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ONZE DIENSTEN

BEDRUKKINGSMOGELIJKHEDEN GRATIS LEVERING

Kun je je sport niet vinden? 
Ontdek alle sporten 
op decathlon.be

BESTEL IN EEN DECATHLON WINKEL

BESTEL ONLINE

1 2 3MAAK EEN ZAKELIJK ACCOUNT AAN 
OP WWW.DECATHLON.BE
* Vink tijdens het aanmaken 
‘ik ben een zakelijke klant’ aan

PLAATS JE PRODUCTEN 
IN HET WINKELMANDJE

ROND JE BESTELLING AF 
EN BESTEL VANAF 200 EURO 
OP FACTUUR

1 2 3GA NAAR JE DICHTSBIJZIJNDE 
DECATHLON WINKEL

RICHT JE TOT EEN 
DECATHLON MEDEWERKER

BETALEN VIA FACTUUR 
KAN VANAF 200 EURO

      “Na een passage bij de belgische nationale ploeg en in combinatie 

     met mijn rol als aanvoerder bij Herakles Hockey Club maak ik nu 

    eveneens deel uit van het Decathlon Team. Het leven in clubverband 

   is een rode draad doorheen mijn jonge carrière en een levenslange leerschool.”

 AMAURY  Project Leader Club België

ONZE MISSIE
WIJ MAKEN SPORT 
TOEGANKELIJK 
VOOR IEDEREEN !
Met 100 sporten onder één dak kunnen we je 
een breed aanbod bieden, dat aangepast is aan 
de noden van je club! Ons gamma biedt je het beste 
prijs-kwaliteitverhouding, en wij bieden je de beste 
prijsgarantie tijdens het hele jaar op ons complete 
gamma van innoverende producten. Laat je inspireren 
door ons enorme sportaanbod, en ontdek bij welke 
producten je nog extra voordeel kan krijgen!

Benieuwd welke partnership Decathlon met je club 
zou kunnen aangaan? Contacteer je lokale 
Decathlon winkel voor meer info! 

https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-clubs/_/R-a-b2b-clubs
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Bij Decathlon zijn wij de ontwerpers van onze sportproducten en staan sportmannen en -vrouwen 
centraal! Het begint bij het luisteren, observeren en ondervragen. Geen toeval dat wij zelf ook 
sporters zijn! Tegenwoordig richt elk ontwerpteam zich op één sport, want een hardloper heeft niet 
dezelfde behoeften als een voetballer. Bij de start-up zijn onze product managers, ingenieurs en 
ontwerpers enorm geïnteresseerd in de behoeften van hun atleten.

 DECATHLON 
IN HET HART VAN 
SPORTONDERZOEK

STUDIEPUNTEN

4. HET LICHAAM IN BEWEGING
Het lichaam in beweging observeren, stelt ons 
in staat hoogwaardige, ergonomische producten 
op een veilige manier te ontwerpen. 

ZOOM OP SPORTSLAB
Ons expertisecentrum gewijd aan onderzoek naar het lichaam van de atleet bestaat uit 
onderzoekers en ingenieurs die onvermoeibaar werken aan het ontwerpen van unieke 
producten. Elk product komt voort uit een behoefte en, vanaf het idee tot het moment dat 
het in de rekken wordt geplaatst, werken zij samen met de gebruikers, want wat voor atleten 
wordt gemaakt, moet samen met hen worden ontworpen.
Op die manier dragen onze teams bij tot het ontwerp van producten door kennis van het 
lichaam in zijn omgeving. En door de atleet centraal te stellen, brengen wij de nodige 
deskundigheid in al onze producten.

2. THERMISCH COMFORT
Het gedrag van het menselijk lichaam 
en zijn uitrusting in verschillende 
omgevingen wordt bestudeerd.

1. ZINTUIGLIJKE-EN GEDRAGSMATIGE ANALYSE
Productontwikkeling die een optimale ervaring 
garandeert aan onze gebruikers.

3. MORFOLOGIE
Dankzij de analyse van de gegevens over de diversiteit van 
de morfologieën kunnen de merken producten ontwerpen die 
het best aan het lichaam van de sportbeoefenaars voldoen.

Buikspiertrainer Abdo Ergo 100 
Ref: 8491075

Knipperlicht voor hardlopen zonder batterij 
Ref: 8501574

Schoenen voor snelwandelen RW900 
Ref: 8403073

DESIGN VINDT ZIJN OORSPRONG DANKZIJ JULLIE, SPORTERS!
VAN sporters, VOOR sporters.
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https://www.decathlon.be/nl/p/schoenen-voor-snelwandelen-rw-900-geel-blauw/_/R-p-146911?mc=8403073&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/nl/p/buikspiertrainer-abdo-100-ergonomisch-en-compact/_/R-p-190291?mc=8491075&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/knipperlicht-voor-hardlopen-motion-light-zonder-batterij/_/R-p-301516?mc=8501574&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/schoenen-voor-snelwandelen-rw-900-geel-blauw/_/R-p-146911?mc=8403073&c=JAUNE


KIPSTA KIPSTA KIPSTA
Ballenzak voor 8 ballen
zwart

Ballenzak voor 16 ballen
zwart

Dubbelwerkende pomp
geel / zwart

Deze stevige ballenzak kunnen voetbaltrainers tot 
8 ballen van maat 5 opbergen en meenemen.Deze 
ballenzak heeft een systeem om te openen/sluiten dat 
in alle omstandigheden goed dicht blijft.
Ref: 8562385

Deze stevige ballenzak kunnen voetbaltrainers tot 
16 ballen van maat 5 opbergen en meenemen.Deze 
ballenzak heeft een systeem om te openen/sluiten dat 
in alle omstandigheden goed dicht blijft.
Ref: 8562384

Het systeem, dat dubbele actie wordt genoemd, laat 
de lucht zowel bij de uitgaande als bij de teruggaande 
slag naar buiten komen, zodat bij elke beweging 
opgeblazen kan worden.
Ref: 8369006

