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Geachte relatie,
Zoals u wellicht uit de markt hebt vernomen, staat de beschikbaarheid van vele producten van uiteenlopende aard
onder grote druk. Ook in onze branche leidt deze situatie er toe dat grondstoffen schaars worden, en de levertijden
sterk oplopen.
We doen er met onze leveranciers alles aan om de beschikbaarheid van artikelen op peil te houden. Wij werken er
hard aan om dit zo te behouden maar voorzien voor de aankomende periode dat dit wijzigt. Zo zien we bij onze
toeleveranciers op dit moment levertijden van 15-16 weken.
De schaarste en lange levertijden zorgen er ook voor dat de prijzen sterk stijgen. Wij kunnen deze prijsstijgingen niet
volledig zelf absorberen en zien ons helaas genoodzaakt om een gedeelte hiervan door te berekenen in onze
verkoopprijzen.
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|
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|
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Beste Relatie,
Samen met u wil Bijdorp Tennis ervoor zorgen dat uw sportpark klaar is voor het nieuwe seizoen.
Net als andere jaren staat Bijdorp Tennis garant voor kwalitatief goede producten voor op en om
sportvelden.
Graag bieden wij u onze nieuwe catalogus 2021 aan.
Bijdorp Tennis is een groothandel in, en importeur van materialen voor IN, OP en OM tennisbanen en
overige sportvelden.
Een sterke troef zijn onze reclame windschermen / winddoeken voor om en achter de tennisbaan en/of
sportveld, welke wij in eigen productie, op elke gewenste maat leveren, zelfs in 10 kleuren.
Bijdorp Tennis staat bekend om zijn persoonlijke benadering, vakkundig advies, zeer goede prijs-kwaliteit
verhouding en snelle en betrouwbare levering.
Wij werken met gerenommeerde leveranciers. Hierdoor hebben we een vertrouwde naam en goede
reputatie opgebouwd.
Verder zijn wij voornemens om ons assortiment verder uit te breiden met materialen voor meerdere
takken van sport zoals voetbal, hockey, etc. Op onze website zijn deze materialen te vinden onder “overige
sporten”.
Helaas kunnen we niet alle producten/artikelen opnemen in deze catalogus of op onze website.
Bent u opzoek naar een bepaald artikel en deze staat niet op onze website of in deze catalogus, neem dan
gerust contact met ons op. Wij gaan dan samen kijken naar de beste prijs/kwaliteit oplossing voor u.
U kunt uw bestelling telefonisch, per email of via website aan ons doorgeven.
Indien u uw bestelling wil komen afhalen neem dan telefonisch contact met ons op.
Op onze website (www.bijdorptennis.nl) staan ook een aantal aanbiedingen die wellicht voor u ook
interessant zijn.
Wij kijken uit naar de voortzetting van onze samenwerking in 2021!
Met sportieve groet,

Bijdorp Tennis
Verkoopvoorwaarde

Alle op deze website genoemde prijzen zijn geldig van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021
De genoemde prijzen (drukfouten voorbehouden) zijn vrijblijvend, exclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten
Verzendkosten zijn afhankelijk van gewicht, aantal en lengte van de pakketten
Tussentijdse prijsverhogingen worden direct vermeld en doorgevoerd op onze website
Reclamaties binnen 14 dagen
Betaling binnen 14 dagen
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TENNISBAANWINDSCHERMEN
WINDSCHERMEN
Bijdorp tennis is al meer dan 20 jaar leverancier van bedrukte en onbedrukte winddoeken. Wij leveren aan meer dan 250
sportverenigingen in Nederland en België.
Kwaliteit
Onze winddoeken zijn van uitstekende
West-Europese kwaliteit. Deze zijn weer- en UV-bestendig,
wat inhoudt dat u verzekerd bent van een winddoek dat
langer zijn kleur behoudt. Daarnaast zijn de winddoeken:
gemaakt van hoge kwaliteit HDPE, scheurbestendig en zeer
duurzaam.
Alle doeken zijn verstevigd met een dubbele omslag,
rondom voorzien van RVS ogen en worden geleverd met
haken voor de montage.
Standaarduitvoering 180 gr/m2
Maatvoering van de standaardmaten zijn exclusief de zoom
van 5 cm aan boven- en onderzijde.
Geen garantie voor kleurafwijkingen van 5%
Levertijd 14 dagen (in hoogseizoen kan dit uitlopen dus
graag tijdig bestellen!)
Uitvoering 220 gr/m2 hiervoor geldt een meerprijs voor het
doek van € 2,35 per m2

Sponsoring
Tennisbaanwindschermen van Bijdorp Tennis zijn, naast het
breken van de wind (70% minder wind ), uitermate geschikt
voor reclame-uiting/sponsoring. Daarbij zorgen de
winddoeken voor het verbeteren van de zichtbaarheid van
de bal.
Bedrukking
Wij onderscheiden ons door de kwaliteit, maatvastheid en
met name onze speciale bedrukkingtechniek (handmatig)
van de windschermen. Hierdoor is leesbaarheid van de
opdruk perfect en zorgt ervoor dat de bedrukking vele
malen langer zichtbaar blijft.
Uiteraard voldoen onze windschermen aan de KNLTB eisen.
Bijdorp Tennis adviseert u hierbij.

Maten/Kleuren
Een winddoek is te verkrijgen in verschillende
standaardmaten:
- 6 meter (halve breedte speelveld),
- 12 meter (breedte speelveld),
- 17/18 meter (breedte speelveld inclusief uitlopen).
Afmeting
2x 6m
2 x 12 m
2 x 17 m
2 x 18 m

onbedrukt
€ 67,50
€ 94,50
€ 148,50
€ 157,50

Druk zwart
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag

AFWIJKENDE MAATVOERING is leverbaar – vraag
vrijblijvend een offerte

Ideale plek winddoek
De doeken kunnen tot aan de grond gehangen worden, om
zoveel mogelijk wind te vangen. Echter, voor baanbehoud is
dit minder gunstig. Als het doek te laag hangt droogt de
toplaag minder snel door de wind en neemt de kans op
algen- en mosgroei toe. Daarom is het advies om de
onderzijde van de winddoeken op 0,5 tot 1 meter van de
grond te hangen.
Advies
Heeft u winddoeken nodig voor u vereniging dan bent u bij
Bijdorp tennis aan het juiste adres. Wij garanderen de beste
kwaliteit voor de scherpste prijs.
Neem voor vragen, mogelijkheden en prijzen van
bedrukking vrijblijvend contact met ons op.
Wij staan graag voor u klaar om samen met u een mooi
ontwerp te maken.
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TENNISBAANWINDSCHERMEN

