• Leuko Tape K met pain relief technique is een
elastische tape die rechtstreeks op de huid wordt
aangebracht op de pijnlijke zone.
• Snel resultaat.

Item no. 7013202000 Size 3,8 cm.

Item no. 70117xx222

Item no. 7013x01000
Size 2,5 cm. x 10 m.
Size 4 cm. x 10 m.
Size 5 cm. x 10 m.

€ 17

Size 2,5 cm.
Size 5 cm.

€6
€ 10
€ 10

€ 18
€ 35

TENSOPLUS

TENSOPLAST

TENSOSPRAY

•
•
•
•

• Buitengewone elasticiteit en kleefkracht.
• Laat de huid ademen.
• Goede ondersteuning voor kwetsuren.

• Geeft een langer kleefeffect tussen tape en huid.

Hoogwaardige elastische, zelfklevende bandage.
Plakt niet aan de huid.
Makkelijk aan te brengen en te scheuren.
Geeft de juiste support/compressie en
blijft op zijn plaats.
• Kan meerdere malen worden gebruikt.

Item no. 7015308000 Size 8 cm.

€ 15

Item no. 701350x000
Size 5 cm. x 4,5 m.
Size 7,5 cm. x 4,5 m.

€ 12
€ 15

Item no. 7015900000 300 ml.

€ 15
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BALL-STIK

BALL-PUNKTUR

TRAINING ELASTIC BAND

• Massage bal voor spiertraining, pijn reductie en cellulitis
behandeling.
• Geleverd in een doos.

• Kleine massage bal voor het bestrijden van stijve spieren,
bevorderen van de bloedcirculatie en reductie van pijn.
• Beschikbaar in een doos van 1 stuk of 2 stuks.

• 2-pack weerstandsbanden.
• Blauw: Harde weerstand.
• Rood: Medium weerstand.

Item no. 2453800666 (1 pcs.)
Item no. 2453900666 (2 pcs.)

Item no. 7033000000 (2 pcs.)

Item no. 2455800666

€ 30

MEDICINE BALLS

BALANCE BOARD II

• Zware bal voor training en rehabilitatie.
• Slijtvast en makkelijk te onderhouden.
• 6 verschillende gewichten.

•
•
•
•

Item no. 2605001141 1 kg. (while stock lasts)
Item no. 2605002141 2 kg.
Item no. 2605003141 3 kg.
Item no. 2605004141 4 kg.
Item no. 2605005141 5 kg.
Item no. 2605007141 7 kg.

€ 28
€ 35
€ 40
€ 44
€ 50
€ 65

€ 20
€ 30

Two in one balace board.
Simpel maar extreem efficiente trainingstool.
Voor rehabilitatie na kwetsuren in de enkel en knie.
2 verwisselbare bollen: groot en traag om coördinatie en balans te
trainen of klein en snel om de moeilijkheidsgraad te verhogen.

Item no. 7016800000 1 large and 1 small ball
Item no. 7016900000 1 large ball

€ 40
€ 30

€ 6,5
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HEEL SPUR WITH SOFT CENTER SPOT

HEEL CUP WITH SOFT CENTER SPOT

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Hielspoor.
Voor beter comfort gedurende lopen, wandelen, staan.
Soft center hielspoor voor maximale schokdemping.
Behoudt lang zijn vorm.
Wasbaar met de hand.
100% siliconen gel.
Maten: S (35-38), M (39-42), L (43-47).

Item no. 70173xx000

€ 15

Voor beter comfort gedurende lopen, wandelen, staan.
Soft center hielcup voor maximale schokdemping.
Behoudt lang zijn vorm.
Wasbaar met de hand.
100% siliconen gel.
Maten: S (35-38), M (39-42), L (43-47).

Item no. 70171xx000

€ 15

HEEL WEDGE WITH SOFT CENTER SPOT

GEL HEEL

• Vermindert lichte pijn en absorbeert de schokken van
de hiel/achillespees.
• Soft center hiel wedge voor maximale schokdemping.
• Behoudt lang zijn vorm.
• Wasbaar met de hand.
• 100% siliconen gel.
• Maten: S (35-38), M (39-42), L (43-47).

• All-round ondersteuning van de hiel voor comfort en energie.
• Vermindert vermoeidheid, het gevoel van vermoeide voeten, en een
oncomfortabele hiel.
• Wasbaar, herbruikbaar, behoudt zijn vorm en verslijt niet.
• Voor alle schoenen.
• Eén maat dames (35-41) en één maat heren (40-46).