€14 €19 €7

VOETBAL
 KIPSTA

KIPSTA
Voetbal F550
maat 5
Onze ontwerpteams hebben de hybride bal F550 
gemaakt met een dikkere buitenlaag zodat hij langer 
meegaat. Dankzij de 24 panelen is hij bovendien 
stabieler.
Ref: 8497772

€15

KIPSTA
Voetbal F900 FIFA maat 5
We ontwikkelden deze bal voor voetballers die
precisie en een uitstekend balgevoel zoeken.
Ref: 8497777

€20
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KIPSTA
Voetbal F500 HYBRIDE
maat 3, 4 ou 5
Wij ontwikkelden deze hybride voetbal F500 
voor jonge voetballers die in een club spelen 
en een comfortabele en sterke bal zoeken.
Ref: 8576139 (M3) / 8576138 (M4)
8576136 (M5)

€10

https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-f550-hybride-maat-5/_/R-p-196214?mc=8497772&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/ballenzak-voor-8-ballen-zwart/_/R-p-311188?mc=8562385&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-f900-fifa-pro-thermisch-gelijmd-maat-5/_/R-p-196216?mc=8497777&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/ballenzak-voor-16-ballen-zwart/_/R-p-311145?mc=8562384&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/pomp-dubbele-actie-geel-zw/_/R-p-7931?mc=8369006&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-f100-hybride-maat-3/_/R-p-167253?mc=8576139&c=BLANC
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-f100-hybride-maat-4/_/R-p-167252?mc=8576138&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-f100-hybride-maat-5/_/R-p-167251?mc=8576136&c=ROUGE_ORANGE


KIPSTA KIPSTA

KIPSTAKIPSTA

KIPSTA

KIPSTA

Voetbaldoel SG500 maat S Voetbaldoel SG500 maat M

Voetbaldoel SG500
maat S

Omkeerbaar hesje voor volwassenen

Target shot voor voetbaldoel SG500 maat M 1,8 
X 1,20 m

Target shot voor voetbaldoel SG500 maat L
en basic 3X2m

Op zoek naar een stevig voetbaldoel? We ontwikkelden 
het assortiment doelen SG 500 in staal, maat S is 
perfect voor wedstrijdjes zonder doelman.
Ref: 8517277

Op zoek naar een stevig voetbaldoel? Wij ontwierpen het 
assortiment voetbaldoelen SG 500 in staal, met heuse 
netbeugels voor dat echte wedstrijdgevoel.
Ref: 8517297

Onze ontwerpers, die zelf voetballen, ontwikkelden het SG500-doel in staal en aluminium.
Het heeft heuse netbeugels, voor die echte voetbalbeleving. Op zoek naar een stevig voetbaldoel?
Wij ontwierpen het assortiment voetbaldoelen SG 500 in staal en aluminium, met heuse netbeugels
voor dat echte wedstrijdgevoel. Ref: 8517299

Dit hesje hebben we gemaakt voor trainers die op zoek zijn naar een hulpmiddel
om ploegen te maken die makkelijk herkenbaar zijn. Bovendien is het omkeerbaar.
Dankzij de ruime, opengewerkte fit ondervind je niet de minste hinder terwijl je voetbalt.
Ref: 8542229 / 8542230 

Je wil gerichter trappen? Onze ontwikkelaars hebben 
deze doelwand ontwikkeld voor de SG 500 in maat M. 
Ref: 8526886

Wij ontwikkelden dit doek voor wie zijn trapprecisie 
wil verbeteren en alleen of samen met anderen wil 
oefenen.
Ref: 8338463

€40 €60

€15

€80€6 €20

VOETBAL TRAINING

KIPSTA
Hesje voor volwassenen
Ontworpen voor: het indelen van teams tijdens de training of opwarming.
Hesje met een ruime snit met diepe uitsnijdingen voor veel bewegingsvrijheid.
Ref: 8526950 (rood) / 8526946 (geel) / 8526948 (Zilvergrijs) / 8526949 (Navyblauw)
8526951 (Caribisch blauw)

€3 
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https://www.decathlon.be/nl/p/hesje-voor-volwassenen/_/R-p-2856?mc=8526950&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/omkeerbaar-hesje-voor-volwassenen/_/R-p-306530?mc=8542229&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbaldoel-sg-500-maat-s-marineblauw-vermiljoenrood/_/R-p-304058?mc=8517277&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/target-shot-voor-voetbaldoel-sg500-maat-m-1-8-x-1-20-m/_/R-p-305045?mc=8526886&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbaldoel-sg500-maat-l-marineblauw-oranje/_/R-p-304086?mc=8517299&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/target-shot-voor-voetbaldoel-sg-500-l-en-basic-l-3x2m-grijs/_/R-p-10382?mc=8338463&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbaldoel-sg500-maat-m/_/R-p-304059?mc=8517297&c=BLAUW


KIPSTA KIPSTA

KIPSTA

KIPSTA

KIPSTA

KIPSTA

Voetbalshort voor volwassenen F500 Voetbalkousen voor volwassenen F500

Keepersshirt voetbal volwassenen F500

Voetloze voetbalkousen F500

F500 blauw

Keepersbroek volwassenen F100 zwart

Onze voetbalontwerpers ontwikkelden de voetbalshort 
F500 speciaal voor trainingen en wedstrijden, 
tot 3 keer per week. Om je ongehinderd te laten 
lopen en bewegen, ontwikkelden we dit stevige en 
soepele voetbalshirt F500, dat je een uitzonderlijke 
bewegingsvrijheid biedt.

Ref: 8495591 (zwart) / 8527475 (oranje)
8527473 (groen) / 8527472 (geel) / 8495588 (rood) 
8527474 (navyblauw) / 8495589 (blauw)
8495590 (wit)

De kousen F500 hebben een elastische strook om 
de middenvoet zodat ze goed blijven zitten, en het 
luchtige weefsel laat de voet ademen.