Speciale prijzen voor grotere aantallen windschermen met dezelfde opdruk
Prijsindicatie voor windschermen met dezelfde opdruk

Afmeting 2 x 6 mtr incl haken
2
stuks vanaf
€ 245,00
3-10 stuks vanaf
€ 220,00
10 of meer vanaf
€ 195,00

Afmeting 2 x 12 mtr incl haken
2
stuks vanaf
€ 300,00
3-10 stuks vanaf
€ 275,00
10 of meer vanaf
€ 250,00

HEINEKEN
tennisbaan windscherm 2 x 12 m
diverse kleuren met haken
Prijs op aanvraag
RABOBANK
tennisbaan windscherm 2 x 12 m
lichtgroen of donkergroen met haken
Prijs op aanvraag

DIGITAAL BEDRUKTE TENNISWINDSCHERMEN
Mesh doek ca 270 g/m2 wit
Digitaal druk (Full color) resolutie tot 720 dpi
afmeting 2 x 6 m, 2 x 12 m, 2 x 18 m
Afm 2 x 12 mtr vanaf
€ 295,00

EXTRA KARABIJNHAKEN per stuk
per doos (56 st)

€ 0,20
€ 11,00
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NETPALEN
NETPALEN
NETPALEN ALUMINIUM SLEEMODEL
Deze standaard netpalen zijn voorzien van een ingebouwd traploos windwerk.
Netkabelbevestiging aan buitenkant. Incl netsleutel, excl bevestigingmateriaal
Art 150 per stel

€ 310,00

ONDERDELEN NETPAAL MONTAGE
DRAADEIND gebogen rvs
Art 152 12 x 150 mm

€ 9,95

STERKNOP bakeliet
Art 154 per stuk

€ 5,35

154
152

KOKERNETPAAL
Kokermodel netpalen Ø 83 mm.
Dit model onderscheid zich van de standaard uitvoering doordat de netkabel bij
de netpaal zonder windwerk aan de buitenzijde wordt bevestigd, incl
grondpotten.
Art 160 per stel Aluminium
KOKERNETPAAL KLEUR
Netpalen uitgevoerd als Art 160
kleur
Art 161 per stel
Art 162 per stel
Art 163 per stel
Overige kleuren op aanvraag
ENKELSPELPAALTJES
voorzien van nethoogte markering op 91,4 cm
Art 170 per paar

€ 215,00

€ 225,00
€ 225,00
€ 225,00

€ 26,50

De enkelspelpaaltjes zijn op aanvraag ook in een kleur verkrijgbaar.
Prijs op aanvraag

OVERIGE NETPALEN/ONDERDELEN LEVERBAAR OP AANVRAAG

Prijzen af magazijn en exclusief BTW

6

TENNISNETTEN
TENNISNETTEN
TENNISNET “BIJDORP”
Gevlochten polyethyleen (3,25 mm), 5 dubbele topmazen en
4x doorgestikte netband. Zij- en onderkant afgewerkt met band.
Incl geplastificeerde netkabel.
Art 109 zwart
Art 110 groen

€ 125,00*
€ 125,00*

TENNISNET “BIJDORP” – WTC”
Gevlochten WTC nylon (4 mm), 4x doorgestikte netband.
Zij- en onderkant afgewerkt met band.
Incl geplastificeerde netkabel.
Art 108
€ 159,00*
TENNISNET “BIJDORP” – ENKEL”
Gevlochten polyethyleen (3,25 mm) geen dubbel topmazen
Zij- en onderkant afgewerkt met band.
Incl geplastificeerde netkabel.
Art 107
€ 95,00*
* Inclusief adjusterband art 111/art 114
ADJUSTERBAND
Met zichtbare hoogte instelling op 91.4 cm, voorzien van karabijnhaak
Art 111
€ 9,80

ADJUSTERBAND
Met schuifgesp
Art 114

€

8,50

111

114

STAALKABEL VOOR TENNISNET
Geplastificeerde staalkabel voor reparatie tennisnet
Art 112
€ 17,50
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TENNISNETTEN
ADJUSTERBAND-VERANKERING
INSLAGANKER voor het eenvoudig aanbrengen van een
adjusterbandbevestiging.
Art 130 Draadeinde met oog
Art 132 inslagpen
Art 134 Netadjuster

€ 13,75
€ 16,75
€ 12,95

132

130
134

TENNISNETINSTALLATIE
TENNISNETINSTALLATIE MET TUSSENBRUG
Compleet vrijstaande tennisinstallatie. De installatie biedt de mogelijkheid tennis te spelen op velden waar geen voorzieningen
zijn om netpalen te plaatsen. Deze tennisinstallatie is voorzien van een stalen windwerk om het net te kunnen spannen. De
speciale tussenbrug is zodanig stijf dat er geen extra gewichten gebruikt hoeven te worden bij het opspannen van het net.
Daardoor blijft het geheel gemakkelijk verplaatsbaar.
Exclusief tennisnet.
Art 120 zonder transportwielen
Art 121 met transportwielen

€ 1320,00
€ 1450,00
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TENNISBAANBELIJNING
TENNISVELDBELIJNING
SPANLIJNEN type Geniala® 5 CM
Set voor 1 tennisbaan, incl bevestigingsmateriaal
Lijnbreedte 5 cm (wit)
Art 220 Compleet

€ 249,00

VERVANGINGS SPANLIJNEN type Geniala® 4 CM
Geniala® vervangingslijnen uitvoering in wit 4 cm breed
Art 245 achterlijn 4 cm
€ 24,50
Art 246 lengtelijn 4 cm
€ 52,00
Art 247 servicelijn 4 cm
€ 19,00
VERVANGINGS SPANLIJNEN type Geniala® 5 CM
Geniala® vervangingslijnen uitvoering in wit 5 cm breed
Art 222 achterlijn 5 cm
€ 25,50
Art 224 lengtelijn 5 cm
€ 52,50
Art 226 servicelijn 5 cm
€ 19,50
Art 228 midden-/servicelijn 5 cm
€ 29,50
SPANAPPARAAT
Voor het aanbrengen van Geniala® spanlijnen en tapeline uitvoering
Art 206
€ 115,00

ONDERDELEN SPANLIJNEN
LIJNVERBINDER
Voor het koppelen van bv de middenservicelijn zodat de bestaande adjesterband
bevestiging kan blijven zitten.
Ook te gebruiken bij reparatie van spanlijnen
Art 209 per stuk
€ 12,50