Item no. 70172xx000

€ 15

Item no. 7019402000 één maat vrouwen 35-41
Item no. 7019502000 één maat mannen 40-46

€ 10
€ 10
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FLEX COMFORT

FLEX FREE MEDIUM

FLEX FREE HIGH

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

High performance inlegzool.
Geeft stabiliteit en comfort voor voeten met lage boog.
Vermindert vermoeidheid en het gevoel van vermoeide voeten.
Het schuim in het voetbed positioneert en ondersteunt de voet.
Het Poron® hielkussen geeft een goede schokdemping.

Item no. 70190xx222
Size 36-38, 39-41, 41-43, 44-47

€ 20

Geeft dynamische ondersteuning voor voeten met een medium boog.
Verbetert de uithouding en vermindert vermoeidheid in voet- en kuit.
De vorm van het voetbed geeft langdurige ondersteuning.
De diepe heel cup houdt de voet goed vast.
Het Poron® hielkussen geeft een goede schokdemping.

Item no. 70191xx666
Size 36-38, 39-41, 41-43, 44-47

€ 30

Geeft dynamische ondersteuning voor voeten met een hoge boog.
Verbetert de uithouding en vermindert vermoeidheid in voet- en kuit.
De vorm van het voetbed geeft langdurige ondersteuning.
De diepe heel cup houdt de voet goed vast.
Het Poron® hielkussen geeft een goede schokdemping.

Item no. 70192xx444
Size 36-38, 39-41, 41-43, 44-47

GEL SUPPORT

REPLACE

SNEAKER SUPPORT

• All-round gel binnenzool met goede schokdemping en comfort.
• Vermindert vermoeidheid en het gevoel van vermoeide voeten.
• De schokdempende gel en micro air pockets geven een
dynamische schokdemping waar nodig.
• Perfect voor de meeste schoenen.

• Allround replacement inlegzool voor verbeterde stabiliteit, comfort en
een beter gevoel in de schoenen.
• De anatomische vorm positioneert de voet voor comfort en
ondersteunt zijn natuurlijke beweging.
• Hiel en voorvoet kussens voor betere schokdemping.
• Vervangt de meeste types van inlegzolen.
• Speciaal ontwikkeld voor sportschoenen, trainers en voetbalschoenen.

•
•
•
•
•

Item no. 70197xx111

Size S (35-38), M (39-42), Size L (43-46)

Item no. 70196xx216
Size 35-38, 39-42, 43-46

€ 20

Size 26-28, 29-31, 32-34, 35-36,
37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46

€ 10

€ 30

Vermindert vermoeidheid en het gevoel van vermoeide voeten.
High performance 3/4 - footbed voor betere stabiliteit en comfort.
Het foam voetbed positioneert de voet en geeft meer comfort.
Het Poron hielkussen dempt schokken.
Speciaal ontwikkeld voor sneakers, trainers en schoenen met
vlakke profielen.

Item no. 70193xx444

€ 20
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LAZIO SPORTSBAG SMALL

LAZIO SPORTSBAG MEDIUM

LAZIO BACKPACK

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

100% melange polyester.
Coating aan de binnenzijde.
Harde en slijtvaste bodem.
Groot hoofdcompartiment.
Buitenvak met rits en gaasvak.
Handvat en schouderriemen voor gebruik als rugzak.
Inhoud 36 l.
Afmetingen 52 x 25 x 28 cm.

Item no. 8160000111 Zwart
Item no. 8160000999 Navy

•
•
•
•
•
•
•
•

100% melange polyester.
Coating aan de binnenzijde.
Harde en slijtvaste bodem.
Gescheiden compartimenten, onderaan voor schoenen
en bovenaan voor kledij.
Buitenvak met rits.
Met wielen en handvat.
Inhoud 50 l.
Afmetingen 56 x 29 x 31 cm.

Item no. 8164000111

Item no. 8161000111 Zwart
Item no. 8161000999 Navy

€ 30

LAZIO TRAVELBAG W/WHEELS

€ 70

100% melange polyester.
Coating aan de binnenzijde.
Harde en slijtvaste bodem.
Groot hoofdcompartiment.
Buitenvak met rits en gaasvak.
Handvat en schouderriemen voor gebruik als rugzak.
Inhoud 65 l.
Afmetingen 62 x 31 x 34 cm.