Ref: 8514551 (zwart) / 8529001 (oranje)
8528516 (groen) / 8528515 (geel) / 8514555 (rood) 
8514554 (navyblauw) / 8514553 (blauw)
8514552 (wit)

Als keeper mag je best stijlvol tussen de palen staan, 
en daarom ontwierpen onze designers dit shirt dat 
mooi bij de short past. Sober of fel? Dat kan je zelf 
kiezen! Ref: 8561211 (zwart) / 8561212 (lichtgrijs)

Ben je op zoek naar een aanvulling op je gewone 
voetbalkousen? Deze voetloze voetbalkousen zijn 
voorzien van een dunne en stevige elastiek voor onder 
de voet zodat ze gegarandeerd blijven zitten.
 
Ref: 8543189 (zwart) / 8547472 (oranje)
8543184 (groen) / 8543183 (geel) / 8543185 (rood) 
8543186 (navyblauw) / 8543188 (wit)

Onze ontwerpers hebben deze F500 keepersshort 
ontwikkeld die je kunt coördineren met het F500 
jersey, blijf stijlvol, zelfs in het doel.
Ref: 8561213

Wij hebben de F100-broek ontwikkeld met 
verstevigingen van schuim en stof die beter bestand 
zijn op de knieën en de heupen om de schokken te 
beperken. Ref: 8518660

€9 €5

€19

€250

€9

€20
KIPSTA
Voetbalshirt voor volwassenen F500
Om je ongehinderd te laten lopen en bewegen, ontwikkelden we dit stevige voetbalshirt F500, dat je een 
uitzonderlijke bewegingsvrijheid biedt. Ref: 8527459 (zwart/wit) / 8527452 (oranje/zwart) / 8527454 (groen/wit) 
8527455 (geel/zwart) / 8527456 (rood/wit) / 8527457 (blauw/wit) / 8527458 (wit) / 863715 (geel) /863723 (blauw) 
863889 (zwart) / 863722 (rood). (ook beschikbaar in groen)

€9

 MANNEN
UITRUSTING
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https://www.decathlon.be/nl/p/voetbalshirt-voor-volwassenen-f500/_/R-p-305085?mc=8527455&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbalshirt-voor-volwassenen-f500/_/R-p-118265?mc=8495591&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/keepersshirt-voetbal-volwassenen-f500/_/R-p-178151?mc=8561211&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbalkousen-volwassenen-f500/_/R-p-303496?mc=8514551&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/voetloze-voetbalkousen-f500/_/R-p-196792?mc=8543189&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/search/nature-short/sport-voetbal/_/N-1wuk8a5Zecyh19?Ntt=keeper
https://www.decathlon.be/nl/browse/c0-alle-sporten/c1-zaalvoetbal/c2-goalkeeper/nature-broek/_/N-1ju2d31Zbw7bao


KIPSTA
Voetbalshirt voor dames F500 
Het voetbalshirt F500 is een vaste waarde in onze collectie voor 
voetbalspeelsters. Het is nu nog meer ademend en biedt een heerlijke 
bewegingsvrijheid, zodat je je helemaal kunt focussen op je spel.
Ref: 8527842 (wit) / 8527843 (zwart) / 8497176 (rood)

€9

KIPSTA
Keepersbroek voor voetbal kinderen F100
Met verstevigingen in schuim en steviger materiaal 
aan de knieën en heupen om de impact van 
schokken te beperken. Ref: 8495860

KIPSTA
Voetbalshort voor dames F500 
Ons voetbalgekke team ontwierp deze F500 
voetbalshort voor wedstrijden en trainingen.
Om tot 4 keer per week intensief in te spelen.
Ref: 8529303 / 8529305

€9
KIPSTA
Voetbalkousen voor volwassenen F500
De kousen F500 hebben een elastische strook om 
de middenvoet zodat ze goed blijven zitten, en het 
luchtige weefsel laat de voet ademen.
Ref: 303496

€5
KIPSTA
Voetloze voetbalkousen F500
Deze voetloze voetbalkousen zijn voorzien van een 
dunne en stevige elastiek voor onder de voet zodat ze 
gegarandeerd blijven zitten.
Ref: 19679

€250 €18

 DAMES
UITRUSTING

KINDER UITRUSTING

KIPSTA
Keepersshirt voor voetbal kinderen F100
Het keepersshirt F100 is voorzien van schuimverstevigingen en 
een sterkere stof op de schouders en ellebogen.
Ref: 8495862 / 8497553 / 8497507

€14

KIPSTA

KIPSTA

KIPSTA

Voetbalshirt met korte mouwen voor kinderen F500

Voetbalshort voor kinderen F500

voetbalkousen gestreept kinderen F500

Omdat kinderen helemaal willen opgaan in hun spel, gaven we het voetbalshirt F500 een typerende voetbalsnit 
en een soepele stof die al hun bewegingen volgt. Ref: 8558481 (zwart/wit) / 8558477 (groen/wit)
8558475 (geel/zwart) / 8558478 (rood/wit) / 8558474 (navyblauw) / 8558479 (blauw/wit) / 8558480 (wit)
960409 (zwart) / 8558472 (geel) / 8558473 (rood) / 960405 (blauw). (ook beschikbaar in groen)

Op zoek naar een lichte en comfortabele short? De voetbalshort F500 voor kinderen
is gemaakt uit een soepele en ademende stof, voor een optimaal comfort in alle spelfases.
Ref: 8558505 (zwart) / 8558499 (oranje) / 8558501 (groen) / 8558500 (geel) / 8558502 (rood)
8558498 (navyblauw) / 8558503 (blauw) / 8558504 (wit)

Deze kousen hebben een elastische strook om de 
middenvoet zodat ze goed blijven zitten, het luchtige 
weefsel laat de voet ademen.
Ref: 309733

€8

€7

€5
KIPSTA
Voetloze voetbalkousen F500
Deze voetloze voetbalkousen zijn voorzien van een 
dunne en stevige elastiek voor onder de voet zodat ze 
gegarandeerd blijven zitten.
Ref: 19679