GRONDANKER model clips (afb 1)
Grondanker gemaakt van hoogwaardig staal, in halfronde uitvoering tbv Geniala®
spanlijnen
Art 210
€ 3,00
CLIP 5 cm (afb 2)
Verankeringsclip voor lijnbreedte 5 cm icm Art 210
Art 212
€

2,50

SPIJKER (afb 3)
Art 214

0,35

€
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TENNISBAANBELIJNING
GRONDBUIS (afb 1)
Verankeringsbuis van hoogwaardig staal tbv Geniala® spanlijnen
Art 242
€ 3,50
SPIE (afb 2)
Verbindingselement icm Art 242
Art 243

€

2,25

T-MODEL SPIE (afb 3)
Verbindingselement voor betere verankering
op hoekpunten icm Art 242
Art 244

€

2,75

INSLAGIJZER
Inslagijzer voor verankering van Geniala grondbuizen
Art 208
€ 19,50
U-PROFIELLIJNEN
Komplete belijning voor 1 baan, incl verbindingsstukjes
Alle lijnen 5 cm breed met lengte van 140 cm
Art 250 set
€ 170,00
Losse speellijnen
Lengte 140 cm en 5 cm breed
Art 252 per stuk

€

3,50

LIJNENSTAMPER
Verend, speciaal voor aanstampen Geniala® spanlijnen
Art 202
€ 65,00

LIJNENSTAMPER

met verend tussenstuk “armvriendelijk” afm. 18x18 cm.
Hoogte 116 cm, gewicht 8 kg.
Art 204
€ 89,95

204
202
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SCHEIDSRECHTERSTOELEN
SCHEIDSRECHTERSTOELEN
SCHEIDSRECHTERSTOEL “STANDAARD”
Uitgevoerd in blank aluminium, zithoogte ca 190 cm incl stabiliteitsbalken.
Zitting, rug en schrijftafel zijn bekleed met rode kunststof.
Wordt gedemonteerd geleverd incl montagevoorschrift.
Art 600
€ 295,00

SCHEIDSRECHTERSTOEL “COMFORT”
Uitgevoerd in blank aluminium, voorzien van een kunststof kuipstoel voor
meer zitcomfort.
Keuze voor uitvoering met vloerplaat of rubber voeten
Wordt gedemonteerd geleverd incl montagevoorschrift.
Art 610
€ 324,00

SCHEIDSRECHTERSTOEL “COMBI”
Uitgevoerd in blank aluminium. Zitting is 90o draaibaar, hierdoor geschikt
voor zowel tennis als volleybal.
Zithoogte ca 214 cm
Art 620
€ 506,00

ONDERDELEN VOOR SCHEIDRECHTERSTOELEN
Kunststof zitting tbv Art 600
Kunststof rug tbv Art 600
Stabiliteitsbalken per Set
Kunststof kuipzitting ROOD
Kunststof kuipzitting WIT

Art 602
Art 603
Art 625
Art 612
Art 613

€ 24,95
€ 15,00
€ 22,50
€ 40,00
€ 40,00
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SCOREBORDEN
SCOREBORDEN
SCOREBORD van geanodiseerd aluminium, compleet met klepjes
en beschermrand.
Incl stoel-/ netpaal- of hekwerkbevestiging
Art 300 (bevestiging aan stoel)
€ 180,00
Art 301 (bevestiging aan netpaal)
€ 180,00
Art 302 (bevestiging aan hekwerk)
€ 190,00

300
SCOREBORD ONDERDELEN
SCOREBORD KLEPJE kleur ROOD
Art 306 per stuk

€

2,50

SCOREBORD KLEPJE kleur GEEL
Art 305 per stuk

€

2,50

SCOREBORD KLIKJE kleur WIT
Art 307 per stuk

€

2,00

301

312
OVERIGE ONDERDELEN VOOR SCOREBORD ART 300/301/313
Prijs op aanvraag

302

311

310
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M-SCOREBORDEN
M-SCOREBORDEN
M-SCORE BORDEN
geheel uit aluminium frame.
Het frame is aan beide zijden afgedekt met aluminium
plaatwerk voor eventuele reclame-uiting
Art 310
€ 175,00
Reclame/sponsor uiting full color dubbelzijdig
Art 325 per bord
€ 45,00
M-SCOREBORDEN BEVESTIGING
Statief
Art 313

€ 72,00

M-Scorebevestiging (Recht)
Art 314

€ 50,00

304
M-Scorebevestiging (S-bocht)
Art 315

305

€ 85,00

Statief met bodemplaat voor meer stabiliteit
Prijs op aanvraag
M-SCOREBORD ONDERDELEN
M-SCORE reserve bal kleur ROOD
Art 319 per stuk

€ 7,50

M-SCORE reserve bal kleur GEEL
Art 318 per stuk

€ 7,50

319

318

SCOREBORD SETSTANDEN
Hiermee kan men de eerst en /of tweede set noteren.
Te monteren op M-Scorebord
Art 317 set van 2 stuks
€ 75,00

M-SCORE SWIPE
Uiterst geschikt voor Padel. Eenvoudige bevestiging aan het hekwerk
Inclusief bevestigingsmateriaal
Art 311 per stuk
€ 149,00
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MATERIAALHAKEN/BAANNUMMERS
MATERIAALHAKEN
MATERIAALHAAK
Art 701 met 1 haak voor palen ø 60 mm
Art 702 met U-haak voor palen ø 60 mm
Art 703 lang voor sleepnet
Art 704 gaasbevestiging

€
€
€
€

11,50
12,75
39,75
11,75

701

702

704

BAANNUMMERS
BAANNUMMERS
Bordje uitgevoerd in wit kunststof met aluminium topping
Afm 20 x 30 cm
Art 710 Baan nummer 1 t/m 9
per stuk
€ 9,75
Art 712 Baan nummer 10 t/m 19 per stuk
€ 10,75

BAANBORD BAANREGELS/SLEEPRICHTING
Bordje uitgevoerd in wit kunststof met aluminium topping
Afm 20 x 30 cm
Art 713 per stuk
€ 16,50
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ZITBANKEN
ZITBANKEN
ZITBANK HARDHOUT 200 cm
Gelakt hardhout, voorzien van aluminium onderstel.
Afm 200 x 24 cm. Wordt gedemonteerd geleverd.
Art 810
€ 189,95
ZITBANK OLYMPIC KUNSTSTOF 150 cm
Kunststof bank zonder rugleuning
5 kunststof laten en 2 x 2 kunststof poten. Gewicht ca 10 kg.
Wordt gedemonteerd geleverd.
Art 800 kleur wit
€ 82,50
Art 801 kleur groen
€ 84,00
Ook leverbaar in afmeting 200 cm
Prijs op aanvraag