100% melange polyester.
Coating aan de binnenzijde.
Harde en slijtvaste bodem.
Twee compartimenten met ritsen.
Gaasvakken aan beide kanten voor flessen.
Inhoud 25 l.
Afmetingen 48 x 30 x 17 cm.

Item no. 8165000111

€ 25

€ 35

LAZIO TEAMBAG

LAZIO TEAMBAG W/WHEELS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

100% melange polyester.
Coating aan de binnenzijde.
Harde en slijtvaste bodem.
Groot hoofdcompartiment.
Buitenvak met rits.
Handvat en schouderriem.
Inhoud 95 l.
Afmetingen 68 x 39 x 36 cm.

Item no. 8162000111

€ 40

100% melange polyester.
Coating aan de binnenzijde.
Harde en slijtvaste bodem.
Groot hoofdcompartiment.
Buitenvak met rits.
Met wielen en handvat.
Inhoud 105 l.
Afmetingen 75 x 40 x 35 cm.

Item no. 8163000111

€ 80
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LAZIO CROSSBODY BAG

LAZIO GYM BAG

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

100% melange polyester.
Coating aan de binnenzijde.
Praktische tas.
Aanpasbare schouderriem.
Meerdere praktische vakken.
Inhoud 2 l.
Afmetingen 23 x 17 x 6 cm.

Item no. 8167000111

€ 15

100% melange polyester.
Coating aan de binnenzijde.
Praktische schoenen/gym tas.
Buitenvak met rits.
Inhoud 9 l.
Afmetingen 36 x 44 cm.

Item no. 8166000111

€8

MATCH BALL BAG

LAZIO HANDBALL BAG

• Tas met ruimte voor 6 handballen of 5 voetballen.
• Perfect voor de wedstrijddag.
• Geproduceerd in sterk nylon.

• Tas voor één handbal.
• Ideaal voor kinderen en jongeren die hun eigen bal
meebrengen naar de training.

Item no. 8199010111

€ 30

Item no. 8169000111

€ 16
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AIR COMPRESSOR MINI

PRESSURE GAUGE

VALVE OIL

• ncl. 1 naald.

• Mobiele compressor met manometer.
• 4kg.
• Incl. naalden.

• Drukmeter.
• Druk meten en/of aflaten.
• Analoog of digitaal.

Item no. 7890500111
€ 38

Item no. 7891000000
€ 180

Item no. 7991000111 Analoog € 20
Item no. 7991100000 Digitaal € 45

• Voorkomt het uitdrogen van het ventiel.
• Ook als er vuil in het ventiel van de bal zit
kan je deze schoonmaken met olie.
• Regelmatig gebruik is noodzakelijk.
• Altijd olie gebruiken de eerste keer dat een
bal wordt opgepompt.

COMPRESSOR PISTOL
“AIRBOY”

Item no. 7991201000
€ 2,5

NEEDLES - 3 PACK
• Plastic of metaal.

Item no. 7990700006 Plastic
Item no. 7990700005 Metaal

€3
€3

BALL PUMP - MINI

BALL PUMP - CLUB

BALL PUMP - MICRO

• Kleine ballenpomp uit plastiek met
naald in metaal.

• Plastiek pomp met naald in metaal.

• Compacte ballenpomp uit plastiek met
naald in plastiek.
• Pompt zowel bij op- als neerwaartse
beweging.

Item no. 7889150666
€7

Item no. 7889400666
€9

Item no. 7889000111
€9

BALL PUMP
AND TUBE
• Ideale mini pomp met 15cm lange slang.

Item no. 7890300111
€ 11
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LEATHER BALM

SHOELACES - FLAT

SOCK TAPE

SOCK WRAP

LANYARD

• Neutrale kleur.
• Onderhoud van voetbalschoenen.
• 100ml.

• Lengte: 90.120 en 150 cm.
• Zwart en wit.

• Elastische tape.
• Wit, zwart, blauw, rood, geel, groen,
transparant.
• 1.9 cm x 15 m.

• Nieuwe sock tape in zes verschillende
kleuren.
• De revolutionaire samenstelling van latex
maakt dat het materiaal aan elkaar kleeft.
• Gebruikt om scheenbeschermers en
sokken op hun plaats te houden.
• Kan direct op het been worden gebruikt.

• Koord voor scheidsrechter fluitje.
• Lengte 48cm.