€250
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https://www.decathlon.be/nl/p/voetbalshirt-voor-dames-f500/_/R-p-191132?mc=8527842&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbalshort-voor-dames-f500-mintgroen/_/R-p-178213?mc=8529303&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbalkousen-volwassenen-f500/_/R-p-303496?mc=8514551&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/voetloze-voetbalkousen-f500/_/R-p-196792?mc=8543189&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbalshirt-met-korte-mouwen-voor-kinderen-f500/_/R-p-311851?mc=960409&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbalshort-voor-kinderen-f500/_/R-p-307851?mc=8558505&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbalkousen-gestreept-kinderen-f500/_/R-p-309733?mc=8560697&c=GROEN
https://www.decathlon.be/nl/p/voetloze-voetbalkousen-f500/_/R-p-196792?mc=8543189&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/keepersshirt-voor-voetbal-kinderen-f100/_/R-p-118848?mc=8495862&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/keepersbroek-voetbal-kinderen-f100-zwart/_/R-p-118846?mc=8495860&c=ZWART


KIPSTA
Voetbalondershirt met lange mouwen voor kinderen KEEPDRY 500
Onze productontwikkelaars, zelf voetballers, ontwierpen het ondershirt Keepdry 500 voor alle sporters die behoefte 
hebben aan technische kleding. Aanbevolen voor temperaturen van 7 tot 20°C afhankelijk van hoe gevoelig je bent 
voor kou. Dit thermoshirt voert de transpiratie af en houdt de lichaamswarmte vast tijdens een langdurige inspanning.
Ref: 8524108 (zwart) / 8524100 (grijs) / 8524102 (oranje) / 8524098 (fluo) / 8524104 (groen) / 8524103 (geel) 8524106 
(rood) / 8524105 (blauw) / 8524107 (wit)

€13

ONDERKLEDING 
VOLWASSEN

ONDERKLEDING 
KINDEREN

KIPSTA
Voetbalondershirt met lange mouwen voor volwassenen KEEPDRY 500
Onze productontwikkelaars, zelf voetballers, ontwierpen het ondershirt Keepdry 500 voor alle sporters die behoefte 
hebben aan technische kleding. Aanbevolen voor temperaturen van 7 tot 20°C. Dit thermoshirt voert de transpiratie af 
en houdt de lichaamswarmte vast tijdens een langdurige inspanning.
Ref: 8523896 (zwart) / 8497598 (oranje) / 8523891(groen) / 8497596 (geel) / 8497597 (navyblauw)
8523892 (blauw) / 8523893 (rood) / 8497589 (bronsgroen) / 967766 (koraalrood) / 8523895 (wit) / 8523894 (grijs) 

€15 
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https://www.decathlon.be/nl/p/voetbalondershirt-met-lange-mouwen-voor-heren-keepdry-500/_/R-p-195072?mc=8523896&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbalondershirt-met-lange-mouwen-voor-kinderen-keepdry-500-gemeleerd/_/R-p-195054?mc=8524108&c=ZWART


KIPSTA
Voetbalsweater voor kinderen T100
zwart
Om ongehinderd te bewegen op het veld, 
ontwikkelden we deze praktische en stijlvolle 
sweater T100, met een aansluitende pasvorm.
Ref: 8553309

€10
KIPSTA
Trainingsvest voor kinderen
T100
Speciaal voor beginnende voetballers ontwikkelden 
we dit soepele en luchtige trainingsvest T100,
dat veel bewegingsvrijheid biedt.
Ref: 8558488 / 8558487 (ook beschikbaar in rood)

€13
KIPSTA
Kindersweater met halve rits
T500
We gaven deze sweater met halve rits een 
nauwsluitende snit en een rekbaar materiaal, zodat je 
kind ongehinderd kan rennen en bewegen op het veld. 
Ref: 8569344 / 8569343

€15

KIPSTA
Trainingsbroek voor kinderen
T100
Om de eerste stapjes van je kind op het voetbalveld 
perfect te doen verlopen, ontwikkelden we deze 
eenvoudige en praktische broek F100, in een 
nauwsluitend model. Ref: 8558483 / 8558482

€10
KIPSTA
Trainingsbroek voor kinderen
TP 500
We ontwikkelden deze broek TP 500 in een 
aansluitend model en met rekbare stoffen zodat je 
kind ongehinderd kan rennen en bewegen op het veld. 
Ref: 8569341 / 8569340

€15

TRAININGSKLEDING

KIPSTA
Voetbalsweater voor volwassenen
T100
Om ongehinderd te bewegen op het veld, ontwikkelden 
we de eenvoudige en handige T100 voetbalsweater, 
met een opvallend nauwsluitende fit.
Ref: 8560131 / 8560130

€12

KIPSTA
Licht trainingsvest voor volwassenen
T100
Dit praktische, stijlvolle en mooi aansluitende 
trainingsvest T100 is ideaal voor de voetbaltraining
en opwarming. 
Ref: 8495580 / 8495579. (ook beschikbaar in rood)

€17
KIPSTA
Trainingsshirt voor volwassenen
T500
Op zoek naar een trainingsshirt dat je onvoorwaardelijk 
volgt in al je sprints en bewegingen? Met de rits opzij 
aan de hals, de nauwsluitende fit en de soepele, stevige 
stoffen, speel je ongeremd!
Ref: 8495572 / 8495573 / 8495574

€20

KIPSTA
Voetbalbroek voor volwassenen
T100
Om ongehinderd te bewegen op het veld, ontwikkelden 
we de eenvoudige en handige T100 voetbalbroek, met 
een opvallend nauwsluitende fit.
Ref: 8560160 / 8560159

€15
KIPSTA
Voetbalbroek voor volwassenen
T500
Hoe soepel bewegen, zelfs met een lange broek aan? 
Dankzij de nauwsluitende fit en de rekbare stoffen loop 
je ongehinderd met de voetbalbroek T500.
Ref: 8552186 / 8552187 / 8552185

€20
KIPSTA
Trainingssweater voor dames T500
De hybride trainingssweater T500, met 
soepele stof, hindert je op geen enkel moment 
tijdens het bewegen! Durf je te smijten! Ref: 
8497711 / 8497712