ZITBANK STANDAARD 150 cm
Kunststof bank met rugleuning (recht)
9 kunststof laten en 2 x 2 kunststof poten. Gewicht ca 15 kg.
Wordt gedemonteerd geleverd.
Art 802 kleur wit
€ 104,00
Art 803 kleur groen
€ 106,50
Art 804 kleur blauw
€ 106,50
Ook leverbaar in afmeting 120 cm en 200 cm
Prijs op aanvraag
ZITBANK ERGO 150 cm
Kunststof bank met rugleuning (gebogen)
13 kunststof laten en 2 x 2 kunststof poten. Gewicht ca 15 kg.
Wordt gedemonteerd geleverd.
Art 805 kleur wit
€ 126,50
Art 806 kleur groen
€ 132,50
Art 807 kleur blauw
€ 132,50
Ook leverbaar in afmeting 120 cm en 200 cm (afbeelding)
Prijs op aanvraag
ZITBANK MET RUGLEUNING FSC HARDHOUT
Zitbank van FSC hardhout met dubbele leuning.
Verkrijgbaar in de volgende maten: 1,7 meter en 3 meter.
Wordt gedemonteerd geleverd
Art 811 (lengte 170 cm)
Art 812 (lengte 300 cm)

€ 197,00
€ 345,00
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TRIBUNEBANKEN
TRIBUNEBANKEN
TRIBUNE BANK (ENKEL) MERANTI
Tribunebank 3,5 mtr Meranti Hardhout
1 zitrij
Art 820

€ 543,00

TRIBUNE BANK (ENKEL) MINERAL GREY
Tribunebank 3,5 mtr kunststofplanken gemaakt van recycle
PET flessen. UV bestendig en waterafstotend.
Kleur Mineral Grey. 1 zitrij
Art 821
€ 570,00

820

TRIBUNE BANK (ENKEL) QUARTZ BROWN
Tribunebank 3,5 mtr kunststofplanken gemaakt van recycle
PET flessen. UV bestendig en waterafstotend.
Kleur Quartz brown. 1 zitrij
Art 822
€ 570,00
TRIBUNE BANK (DUBBEL) MERANTI
Tribunebank 3,5 mtr Meranti Hardhout
2 zitrijen
Art 823

€ 735,00

822

TRIBUNE BANK (DUBBEL) MINERAL GREY
Tribunebank 3,5 mtr kunststofplanken gemaakt van recycle
PET flessen. UV bestendig en waterafstotend.
Kleur Mineral Grey. 2 zitrijen
Art 824
€ 899,00
TRIBUNE BANK (DUBBEL) QUARTZ BROWN
Tribunebank 3,5 mtr kunststofplanken gemaakt van recycle
PET flessen. UV bestendig en waterafstotend.
Kleur Quartz brown. 2 zitrijen
Art 825
€ 899,00

823

PARASOLSTEUN
Parasolsteun als optie voor bovenstaande tribunebanken
Art 826
€ 21,50
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AFVALBAKKEN
AFVALBAKKEN
TENNISBAL AFVALBAK
kunststof afvalbak met een diameter van 50 cm is UV-en weersbestendig.
Exclusief bevestigingspaal. Inclusief montage ringen.
Leverbaar in Groen of Geel
Art 480 kleur: groen
€ 159,00
Art 481 kleur: geel
€ 159,00

KUNSTSTOF BUITENAFVALBAK 50 ltr
Voor wand- of paalbevestiging. Excl staander en bevestigingsmateriaal
Leverbaar in groen of oranje
Art 482 kleur: groen
€ 99,00
Art 483 kleur: oranje
€ 99,00

KUNSTSTOF BUITENAFVALBAK UV bestendig 50 ltr
Voor wand- of paalbevestiging. Excl staander en bevestigingsmateriaal)
Leverbaar Grijs/blauw, grijs/bordeaux of grijs/groen
Art 484 kleur: grijs/blauw
€ 119,00
Art 485 kleur: grijs/bordeaux
€ 119,00
Art 486 kleur: grijs/groen
€ 119,00

KUNSTSTOF BUITENAFVALBAK VUURBESTENDIG 50 ltr
Voor wand- of paalbevestiging. (Excl staander en bevestigingsmateriaal)
Leverbaar Groen, grijs/groen of grijs/oranje
Art 487 kleur: groen
€ 204,00
Art 488 kleur: grijs/groen
€ 204,00
Art 489 kleur: grijs/oranje
€ 204,00

STALEN BUITENAFVALBAK VUURBESTENDIG 45 ltr
Voor paalbevestiging. Excl staander en bevestigingsmateriaal
Leverbaar Groen, oranje
Art 490 kleur: groen
€ 182,50
Art 491 kleur: oranje
€ 182,50
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AFVALBAKKEN
BUITENAFVALBAK 50 LTR
Buitenafvalbak van geïnjecteerd HDPE en corrosiebestendige metalen delen waardoor
de bak bestand is tegen rotting, vorst, hitte en vele chemische stoffen.
De kap beschermt tegen inregenen en voorkomt inworp van volumineus afval.
Voorzien van RVS plaat aan de rand voor het uitdrukken van sigaretten.
Eenvoudige en hygiënische lediging d.m.v. driekantslot in de kap.
Geschikt voor montage aan wand of paal.
Beschikbaar in meerdere kleuren
Art 493
€ 108,00

BEVESTIGINGSPAAL
Staalverzinkte buispaal met grondankers
Art 492

€ 45,00

OVERIGE AFVALBAKKEN (BINNEN/BUITEN) prijs op aanvraag
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SCHOENVEGERS
SCHOENVEGERS
SCHOENVEGER
Compleet met rooster en kunststof borstels.
Eenvoudig op de vloer te monteren en de bezems zijn eenvoudig te
vervangen.
Afmeting 490 x 295 x 170 mm
Art 2500
€ 86,50

SCHOENVEGER MET HANDVAT
Schoenpoetser voorzien van 4 bezems , met 2 aan elke zijde.
Aan de schoenpoetser zit een handvat gemonteerd voor een verhoogd
gebruiksgemak.
Art 2502
€ 125,00