Item no. 8092200000
€ 5,5

Item no. 6620090xxx 90 cm.
Item no. 6620120xxx 120 cm.
Item no. 6620150xxx 150 cm.
€2

Item no. 6553800xxx
€2

Item no. 7782302111
€2

Item no. 6554000xxx
€2

REFEREE WHISTLE REFEREE WHISTLE
VIKING SOUND
METAL
• Internationaal erkend fluitje
met viking sound.

Item no. 7782900111
€6

• Scheidsrechter fluitje Large.

Item no. 7782203000
€6

REFEREE WHISTLE
W/METAL FINGER
GRIP
• Met vinger grip.

Item no. 7782102000
€8

REFEREE WHISTLE
PLASTIC

REFEREE WHISTLE
CLASSIC

REFEREES WHISTLE
PLASTIC W/LANYARD

• Beschikbaar in klein en groot.

• Klassiek fluitje zonder kogel.

• 1 scheidsrechter fluitje + koord.

€3
Item no. 7782203111 Large
Item no. 7782001111 Small € 2,5

Item no. 7782800111
€ 2,5

Item no. 7782300111
€3
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REFEREE CARDS
• Set van gele en rode kaart.

Item no. 7490900001 1 set
€ 2,5

CORNER POLE
WITH METAL TIP

BENDABLE CORNER
POLE

CLAMP FOR
CORNER FLAG

• Onbreekbaar plastiek C 30mm.

• Met rubber ophanging en basis.
• Onbreekbaar plastiek C 30mm.

• Houder om de vlag rond de paal te houden.

Item no. 7480200000
€ 10

REFEREE CARD SET

REFEREE GAME CARDS

• 1 rode kaart, 1gele kaart, 2 notitiekaarten, 1 potlood en 1 munt.

• Notitiekaarten.
• 20 stuks.

Item no. 7491000111
€9

Item no. 7491000120
€9

Item no. 7480000000
€ 20

Item no. 7490400000
€ 1,5

LINESMAN’S FLAG
AMATEUR

LINESMAN’S FLAG
PROFESSIONAL

• 2 stuks lijnrechtersvlaggen.

• Professionele lijnrechtersvlaggen met
draaibaar handvat.
• 2 stuks in een tas.

Item no. 7490600353
€ 20

Item no. 7490500353
€ 30

TRAINING ACCESSOIRES 145

TACTICS BOARD
- FOLDABLE

TACTICS BOARD ALU
- FOOTBALL

TACTICS BOARD ALU
- HANDBALL

• Plooibaar en practisch tac tic bord.
• Neemt weinig plaats in.
• De witte rugzijde kan worden gebruikt
als de board is opgeplooid.
• Inclusief magneetjes, pen en
reinigingsspons.
• Afmeting: 60 x45cm.

• Tac tic board voor voetbal.
• Inclusief magneetjes, pen en
reinigingsspons.
• Afmeting: 60x 90 cm.

• Tac tic board voor handbal.
• Inclusief magneetjes, pen en
reinigingsspons.
• Afmeting: 60x 90 cm.

Item no. 7293900000
€ 90

Item no. 7294000000
€ 90

TACTIC FOLDER
• Practische A4 folder voor meerdere
sporten.
• Inclusief papier, pen en magneetjes.

Item no. 7293508000
€ 28

ACCESSORY SET FOR
TACTICS BOARDS
• Extra set voor tactic boards bestaande uit
27 magneetjes, pen en reinigingsspons.

Item no. 7293801111
€ 20

Item no. 7294100000
€ 90

RUBBER BASE FOR
TRAINING FIGURE
• Voor indoor gebruik of op kunstgras.

Item no. 8329000000
€ 60

INFLATABLE
FREE KICK FIGURE

TRAINING
FREE KICK FIGURE

TRAINING
FREE KICK FIGURE

• Hoogte: 205 cm.
• 100% rubber.
• Water in de bodem en lucht
in de top, zo staat de figuur
op zichzelf.
• Niet gebruiken bij temperaturen
onder 0°C.

• Goedkopere uitvoering
van het professionele model.
• 160 cm spike inclusief.
• Makkelijk in de grond te steken.

• Goedkopere uitvoering
van het professionele model.
• 180 cm spike inclusief.
• Makkelijk in de grond te steken.