€20
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https://www.decathlon.be/nl/p/voetbalsweater-t100/_/R-p-310366?mc=8560131&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/licht-trainingsvest-voor-voetbal-volwassenen-t100-carbonzwart/_/R-p-196755?mc=8495580&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbalbroek-voor-volwassenen-t100/_/R-p-309989?mc=8560160&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbalbroek-t500-volwassenen/_/R-p-196791?mc=8552186&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/trainingsshirt-voor-voetbal-volwassenen-t500-halve-rits/_/R-p-196754?mc=8495572&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/trainingssweater-voor-voetbal-dames-t500/_/R-p-196141?mc=8497711&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbalsweater-t100/_/R-p-307921?mc=8553309&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/trainingsbroek-voetbal-voor-kinderen-t100/_/R-p-311815?mc=8558483&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/trainingsvest-voor-voetbal-kinderen-t100/_/R-p-311842?mc=8558488&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/trainingsbroek-voor-voetbal-kinderen-tp-500/_/R-p-312036?mc=8569341&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/trainingssweater-met-halve-rits-kinderen-t500/_/R-p-312047?mc=8569344&c=GRIJS


KIPSTA

KIPSTA

KIPSTA KIPSTA

KIPSTA KIPSTA

Windjack 100 voor kinderen
zwart

Regenjas voor volwassenen T100
zwart

Muts voor kinderen KEEPWARM 100
zwart

Nekwarmer voor kinderen KEEPDRY 100
zwart

Muts volwassenen KEEPDRY 500
zwart

Nekwarmer voor volwassenen KEEPDRY 500
zwart

Om je kind optimaal bij te staan in zijn eerste stapjes op 
een voetbalveld, ontwikkelden we dit windjack 100. In de 
soepele en lichte stof kan je kind ongehinderd bewegen. 
Ref: 8553313 (ook beschikbaar in rood of blauw)

We hebben het waterdichte en ademende voetbaljasje 
T100 speciaal gemaakt voor wie ongehinderd wil 
bewegen op het veld, bij regen en wind.
Ref: 8497929 (ook beschikbaar in rood of blauw)

Deze muts verbetert het thermisch comfort tijdens
de training door je te beschermen tegen de koude.
Ref: 8395888

Deze nekwarmer houdt je nek en/of oren warm.
Een maat. Zonder aantrekkoordje, past ook voor 
kinderen. Ref: 8514832

Deze uiterst ademende muts houdt de warmte vast en 
voert de transpiratie perfect af. Kort of lang haar? De 
muts zit altijd perfect!
Ref: 8496928

Deze uiterst ademende nekwamer houdt de 
lichaamswarmte vast en voert de transpiratie perfect 
af. Rond de hals dragen of hoger, naargelang je 
behoefte aan warmte. Ref: 8496932

€7€19 €7

€14 €5 €4

KIPSTA
Lange voetbalparka voor volwassenen
zwart
Onze productontwikkelaars ontwierpen deze lange en waterdichte voetbalparka met capuchon, zakken en rits. 
We ontwikkelden deze comfortabele en functionele lange regenparka voor al je verplaatsingen en activiteiten bij 
koud weer en in regen en wind.
Ref: 8575952

KIPSTA
Gewatteerde voetbaljas dames
FCOAT 100 zwart
Voor voetbalsters, begeleidsters en clubleden, om 
zich voor en na een training of wedstrijd tegen weer 
en wind te beschermen. Je kunt gemakkelijk het 
clubembleem van je voetbalclub.
Ref: 8559426

€35

€70
KIPSTA
Gewatteerde voetbaljas heren
FCOAT100 zwart
Voor voetbalsters, begeleidsters en clubleden, om 
zich voor en na een training of wedstrijd tegen weer 
en wind te beschermen. Je kunt gemakkelijk het 
clubembleem van je voetbalclub.
Ref: 8560166

€35

BESCHERMING TEGEN KOU

KIPSTAKIPSTA
Lange voetbalparka voor kinderenGewatteerde voetbaljas kinderen FCOAT100
Onze ontwerpers, zelf voetballers, ontwikkelden 
deze lange voetbalparka met capuchon en klep 
voor kinderen, voor dagen met veel wind en regen.
Ref: 8584437

Voor jonge voetballers die zich voor en na de training 
of wedstrijd tegen weer en wind willen beschermen.
Je kunt gemakkelijk het clubembleem van je 
voetbalclub. Ref: 8560168

€45€25

KIPSTA
Handschoenen KEEPDRY 500 zwart
volwassenen of kinderen
Onze productontwikkelaars, zelf voetballers, ontwierpen de Keepdry 500-handschoen voor beginnende en 
gevorderde spelers die trainen bij fris en koud weer. Om ervoor te zorgen dat je meer grip hebt op de bal 
tijdens trainingen, hebben we gripzones ingewerkt in de Keepdry 500-handschoenen.
Ref: 8368930 (volwassenen) / 8368863 (kinderen)

€7
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https://www.decathlon.be/nl/p/gewatteerde-voetbaljas-dames-fcoat-100-zwart/_/R-p-310222?mc=8559426&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/lange-voetbalparka-voor-volwassenen/_/R-p-313038?mc=8575952&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/gewatteerde-voetbaljas-heren-fcoat-100-zwart/_/R-p-310404?mc=8560166&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/gewatteerde-voetbaljas-kinderen-fcoat-100-zwart/_/R-p-310418?mc=8560168&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/lange-voetbalparka-voor-kinderen-trx/_/R-p-324868?mc=8584437&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/regenjasje-voor-voetbal-voor-volwassenen-t100/_/R-p-196555?mc=8497929&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/windjack-100-zwart/_/R-p-307893?mc=8553313&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/muts-voor-voetbal-volwassenen-keepdry-500/_/R-p-189074?mc=8496928&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/muts-voor-voetbal-kinderen-keepwarm-100/_/R-p-156349?mc=8395888&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/handschoenen-voor-voetbal-volwassenen-keepdry-500/_/R-p-119635?mc=8368930&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/handschoenen-voor-voetbal-kinderen-keepdry-500/_/R-p-145769?mc=8368863&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/nekwarmer-keepdry-500/_/R-p-189075?mc=8496932&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/nekwarmer-voor-voetbal-kinderen-keepwarm-100/_/R-p-303552?mc=8514832&c=ZWART