RESERVEBORSTEL
Zijkant, rood
Art 2504

€ 13,00

RESERVEBORSTEL
onderkant, zwart
Art 2505

€ 15,25
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KINDERTENNIS
KINDERTENNIS
NETPALEN VOOR MINI-TENNIS
Netpalen uitgevoerd als Art 150.
Paalhoogte 92.5 cm
Art 910 per stel

€ 323,00

MINI-TENNISNET
Zeer sterke lichte uitvoering (440 gram),
lengte 6.10 mtr, hoogte 85 cm
Art 900
€ 45,00
Sterke uitvoering voor gebruik buiten.
Incl staaldraadkabel.
Lengte ca 6,25 mtr (naar opgave), hoogte 90 cm
Art 902
€ 89,00

KINDERTENNIS BIMBI
Zeer snel op te bouwen door middel van een praktisch verbindingssyteem. Het net wordt over de netpalen geschoven. De netspanning is
in 5 standen verstelbaar. Compleet met tas geleverd.
Stage 3 “ROOD”
Afm. 6.10 x 0.85 mtr.
Art 920

€ 74,00

MINI-TENNISINSTALLATIE "QUICKFIX"
Dankzij het eenvoudige plug-in-systeem kan het systeem in enkele
eenvoudige stappen worden gemonteerd en gedemonteerd.
De paalelementen worden met profielen met elkaar verbonden.
Het net wordt over de palen geschoven. Door het speciale ontwerp
van de QUICKFIX blijft het net altijd optimaal gespannen.
Stage 3 “ROOD” Afm 6.10 x 0.85 mtr
Art 922

€ 175,00

Prijzen af magazijn en exclusief BTW

20

PADEL
PADEL
NETPAAL PADEL VIERKANT ALU
Vaststaande padelpalen van hoge kwaliteit.
De palen worden geleverd inclusief verzinkte voetplaat.
Kleur: Aluminium
Art 15010 per stel
€ 325,00
NETPAAL PADEL VIERKANT ZWART
Vaststaande padelpalen van hoge kwaliteit.
De palen worden geleverd inclusief verzinkte voetplaat.
Kleur: Zwart
Art 15012 per stel
€ 394,00
NETPAAL PADEL OVAAL 120X100 ZWART INCL GRONDPOT
kwalitatief hoogwaardige padelpalen uitgevoerd in ovaal profiel 120x100mm zijn
geschikt voor alle type padelbanen.De zwart gecoate padelpalen zorgen voor een
mooie uitstraling van de padelbaan.Palen worden geleverd inclusief grondpot
Kleur: Zwart
Art 15015 per stel
€ 340,00

TENNISNET PADEL
Gevlochten polyethyleen (draaddikte 3 mm) compleet met bovenband en
geplastificeerde staalkabel
Afmeting:
9.95 x 0.92 mtr
Maaswijdte:
45 x 45 mm
Art 15000 per stuk
€ 88,00

VRIJSTAANDE PADEL INSTALLATIE
Volledig uit aluminium opgebouwde padel installatie
Een duurzame en flexibele oplossing om snel een padel speelmogelijkheid te creeeren
Deze constructie is makkelijk te verplaatsen
10 mtr breed nethoogte 0.95 mtr
Levering incl net
Art 15020 per stuk
€ 1336,00

Padel is een van de snelst groeiende sporten van Nederland.
Tennisclubs geven massaal een tennisbaan op om padelkooien te kunnen bouwen.
Bijdorp Tennis levert niet alleen artikelen die nodig zijn voor de inrichting van padelbanen.
Maar ook artikelen voor onderhoud van padel banen. Deze vindt u verderop in deze catalogus.
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PADEL
M-SCORE SCOREBORD -SWIPEM-Score scorebord “Swipe” is uiterst geschikt voor Padel.
Eenvoudige bevestiging aan het hekwerk
Art 311 per stuk
€ 149,00

M-SCORE reserve bal kleur ROOD
Art 319 per stuk

€

7,50

M-SCORE reserve bal kleur GEEL
Art 318 per stuk

€

7,50

319

318
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LOSSER-METHODE
LOSSER-METHODE (VOORJAARSONDERHOUD)
KOPPELSTUK TRACTOR
Traploos in hoogte instelbare trekhaak
Art 8005

€ 99,00

GRAVELSCHAAF
Schaaft vervuilde gravel van de baan en legt deze in ribben
Laagdikte instelbaar
Werkbreedte 103 cm, gewicht 57 kg
Art 8020
€ 599,00
VERZAMELBAK GRAVEL
Geschikt voor het verzamelen van overtollig gravel dat op een rib ligt
Werkbreedte 68 cm, gewicht 50 kg
Art 8025
€ 375,00

EGALISATIEBALK 2 MTR
Egaliseren van de gravellaag met als doel het verwijderen van bultjes
en/of oneffenheden. Deze bewerking is van belang om te zorgen dat de
gravellaag met de baaneg overal met een gelijkmatige diepte kan
worden bewerkt
Werkbreedte 200 cm, gewicht 47 kg
Art 8035
€ 463,00
BAAN EG MET DIEPTE INSTELLING
Geschikt voor losmaken van de gravel toplaag
Baan eg is op verschillende dieptes instelbaar en egt de harde gravellaag los
Art 8030
€ 699,00

RUBBER REI (2-BALKS) INCL TREKSTANG
Rubber rei voor het volledig uitvlakken van de gravellaag
Werkbreedte 200, gewicht 36 kg
Art 8060
€ 378,00

RUBBER REI MANUEEL
Geschikt voor egaliseren van gravelbanen.
Deze rubberrei kan handmatig getrokken worden.
Werkbreedte 150 cm
Art 8050
€ 170,00
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LOSSER-METHODE
LOSSER METHODE (REGULIER ONDERHOUD)
POOLHOOGTEMETER/INFILL METER
Geschikt om de dikte van de toplaag te meten
Art 2723

€ 115,00

POOLHOOGTEMETER
Voor het meten van de poolhoogte van gravelbanen en voor het meten van kunstgrasvelden.
Meetbereik van 0 tot 50 mm, Afleesbaar op 1 mm nauwkeurig
De Floortest FT 50 is een NIEUWE professionele uitvoering
Art 2720
€ 249,00