Item no. 8326000000
€ 100 + portkosten

Item no. 8328000000
€ 100 + portkosten

Item no. 8330000445
€ 120
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MARKING CONE

MARKING CONE SET MULTI-TRAINER SET

MARKER SET

MARKER SET

•
•
•
•

•
•
•
•

• 16 gele, 16 blauwe en
16 rode hoedjes.
• 7 cm hoog.
• 52 g zwaar.

• 12 gele en 12 rode hoedjes
met houder.
• Gewicht 42 g.

Kegel in zachte plastiek.
34 cm hoog.
Met gaten voor een stok.
Gewicht 310 g.

Item no. 7495600333
€ 10

Kegelset van 25 stuks.
Kegel in zachte plastiek.
23 cm hoog.
Gewicht 82 g.

Item no. 7495500333
€ 40

• Training set met 2 kegels, 3 palen en
2 paal houders.
• De houders hebben een handig klik
systeem, op die manier kunnen de palen
naar wens worden gezet.

Item no. 7491300111 Klem
Item no. 7491200555 Paal
Item no. 74xxxxxxxx Set

AGILITY LADDER
- OUTDOOR

AGILITY LADDER
- INDOOR

• Ideaal voor coördinatie oefeningen.
• Tot 6 meter lang.
• Tas inbegrepen.

• Ideaal voor indoor coördinatie training.
• Kunnen aaneengezet worden en hierdoor
verlengd. 6 m lang.
• Tas inbegrepen.
• Gemaakt uit rubber, antislip.

Item no. 7496300555
€ 32

Item no. 7496300666
€ 40

€3
€7
€ 40

Item no. 7495100048
€ 45

Item no. 7495000024
€ 30

FLOOR MARKER
MAT SET
• Set van 12 gele en 12 oranje
marking matjes.
• Gemaakt in een non-slip rubber
materiaal, hierdoor vooral geschikt
voor indoor gebruik.

Item no. 7491400024
€ 40

PASSING PORT

SLALOM POLE

BAG FOR POLES

• Poortje voor precisietraining en passing.
• Diepte 33 mm.

• Professionele slalompaal uit
onbreekbaar materiaal.
• Lengte 160 cm C 33 mm.

• Practische tas voor slalompalen
en cornerpalen.
• 13-15 stuks.

Item no. 7480300000
€ 8,5

Item no. 8199200111
€ 16

Item no. 7496800444
€ 10
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RUBBER BASE FOR
SLALOM POLE AND
PASSING PORT

TRAINING HURDLE

TRAINING HURDLE

• Horde voor looptraining en andere
oefeningen.
• Junior 15 cm.

• Horde voor looptraining en andere
oefeningen.
• Senior 30 cm.

• Indoor en kunstgras.
• Beetje zwaarder voor betere stabiliteit.
• De basis verzekert dat de paal buigt als er
iemand tegen loopt.

Item no. 7496515666
€6

Item no. 7496530444
€8

BAG FOR TRAINING
HURDLES

COORDINATION RINGS

• Praktische zak voor horden.
• Ruimte voor 10 horden.

• Coördinatie ringen voor loop- en
coördinatie oefeningen.
• Diameter 60 cm, 12 ringen 4x limoen groen, 4x oranje, 4 x geel.

Item no. 8199300111
€ 15

Item no. 7496700000
€ 57

Item no. 7481000000
€ 8,5

BASKETBALL
HOOP

BASKETBALL
NET

• Basketbal ring.
• Geleverd met net.

• Basketbal net.

Item no. 7394900000
€ 60

Item no. 7394800001
€6

POP-UP GOAL
• Handige set van 2 pop-up goals voor training
of in de tuin.
• De doelen kunnen makkelijk worden weggewerkt
en opgeslagen in een zak.

Item no. 7470000515
€ 65

TRAINING
PACKAGE - HANDBALL
• 1 x loopladder in rubber, 1 x marking mats 24 stuks, 1 x coördinatie ring 60 cm - 12 stuks.
6 x multitraining palen, 4 x paalhouder met klik systeem, 12 x kegels.
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Als voorbeeld geven we vier verschillende trainingspaketten die je zelf samen kan stellen, dit voor alle niveau’s van voetbaltraining. Geschikt voor zowel gras als kunstgras. Deze artikelen kunnen (ook) apart
worden aangekocht en je vindt ze terug op de voorgaande pagina’s.