KIPSTA
Officieel voetbalshirt KV OOSTENDE
volwassenen
We hebben het KV Oostende voetbalshirt ontwikkeld met een lichte en ademende gerecycleerde textielcomponent.
Ref: 8623684 (eerste shirt - thuis) / 8623771 (tweede shirt - uit) / 8623774 (derde shirt)

KIPSTA
Officieel shirt voor keeper KV OOSTENDE
volwassenen
Onze teams hebben voor KVO deze voetbaltrui voor 
volwassenen ontwikkeld, lichtgewicht en ademend 
voor de voetbalkeeper. We hebben het KV Oostende 
voetbalshirt ontwikkeld met een lichte en ademende 
gerecycleerde textielcomponent.
Ref: 8623776

€55

KIPSTA KIPSTA
Voetbalshort voor volwassenen F500 Voetbalkousen voor volwassenen F500
Om je ongehinderd te laten lopen en bewegen, 
ontwikkelden we dit stevige en soepele voetbalshirt 
F500, dat je een uitzonderlijke bewegingsvrijheid biedt. 
Ref: 8527473 / 8495591 / 8495589

De kousen F500 hebben een elastische strook om 
de middenvoet zodat ze goed blijven zitten, en het 
luchtige weefsel laat de voet ademen.
Ref: 8514555 / 8528516 / 8514551 / 8514553

€9 €5

€55

Dit is een primeur voor Decathlon en 
Kipsta in het profvoetbal in België. Een 
overeenkomst die vooral gebaseerd is 
op onze gemeenschappelijke waarden, 
bevestigt Vincenzo Verhoeven, 
voetbalverantwoordelijke bij Decathlon: 
KV Oostende is aanwezig in alle 
leeftijdscategorieën op nationaal, provinciaal 
en regionaal niveau. Bovendien is er geen 
selectie bij eventuele intrede zoals in de 
meeste professionele clubs. Hier vindt ieder 
kind zijn plaats. Dit beleid sluit uiteraard aan 
bij wat wij al lange tijd bepleiten: de sport 
toegankelijk maken voor zoveel mogelijk 
mensen.
Met KVO verdedigen wij dezelfde waarden van 
solidariteit, vrijgevigheid, toegankelijkheid en 
familie”.

DECATHLON EN KIPSTA
PARTNERS VAN
KV OOSTENDE

Zo vind je de originele trainingsoutfits 
van KVO voor zeer toegankelijke 
prijzen in onze winkels. Voor € 9 
speel je in het wedstrijdshortje van de 
eerste ploeg, voor € 5 met dezelfde 
kousen en voor € 50 trap je al met de 
voetbalschoenen van KVO-kapitein 
Kevin Vandendriessche.

LEUK OM WETEN :
KVO heeft al twee nieuwe jeugdtrainers 
voltijds in dienst genomen dankzij het 
partnership met Decathlon. Een mooi 
voorbeeld van hoe wij samen voetbal 
toegankelijk willen maken. Graag meer 
info? Lees even mee!
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https://www.decathlon.be/nl/p/officieel-thuisshirt-kv-oostende-voor-volwassenen/_/R-p-X8623684?mc=8623684&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbalshirt-voor-volwassenen-f500/_/R-p-118265?mc=8495591&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbalkousen-volwassenen-f500/_/R-p-303496?mc=8514551&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/officieel-derde-shirt-kv-oostende-volwassenen/_/R-p-X8623774?mc=8623774
https://www.decathlon.be/nl/p/officieel-voetbalshirt-voor-volwassenen-kv-oostende-uit/_/R-p-X8623771?mc=8623771&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/officieel-keepershirt-kv-oostende-volwassenen/_/R-p-X8623776?mc=8623776&c=BLAUW


ALLSIX
Verstelbare ballenwagen VBB900
Deze in hoogte verstelbare ballenwagen is duurzaam 
en handig. We ontwikkelden hem samen met enkele 
coaches voor een optimale volleybaltraining in een 
zaal. Ref: 8552382

€120

ALLSIX
Volleybal VVB100
Deze bal is zachter en groter dan een klassieke 
volleybal, zodat je de technieken op het veld succesvol 
onder de knie kunt krijgen! Om op een aangename 
manier te leren volleyballen. Ref: 8496185

€10

VOLLEYBAL
 ALLSIX

ALLSIX
Volleybal VVB100
Speciaal voor beginnende volleyballers en 
-sters ontwikkelden onze ingenieurs deze 
leerbal, met een slim omhulsel dat niet te hard 
aankomt tijdens rally’s!
Ref: 8407967 (200-220gr - geel)
8519984 (230-250gr - oranje)
8408154 (260-280gr - wit)

€12

ALLSIX
Volleybalantenne VM900
De twee antennes in glasvezel van 1,8 m in de 
officiële kleuren (rood en wit) blijven dankzij het 
klittenbandsysteem goed op hun plaats tijdens al je 
trainingen en wedstrijden! Ref: 8408966

€30
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Volleybal V330W
Nieuwste generatie volleybal van Mikasa (opvolger 
van MVA330) geschikt voor indoor gebruik, zowel voor 
training als competitie. Ref: 8613418

€35 €32
vanaf 12 stucks

Volleybal BV5531S
Deze volleybal is een FIVB goedgekeurde bal. Hij mag 
gebruikt worden in de Belgische volleybalcompetitie.
Ref: 8557587

€41 €39
vanaf 12 stucks

Volleybal BV5591S
Deze zeer technische volleybal is een FIVB 
goedgekeurde bal. Hij mag gebruikt worden in de 
Belgische volleybalcompetitie. Ref: 8557599

€59 €55
vanaf 12 stucks

Volleybal V5M500
Deze volleybal werd ontworpen voor trainingen en 
wedstrijden. Hij werd goedgekeurd voor regionale of 
departementale kampioenschappen.
Ref: 8324591

€55 €50
vanaf 12 stucks

Volleybal V300W
Deze bal is een door de FIVB, VVB, FVWB en Nevobo. 
Perfect gebalanceerde 18-delige panelconstructie met 
een aerodynamisch design. Ref: 8613422