ENKELE KRASSER MET TREKSTANG
Geschikt voor het losmaken van de gravel toplaag
Rubberrei is los verkrijgbaar en koppelbaar aan enkele krasser (zie foto)
Werkbreedte 200 cm, gewicht 11 kg
Art 8040
€ 314,00
ENKELE KRASSER MET ENKELE RUBBER REI
Geschikt voor het losmaken van de gravel toplaag
De gekoppelde rubberrei verzamelt het vrijgekomen gravel dat vervolgens wordt geëgaliseerd.
Werkbreedte 200 cm, gewicht 11 kg
Art 8065
€ 472,00
3-BALKS KRASSER MET ENKELE RUBBER REI
Geschikt voor het losmaken van de gravel toplaag
De gekoppelde rubberrei verzamelt het vrijgekomen gravel dat vervolgens wordt geëgaliseerd.
Werkbreedte 200 cm, gewicht 36 kg
Art 8045
€ 699,00
RUBBER REI MANUEEL
Geschikt voor egaliseren van gravelbanen.
Deze rubberrei kan handmatig getrokken worden.
Werkbreedte 150 cm
Art 8050
€ 170,00
WRIKBALK/HANDMATIGE EG
Wrikbalk is voorzien van zijwielen en is voor handmatig gebruik.
Geschikt voor het plegen van onderhoud op gravel.
Werkbreedte 60 cm, gewicht 34 kg
Art 8010
€ 427,00
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BEZEMS
BAANBEZEMS
BEZEMGARNITUUR 200 CM
De baanbezem met trekbeugel heeft een werkbreedte van 200 cm. De 4
blokbezems worden gemonteerd in een aluminium frame.
Het uiteinde is voorzien van een geleiding zodat er niet in het gaas of net
gehaakt kan worden.
Levering excl. bezems, soort afhankelijk van de toepassing.
Art 1200 excl bezems
€ 78,25
Art 1201 incl arenga bezems
€ 137,00
Art 1202 incl rode bezems
€ 125,00
Art 1203 incl gele bezems
€ 128,00
Art 1204 incl kunststof/Arenga bezems
€ 140,00

BEZEMGARNITUUR 150 CM
De baanbezem met D-greep heeft een werkbreedte van 150 cm. De 3
blokbezems gemonteerd in een aluminium frame.
Het uiteinde is voorzien van een geleiding zodat er niet in het gaas of net
gehaakt kan worden. De trekstang met D-greep is in hoek verstelbaar, zodat
een goed sleep effect heeft. Levering excl. bezem, soort afhankelijk van de
toepassing.
Art 1210 excl bezems
€ 95,00
Art 1211 incl arenga bezems
€ 109,50
Art 1212 incl rode bezems
€ 104,75

DRIEHOEKBEZEM
Van thermisch verzinkt staal, te gebruiken achter een trekker.
Werkbreedte 150 cm, voorzien van transportwielen.
Compleet met blokbezems art 1252 / art 1253 / art 1254
Art 1230 incl rode bezems
€ 378,00
Art 1231 incl gele bezems
€ 378,00
Art 1232 incl groene bezems
€ 425,00

BLOKBEZEMS
50 cm voor bezemgarnituur art 1200, art 1231 of art 1210
Art 1250 Arenga
€ 15,00
Art 1251 blauw/arenga (Allweatherbanen)
€ 15,00
Art 1252 rood (gravel-/kunstgrasbanen)
€ 13,50
Art 1253 geel (kunstgrasbanen)
€ 13,50
Art 1254 groen (kunstgrasbanen/rubber instrooi) € 25,00

1252

1253

1254

Andere blokbezemsoorten. Prijs op aanvraag
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STAALDRAADBEZEMS
STAALDRAADBEZEMS
ENKELE STAALDRAADBEZEM
Smalle gegalvaniseerde uitvoering incl steel met D-greep.
Ideaal voor opruwen gravelbaan.
Werkbreedte 200 cm
Art 1240 Compleet

€ 220,00

DUBBELE STAALDRAADBEZEM
Voor montage achter trekker, dubbele uitvoering werkbreedte200 cm.
Art 1242
€ 485,00

VERVANGINGS – STAALDRAADBEZEM
Breedte 200 cm voor art 1240 en art 1242
Art 1245 per stuk

€ 110,00
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LIJNVEGERS
LIJNVEGERS
LIJNVEGER gebogen enkelgat 90o
Excl houtensteel
Art 2300 arenga
Art 2301 kunststof
Art 2302 steel voor art 2300/2301

€ 10,35
€ 9,25
€ 3,75

LIJNVEGER gebogen dubbelgat 45o
Excl houtensteel met draadeinde
Art 2310 arenga
Art 2311 kunststof
Art 2312 steel voor art 2310/2311

€
€
€

LIJNENVEGER met scharnierpunt (lijnveger vlak)
Art 2320 Aluminium steel

€ 21,50

VERVANGINGSBORSTELS
voor art 2320
Art 2321 kunststof
Art 2322 Arenga

€ 9,80
€ 10,35

9,50
8,50
4,25

ROTERENDE LIJNENVEGER
Compleet met metalen telescoopsteel voorzien van ophanghaak
Art 2330
€ 119,00
VERVANGINGSBORSTELS
voor art 2330
Art 2332

€ 23,50

Prijzen af magazijn en exclusief BTW

27

SLEEPNETTEN
SLEEPNETTEN
ALUMINIUM SLEEPNET
Optiplan sleepnet met aluminium trekbalk. Werkbreedte 200 cm
Dubbel-zwaar sleepnet 2x 75 cm
Art 2220
€ 120,00

COMBI SLEEPNET
Gecombineerd sleepnet met aluminium strip.
Voor vegen en egaliseren van gravelbanen en het bezanden van kunstgrasbanen.
Gewicht 5,5 kg werkbreedte 200 cm
Art 229
€140,00

INSLEEPMAT RUBBER
Sleepmat met stalen trekbalk, ketting. Te gebruiken achter een trekker
Voor vegen, egaliseren en het bezanden van oa kunstgrasbanen/Provision banen
Werkbreedte 150 cm rubbermat ca 1 cm dik
Art 2230
€178,00