TRAINING PACKAGE 1

TRAINING PACKAGE 2

2 stuks
1 stuk
6 stuks
12 stuks

2 stuks
6 stuks
6 stuks
1 maal
24 stuks
12 stuks
		
12 stuks

Loopladder 6m
Marking set 24 hoedjes
Multitrainer palen
Kegels

Loopladders 6m
Horden junior 15 cm
Horden senior 30 cm
Marking set 24 hoedjes
Multitrainer palen
Paalhouders
met klik systeem
Kegels

TRAINING PACKAGE 3

TRAINING PACKAGE 4

2 stuks
6 stuks
6 stuks
12 stuks
		
12 stuks
12 stuks
1 maal
36 stuks
24 stuks
		
12 stuks

5 pcs. Met spikes, je kan kiezen tussen
160cm en 180 cm.

Loopladders 6 m
Horden junior 15 cm
Horden senior 30cm
Coordinatie ringen met
diameter 60cm
Passeerbogen
Slalompalen
Marking set 24 hoedjes
Multitrainer palen
Paalhouders
met klik systeem
Kegels

NB: De rubber basis voor de passeerbogen en
slalom palen zijn niet inbegrepen in het pakket.
Ze kunnen wel apart worden verkregen indien
het pakket dient voor indoor of kunstgras.

NB: De rubber basis voor de training figures zijn
niet inbegrepen in het pakket. Ze kunnen wel
apart worden verkregen indien het pakket dient
voor indoor of kunstgras.
+ portkosten
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HANDBALL BAG

FOOTBALL BAG

BALL NET

• Ruimte voor 10-12 handballen.

• Ruimte voor 10-12 voetballen.

Item no. 7371900000
€ 20

Item no. 7372000000
€ 26

• Sterk net in nylon.
• Vier verschillende groottes verkrijgbaar.

BIB BASIC

000

Item no. 7370101111 1 bal
Item no. 7370808666 6-8 ballen
Item no. 7371010666 10-12 ballen
Item no. 7371616666 14-16 ballen

111

222

• 100% polyester.

Item no. 6841001xxx
Item no. 6841002xxx
Item no. 6841003xxx
Item no. 6841005xxx
€6

Size Mini: Blauw, groen, geel, oranje, lichtblauw, bordeaux, paars
Size Junior: Wit, zwart, blauw, groen, geel, oranje, lichtblauw, bordeaux, paars
Size Senior: Wit, zwart, blauw, groen, geel, oranje, lichtblauw, bordeaux, paars
Size XXL: Blauw, geel, oranje

444

CAPTAIN’S BAND
• Beschikbaar in veel verschillende kleuren.

€2
€6
€7
€8

555

•
•
•
•
•

KB Senior/Junior
KB + C/Captain Senior/Junior
KB omkeerbaar: Buitenkant Belgische kleur/binnenkant wit
KB Velcro
KB fluo yellow/orange

666

777

997

€ 2,6
€ 3,2
€ 3,8
€ 4,6
€3

998
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BIODEGRADABLE
PRODUCT

CARRIER

MOUTH GUARD

JOCKSTRAP

• Voor 8 drinkbussen.
• Enkel carrier.

• Beschikbaar in doorschijnend en zwart
(zwart enkel in Senior).

• Maten S, L

Item no. 7521008000
€ 12

Item no. 6958302000 Junior
Item no. 6958303xxx Senior
€6

METAL RING FOR BIBS

PEDOMETER

STOP WATCH

• Voor overgooiers.

•
•
•
•
•

• Met volgende functies: Tijd
(1/100sec), klok en datum.

Item no. 69580xx000
€ 16

BIO WATER BOTTLE
• Klimaatvriendelijke drinkbus.
• Bio-afbreekbaar.
• Gemaakt uit polyethyleen en
een additief dat plastic 100%
afbreekt.
Item no. 7522007000 0,7 l.
Item no. 7522005000 0,5 l.

€4
€4

Item no. 6810000000
€3

3D professionele stappenteller.
Telt stappen, afstand en calorieverbruik.
Display met datum en tijd.
Keuze tussen een 12/24 uur format.
30 dagen geheugen.

Item no. 7491600111
€ 25

Item no. 7491500222
€ 20
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LEGENDARISCH SINDS 1947
SELECT Sport werd opgericht in 1947 door Eigil Nielsen, toenmalig keeper
voor de Deense Nationale voetbalploeg.
Eigil was leerlooier van beroep en wijdde gans zijn leven aan de zoektocht naar
de perfecte bal. De naam “SELECT” was vroeger de naam van het speciale
leder dat gemaakt werd om voetballen te produceren.
Het was dan ook logisch dat men de firma hier naar noemde.
SELECT lag aan de basis van veel doortastende veranderingen in de wereld van
het voetballen produceren. De eerste bal zonder veter, de eerste 32 panelen
bal en de eerste bal in synthetisch leder.