€56 €52
vanaf 12 stucks

Volleybal V200W
Officiële wedstrijdbal van de FIVB. Deze bal zal dus 
ook gebruikt worden op de Olympische Spelen,
WK’s en EK’s. Ref: 8613424

€65 €60
vanaf 12 stucks

ALLSIX
Volleybalnet VNET 900
Onze volleybalteams hebben dit net zodanig 
ontworpen dat het perfect voldoet aan de 
officiële normen. Perfect dus voor trainingen 
en wedstrijden.
Ref: 8497189

€45

Onze ingenieurs ontwierpen deze FIVB-bal voor al je 
volleybaltrainingen en -wedstrijden. Het iconische design 
met 12 panelen zorgt voor stabiliteit, stevigheid en 
balans, voor nog betere prestaties.
Ref: 8408660

€30 €28
vanaf 12 stucks

ALLSIX
V900

https://www.decathlon.be/nl/p/volleybal-vbb100-blauw-wit/_/R-p-160612?mc=8496185&c=BLEU
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybal-wizzy-260-280-g-wit-blauw-vanaf-15-jaar/_/R-p-9121?mc=8407967&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybal-mikasa-v330w/_/R-p-X8613418?mc=8613418&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybal-molten-5000-groen-rood/_/R-p-X8324591?mc=8324591&c=GROEN
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybal-gala-bv5131s/_/R-p-X8557587?mc=8557587&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybal-mikasa-v300w/_/R-p-X8613422?mc=8613422&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybal-v900/_/R-p-116329?mc=8408660&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybal-gala-bv5591s/_/R-p-X8557599?mc=8557599&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybal-mikasa-v200w/_/R-p-X8613424?mc=8613424&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/verstelbare-ballenwagen-vbb900-marineblauw/_/R-p-308015?mc=8552382
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybalantenne-v900/_/R-p-191412?mc=8408966
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybalnet-vnet-900/_/R-p-191414?mc=8497189&c=WIT


ALLSIX
Volleybalshirt voor heren
V100
Ons team ontwikkelde dit volleybalshirt voor spelers die beginnen met de basistechnieken.
Dit shirt voor beginners is iets wijder zodat je helemaal op je gemak bent tijdens het volleyballen.
Ref: 8563336 (groen) / 8563332 (geel) / 8563330 (oranje) / 8563337 (rood)
8563333 (navyblauw) / 8563334 (blauw) / 8563335 (zwart)

ALLSIX

Volleybalshort voor heren
VSH500 
Onze ontwerpers, zelf ook fervente volleyballers, 
hebben een short ontworpen die perfect zit tijdens je 
beste aanvallen en verdedigingen.
 Ref: 8563186

€8 

€10

DAMES UITRUSTING HEREN UITRUSTING

ALLSIX
Volleybalshirt voor dames
V100
Tijdens je training loop je, spring je en... zweet je! Dit shirt in lichte, ademende stof werd ontwikkeld door onze 
ingenieurs, om licht en comfortabel mee te sporten.
Ref: 8563280 (groen) / 8563276 (geel) / 8563274 (oranje) / 8563281 (rood) / 8563277 (navyblauw)
8563278 (blauw) / 8563275 (wit) 8563279 (zwart)

€8

ALLSIX

Volleybalshort voor dames
V100 
Onze ingenieurs hebben deze short voor echte 
beginners ontwikkeld voor een grote bewegingsvrijheid 
tijdens hun eerste volleybalbewegingen!
Ref: 8563194

€8
ALLSIX

Volleybalshort voor dames
VSH500 navyblauw
Onze ontwerpers, zelf ook fervente volleyballers, 
hebben een short ontworpen die perfect zit tijdens je 
beste aanvallen en verdedigingen.
Ref: 8563198

€10
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https://www.decathlon.be/nl/p/volleybalshirt-voor-dames-v100/_/R-p-309556?mc=8563280&c=GROEN
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybalshirt-voor-heren-v100/_/R-p-309563?mc=8563336&c=GROEN
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybalshort-dames-v100/_/R-p-309582?mc=8563194&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybalshort-voor-heren-vsh500-zwart/_/R-p-309925?mc=8563186&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybalshort-voor-dames-vsh500-marineblauw/_/R-p-309899?mc=8563198&c=BLAUW


JONGENS UITRUSTING

ALLSIX
Volleybalshirt voor jongens
V100
Ons team ontwikkelde dit volleybalshirt voor spelers die beginnen met de basistechnieken.
Dit shirt voor beginners is iets wijder zodat je helemaal op je gemak bent tijdens het volleyballen.
Ref: 8562440 (groen) / 8562436 (geel) / 8562434 (oranje) / 8562441 (rood)
8562437 (navyblauw) / 8562438 (blauw) / 8562435 (wit) / 8562439 (zwart)

ALLSIX

Volleybalshort voor jongens V100
zwart of wit
Ons team ontwikkelde deze volleybalshort voor spelers 
die beginnen met de basistechnieken.
Ref: 8562443 / 8562442

€8 

€8

MEISJES UITRUSTING

ALLSIX

ALLSIX

Volleybalshirt voor meisjes
V100

Volleybalshort voor meisjes V100 
zwart of navyblauw

Ons team ontwikkelde dit volleybalshirt voor speelsters die beginnen met de basistechnieken.
Dit shirt voor beginners heeft een iets wijdere snit zodat je comfortabel kunt bewegen tijdens het volleyballen. 
Ref: 8562430 (groen) / 8562426 (geel) / 8562424 (oranje) / 8562431 (rood)
8562427 (navyblauw) / 8562428 (blauw) / 8562425 (wit) / 8562429 (zwart)

Ons team ontwikkelde deze volleybalshort voor speelsters
die beginnen met de basistechnieken.
Ref: 8562433 / 8562432