SLEEPNET “STANDAARD” HARDHOUTEN TREKBALK, ZWAAR NET
Sleepnet met hardhoutenbalk, trekkoord en ophangoog
Maaswijdte sleepnet ca 3 cm
Art 2200
afmeting 2 x 1,5 mtr
€ 89,00
Art 2201
afmeting 3 x 1,5 mtr
€ 122,50
SLEEPNET “SUPER” HARDHOUTEN TREKBALK, ZWAAR NET (fijne maas)
Sleepnet met hardhoutenbalk, trekkoord en ophangoog
Maaswijdte sleepnet ca 2 cm daardoor minder hechting van gravel/zand aan het net
Art 2205
afmeting 2 x 1,5 mtr
€ 77,50
Art 2206
afmeting 3 x 1,5 mtr
€ 115,00
SLEEPNET “SPECIAAL”HARDHOUTEN TREKBALK, NET MET BAND
Sleepnet met hardhoutenbalk, trekkoord en ophangoog
Maaswijdte sleepnet ca 3 cm
Art 2210
afmeting 2 x 1,12 mtr
€ 77,50
SLEEPNET “EXCLUSIEF” HARDHOUTEN TREKBALK, DUBBEL NET MET BAND
Dubbel sleepnet met hardhoutenbalk, trekkoord en ophangoog
Maaswijdte sleepnet ca 3 cm
Art 2215
afmeting 2 x 1,12 mtr
€ 112,50
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SLEEPNETTEN
SLEEPNET CLEANSWEEP
Dit excellente sleepnet is geschikt voor elke ondergrond en neemt blad, vuil en
dennennaalden op. Dit net moet altijd vlak op de grond liggen. Gewicht 7 kg
Art 2235
afmeting 2,0 x 0,80 mtr
€ 350,00

SLEEPNET COURTCLEAN
Met deze nieuw ontwikkelde reinigings-sleepnet wordt vuil zoals bladeren, naalden en
ander vuil snel en grondig verzameld en van de tennisbaan verwijderd. Sleepnet altijd
vlak op ondergrond houden.
Art 2234
breedte 180 cm
€ 195,00
CourtClean is ook in andere breedtes verkrijgbaar 210, 240, 270 en 300 cm.
Prijs op aanvraag

ONDERDELEN SLEEPNETTEN
HARDHOUTEN TREKBALK incl bouten
Art 2240 200 cm per stel
Art 2241 300 cm per stel

€ 43,00
€ 52,95

VERVANGINGS SLEEPNETTEN
Art 2245 standaard 200 x 150 cm
Art 2246 standaard 300 x 150 cm
Art 2247 speciaal 200 x 112 cm
Art 2248 super 200 x 150 cm

€
€
€
€

53,00
78,25
43,00
46,50

TREKKOORD incl bevestigingsogen
Art 2250 lengte 3,50 mtr
Art 2251 lengte 4,00 mtr

€
€

7,50
8,50

OPHANGOOG voor sleepnetten
Art 2252 per stuk

€

2,50

Kunststof hoekjes Aluminium Sleepnet (Optiplan)
Art 2222
€
9,50
VERVANGINGS INSLEEPMAT voor Art 2230
zwaar 150 x 100 cm ca 1 cm dik
Art 2231
€ 72,95
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BAANGEREEDSCHAP
BAANGEREEDSCHAP
RUBBERHARK
Ideaal voor het bewerken van gravelbanen zonder deze te beschadigen
Art 2400 werkbreedte 50 cm met steel
€ 51,00
Art 2402 werkbreedte 75 cm met steel
€ 62,00
HOUTENSTEEL
voor art 2400 en art 2402
Art 2420 steel Ø28/1700 mm

€

5,95

BAANSCHUIMER
Aluminium uitvoering voor egaliseren van gravelbanen
Exclusief houtensteel
Art 2410 werkbreedte 80 cm
€ 49,50
SPECIALE PRIJS
OP=OP
€ 25,00
Art 2411 werkbreedte 200 cm

€ 105,00

HOUTENSTEEL
Art 2422 steel Ø32/1700 mm

€

5,60

GRAVELSCHRAPER
Gehard stalen uitvoering met 2 scherpe zijden.
Ideaal voor her verwijderen van top-, alg- en/of moslaag
Exclusief houtensteel
Art 2415 werkbreedte 80 cm
€ 48,70
SPECIALE PRIJS
OP=OP
€ 25,00
HOUTENSTEEL
Art 2422 steel Ø32/1700 mm

€

5,60

HANDFREES/SCHUIMER
Aluminium uitvoering voor opruwen en egaliseren van gravelbanen
Art 2412 werkbreedte 80 cm (29 tanden)
€ 64,75
HOUTENSTEEL
Art 2422 steel Ø32/1700 mm

€

5,60

HARK
Hark met 16 rechte tanden voor het doorharken van de gravel toplaag
Exclusief houtensteel
Art 2406
€ 29,95
HOUTENSTEEL
Art 2422 steel Ø32/1700 mm

€

5,60

OVERIGE ONDERHOUDSGEREEDSCHAPPEN prijs op aanvraag
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BAANGEREEDSCHAP
GRAVELSCHOP NR 4
Aluminium gravelschop
Steel lengte 90 cm met Vol kunststof D greep
Blad maat 335x280 mm
Art 2430

€ 30,00

GRAVELSCHOP NR 9
Aluminium gravelschop
Bladmaat (380 mm breed) met slijtstrip en 130 cm knopsteel
Art 2432

€ 35,00

ZANDSCHOP/HOLSTEINER SCHOP
Zandschop van gehard staal met rechte voorkant, incl steel
Art 2433

€ 23,95

KRUIWAGEN
2 luchtbanden Inhoud 90 liter
Ideaal bij instrooien en veel lichter kruien
Art 2440

€ 165,00
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BESPROEIEN/WATERWALS
BESPROEIEN
WATERSLANG
Zeer soepele professionele PVC waterslang bestaande uit 5 lagen
Kleur geel, anti UV en Cadmium/Barium vrij
19 x 26 mm (3/4") per rol 50 mtr
Art 2460
€ 149,50

WATERZUIGWALS
WATERZUIGWALS “speciaal”
Thermisch verzinkte constructie met verwisselbare zuigtrommel en grote
kunststof opvangbak. Drainboard en drukrollen van aluminium,
werkbreedte 60 cm. Scharnierend voor minimale opslagruimte. Geschikt
voor elke baansoort. Zuigtrommel met spons kan in beide
bewegingsrichtingen water opnemen.
Art 2450
€ 850,00
Losse onderdelen voor waterzuigwals

prijs op aanvraag
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HEKWERKMARIAAL
HEKWERKMATERIAAL
GAASSPANNER
Voor het eenvoudig op- en aanspannen van gaas
Art 2701 per stuk SPECIALE PRIJS

€

9,00

DRAADSPANNER
Voor het spannen van draad zonder deze door te knippen
Art 2700 per stuk SPECIALE PRIJS
€ 1,50