Vandaag is SELECT bekend als de ballen specialist. Onze voetballen, Futsal
ballen en handballen worden verkocht in meet dan 50 landen, en we zijn de
grootste leverancier van handballen in de wereld. Meer dan drie milljoen verschillende SELECT ballen worden elk jaar geproduceerd in onze fabrieken in
Pakistan.
Reeds meer dan 70 jaar maken we ballen. Onze passie voor innovatief vakmanschap leeft verder in onze dagelijks werk. Voetbal, Futsal en handbal wedstrijden
over gans de wereld worden afgewerkt met ballen die gebaseerd zijn op Eigil
Nielsen’s origineel principe van 32 panelen.

In 1951 tekende SELECT een contract om ballen te leveren aan het Deense Nationale Voetbalteam, en in 1957 werd SELECT aangesteld als officiële leverancier voor de Deense Handbal Federatie. Deze partnerships lopen nog steeds en
zijn de langstlopende in de geschiedenis van de sport.

1947

Eigil Nielsen ontwikkelt
zijn eerste voetbal en
SELECT is geboren.

1951

SELECT stelt de eerste
voetbal zonder veter voor.
Dit is een wereldprimeur.

1962

SELECT stelt de eerste
32-panelen voetbal voor. Dit is
opnieuw een wereldprimeur.

1972

SELECT stelt de eerste
32-panelen handbal voor. Dit is
opnieuw een wereldprimeur.
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1974

SELECT stelt de eerste
handgenaaide PU voetbal
voor. Dit is opnieuw een
wereldprimeur.

2012

SELECT stelt de eerste
intelligente voetbal voor.

2017

De eerste hars vrije handbal
ter wereld. Maxi Grip.

2018

SELECT stelt de eerste
intelligente handbal voor.

GEBRUIK & ONDERHOUD
ALGEMEEN:
Vooraleer een SELECT bal de eerste maal op te blazen, ALTIJD eerst een druppel ventielolie in het ventiel laten vloeien. Dit regelmatig herhalen bij droog weer
en vooral in het begin van het seizoen, om te vermijden dat de blaas los komt
door uitdroging van het ventiel.
RICHTLIJNEN BIJ HET OPBLAZEN:
• Een nieuwe SELECT bal eerst op overdruk zetten, d.w.z. ongeveer 1.0 i.p.v.
0.7/0.8, om de bal zo snel mogelijk zijn gewenste ronding te geven. Vóór
gebruik de bal op de gevraagde druk 0.7 / 0.8 zetten.
• Na gebruik de bal regelmatig afwassen om zandresten e.d. uit de naden te
verwijderen en verharding van de naden tegen te gaan.
• Regelmatig een beetje druk van de SELECT bal laten, vooral als hij nat is. Zo
kunnen de blaas en de binnenkant van de bal drogen. Vóór gebruik de bal
terug op gevraagde druk zetten.
• De ballen steeds laten drogen op kamertemperatuur, zeker niet laten
bevriezen en nooit in een gesloten kast of tas bewaren.

BELANGRIJK OM TE WETEN
A. Bij het opblazen steeds de naald loodrecht in het ventiel steken, om te
voorkomen dat men de blaas zou kapot steken.
B. Gebruikte, kapotte ballen worden (behoudens bij een productiefout) NIET
vervangen. Handgenaaide ballen kunnen wel hersteld worden aan
democratische prijzen.

GARANTIE

ENKEL OP NADEN & VORM
• Diabolo 3/4
• Vitura / Contra / Team / Numero 10 / Palermo / Pro / Turf /
Royale / Primera / Super / Cosmos Extra / Tempo /
Hybride Club DB / Futsal Master / Futsal Mimas / Futsal Attack /
Minivoetbal
• Brillant Super / Futsal Super

6 maand

2 jaar
3 jaar

Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Aan de tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Voorwaarden
kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen, druk- of zetfouten. Deze prijslijst geldt vanaf 15/02/2020 en vervangt alle vorige.
Alle offertes, bestellingen, overeenkomsten en leveringen gebeuren uitsluitend tegen de algemene voorwaarden, vermeld op de website www.wrcsport.be

www.wrcsport.be
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