Helaas kunnen we niet alle producten/artikelen opnemen in deze catalogus of op onze website.
Bent u opzoek naar een bepaald artikel en deze staat niet op onze website of in deze catalogus, neem
dan gerust contact met ons op.
Wij gaan dan samen kijken naar de beste prijs/kwaliteit oplossing voor u.
U kunt uw bestelling telefonisch, per email of via website aan ons doorgeven.
Indien u uw bestelling wil komen afhalen neem dan telefonisch contact met ons op.
Op onze website (www.bijdorptennis.nl) staan ook een aantal aanbiedingen die wellicht voor u ook
interessant zijn.
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TRAININGSMATERIALEN
TENNISBALLEN
TENNISBALLEN
Dunlop Fort MAX TP KNLTB 4 x 3 Tin
Dunlop Australian Open 4 x 3 Tin
Dunlop drukloze trainersballen Emmer 60 st.
Dunlop Stage 1 (Groen) 4 x 3 Tin
Dunlop Stage 1 (Groen) 60 st.
Dunlop Stage 2 (Oranje) 4 x 3 Tin
Dunlop Stage 2 (Oranje) 60 st.
Dunlop Stage 3 (Rood) 4 x 3 Tin.

Artikelnr
10100
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107

Prijs
€ 32,90
€ 18,20
€ 79,95
€ 19,45
€ 79,95
€ 19,45
€ 79,95
€ 19,45

Tecnifibre X One 36 x 3 Tin
Tecnifibre XLD 36 x 4 Tin
Tecnifibre XLD Bicolour 36 x 4 Tin
Tecnifibre XLD Bicolour 36 x 4 Tin
Tecnifibre Stage 2 (Oranje) Emmer 72 st.
Tecnifibre Stage 3 (Rood) Emmer 72 st.

10120
10121
10122
10125
10126
10127

€ 171,00
€ 238,00
€ 119,95
€ 107,50
€ 86,75
€ 99,95

BALLENWAGEN/BALLENMANDEN
BALLENWAGEN CLAX (GROEN)
Zeer handige caddy voor elke trainer onmisbaar.
Deze caddy kan gebruikt worden als ballenwagen (tennis/hockey/honkbal) maar
natuurlijk ook voor overige trainingsmaterialen zoals pionnen, trainingshoedjes, hesjes etc.
De caddy is zeer stabiel en makkelijk verplaatsbaar en zeer makkelijk in te klappen.
Afmeting 55 x 103 x 89 cm, ingeklapt 55 x 71 x 182 cm
Balcapaciteit ca. 120 tennis-, hockeyballen.
Verkrijgbaar met groene of grijze accenten
Trolley wordt geleverd incl. één vouwbox.
Vouwboxen zijn los verkrijgbaar.
Art 10000 (Groen)
Art 10001 (Grijs)
Art 10002 vouwbox tbv ballenwagen

€ 199,95
€ 199,95
€ 19,50
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OVERIGE SPORTEN
VOETBAL
BALLENKARREN
Aluminium Ballenkar voor voetbal
Onze ballenkar is een uitkomst voor elke voetbalvereniging. Met behulp van onze ballenkar nemen voetballers en trainers
eenvoudig en comfortabel de ballen mee naar het veld. De ballenkar is gemaakt van duurzaam aluminium waardoor uw club er
jarenlang plezier van heeft.
Wij leveren ballenkarren geschikt voor 20 ballen, 16 ballen en 10 ballen (nu ook voor balmaat 3 en 4). Ook bieden wij een
handige uitkar geschikt voor 8 ballen, tas voor tenues, EHBO Koffer, pionnen hoedjes etc.
Afneembaar of vast wielstel?
U kunt kiezen uit twee typen ballenkarren: Een kar met een afneembaar wielstel of een kar met een vast wielstel. Vele clubs
genieten al van ons handige systeem met een afneembaar wielstel. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat er niet evenveel
wielstellen als ballenkarren aangeschaft hoeven te worden. Alle ballenkarren worden doorgaans niet op hetzelfde moment
gebruikt waardoor de wielstellen “gedeeld” kunnen worden. Bovendien zijn karren met een afneembaar wielstel stapelbaar, wat
kan resulteren in een flinke ruimtebesparing in het ballenhok. In aanvulling op de ballenkar met afneembaar wielstel bieden wij
nu ook de ballenkar met een vast wielstel. Het enige verschil is dat het wielstel vast gemonteerd is aan de kar. Het vaste wielstel
is onderdeel van het bouwpakket en monteert u zelf. Zowel het afneembare als vaste wielstel past op elke ballenkar. Indien
gewenst kunt u dus eenvoudig wisselen van een afneembaar wielstel naar vast wielstel en andersom.
Ballenkar voor 20 ballen (maat 5)
Ballenkar voor 16 ballen (maat 5)
Ballenkar voor 10 ballen (maat 5)
Ballenkar voor 10 ballen (maat 4)
Ballenkar voor 10 ballen (maat 3)
Uitkar voor 8 ballen (maat 5)

Artikelnr
50000
50005
50010
50015
50020
50030

Prijs
€ 140,00
€ 135,00
€ 105,00
€ 125,00
€ 120,00
€ 107,50

Wielstel afneembaar voor ballenkar
Wielstel vast voor ballenkar

50050
50055

€ 42,50
€ 49,00
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WATERPOLO
BALLENKAR
De aluminiumballenkar is ook uitermate geschikt voor het opslaan en vervoeren van waterpolo ballen
Een groot voordeel van deze ballenkar is dat de natte waterpoloballen goed kunnen drogen.
Ballenkar voor 20 ballen (maat 5)
Ballenkar voor 16 ballen (maat 5)
Ballenkar voor 10 ballen (maat 5)

Artikelnr
50000
50005
50010

Prijs
€ 140,00
€ 135,00
€ 105,00

Wielstel afneembaar voor ballenkar
Wielstel vast voor ballenkar

50050
50055

€ 42,50
€ 49,00

Helaas kunnen we niet alle producten/artikelen opnemen in deze catalogus of op onze website.
Bent u opzoek naar een bepaald artikel en deze staat niet op onze website of in deze catalogus, neem
dan gerust contact met ons op.
Wij gaan dan samen kijken naar de beste prijs/kwaliteit oplossing voor u.
U kunt uw bestelling telefonisch, per email of via website aan ons doorgeven.
Indien u uw bestelling wil komen afhalen neem dan telefonisch contact met ons op.
Op onze website (www.bijdorptennis.nl) staan ook een aantal aanbiedingen die wellicht voor u ook
interessant zijn.
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