€8

€7
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https://www.decathlon.be/nl/p/volleybalshirt-voor-meisjes-v100/_/R-p-309567?mc=8562430&c=GROEN
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybalshirt-voor-jongens-v100/_/R-p-309587?mc=8562440&c=GROEN
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybalshort-voor-meisjes-v100/_/R-p-309559?mc=8562433&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybalshort-voor-jongens-v100/_/R-p-309566?mc=8562443&c=ZWART


€30
TARMAK TARMAK
Basketbalring R500 Basketbalring R900
Baskeetbalring zonder ophangveer.
Ref: 8395749

Basketbalring met reglementaire diameter, 
met ophangveer om te dunken. Ref: 8496975

€20 €40

€50

€14

€55

€15

€10

TARMAK

TARMAK TARMAK

TARMAK TARMAK

TARMAK

Basketbal K500
Maat 3

Basketbal BT500 
Beschikbaar in maat 5, 6 en 7

Basketbal BT900  
Beschikbaar in maat 6 en 7

Basketbal Spalding NBA  
Triple Double

Basketbal Wizzy
Maat 5

Basketbal Replica  
NCAA Wilson

Basketbal BT100  
Beschikbaar in maat 5, 6 en 7

Basketbal ballentas

Om buiten en binnen te spelen, 
voor kinderen van 4 tot 6 jaar. 
Ref: 8616265

Goedgekeurd door de FIBA. Basketbal 
om buiten of binnen te basketballen.  
Ref: 8495727 / 8495728 / 8495729

Goedgekeurd door de FIBA. De toplaag uit PU en 
microvezel zorgt voor een heerlijk balgevoel. Optimale 
grip door de diepe groeven. Ref: 8495731 / 8495730

Om buiten of binnen te basketballen. 
Het polyurethaan bestanddeel zorgt voor 
een zeer goede balgevoeligheid. Ref: 8610797

Deze bal voor jonge basketbalspelers is uitzonderlijk. 
Doordat hij soepeler en 18% lichter is, leert het kind 
sneller en vlotter basketballen. Ref: 8595924

Het bestanddeel zorgt voor een zachter 
gevoel en een uitstekende grip. 
Ref: 8653052

De buitenlaag in geschuimde kunststof zorgt 
voor een goede baltoets en slijtvastheid. 
Ref: 8495715 / 8495716 / 8495726

Tas om tot 5 basketballen te vervoeren  
(maat 5, 6 of 7). Riemen om de tas aan je 
schouder of in de hand te dragen. Ritssluiting.
Ref: 8407166

€8

BASKETBAL
TARMAK 
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€30
TARMAK
Muurbeugel voor basketbord 
compatibel met SB100 en SB700
Muurbeugel voor wie basketbal wil spelen tegen 
een muur. Met deze muurbeugel kun je het bord 
gemakkelijk op drie hoogtes instellen. Ref: 8496982

€139
TARMAK
Basketbalbord SB700 hoogwaardig backboard
Basketbalbord set B700, geschikt voor kinderen 
en volwassenen die buiten basketballen. De stuit 
van het backboard is verbluffend. Past op de 
muurbeugel F500 (8496982). Ref: 8547161

€70
TARMAK
Basketbalbord SB100 muurbevestiging
Basketbalbord voor muurbevestiging, geschikt voor 
kinderen en volwassenen die buiten basketballen.
Dit basketbalbord bevestig je aan de muur. Het past 
ook op de muurbeugel 500 (8496982), zodat je het 
op 3 verschillende hoogtes kunt hangen. Ref: 960586

€10€7
TARMAKTARMAK
Shootingtegels
Leuke tegels om je eigen 
werpspel te bedenken.
Ref: 8409414

Basketbalnetje 6 mm
Dit basketbalnetje kan alle weersomstandigheden 
aan (6 mm dikte). Geschikt voor alle ringen van 
onze Tarmak-reeks. Ref: 8019129

€4050

https://www.decathlon.be/nl/p/stevige-basketbalring-500-rood-met-officiele-diameter/_/R-p-176074?mc=8395749&c=ROUGE
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalnetje-6-mm-wit-voor-bord-of-paal-weerbestendig/_/R-p-9029?mc=8019129&c=BLANC
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalbord-voor-kinderen-en-volwassenen-sb100-zwart-rood-muurbevestiging/_/R-p-326599?mc=960586&c=NOIR
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalbord-sb700-voor-muur-kinderen-en-volwassenen-hoogwaardig-backboard/_/R-p-306408?mc=8547161
https://www.decathlon.be/nl/p/muurbeugel-voor-basketbord-compatibel-met-b300-en-b700-3-speelhoogtes/_/R-p-190112?mc=8496982&c=NOIR
https://www.decathlon.be/nl/p/officiele-flexibele-basketbalring-r900-voor-basketbalbord/_/R-p-190092?mc=8496975&c=ROUGE
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbal-r300-maat-3-voor-kinderen-oranje-voor-basketspelertjes-tot-6-jaar/_/R-p-142731?mc=8616265&c=ORANGE
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbal-bt500-voor-kinderen-maat-5-oranje-heerlijke-baltoets/_/R-p-197122?mc=8495727&c=ORANGE
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbal-spalding-nba-triple-double/_/R-p-X8610797?mc=8610797&c=MARRON
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbal-replica-ncaa/_/R-p-X8653052?mc=8653052&c=ORANGE
https://www.decathlon.be/nl/p/sterke-basketbal-ballentas-voor-5-ballen-in-maat-5-tot-7/_/R-p-192552?mc=8407166&c=NOIR
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbal-bt900-maat-7-goedgekeurd-door-de-fiba-voor-jongens-en-heren/_/R-p-197125?mc=8495730&c=ORANGE
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbal-voor-kinderen-wizzy-maat-5-playground-oranje/_/R-p-9055?mc=8614879
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbal-bt100-maat-5-oranje-voor-kinderen-tot-10-jaar-om-te-starten/_/R-p-197114?mc=8495715&c=ORANGE
https://www.decathlon.be/nl/p/shootingtegels-basketbal-kinderen-volwassenen-voor-spelletjes-en-oefeningen/_/R-p-196453?mc=8409414


1 2 3

TARMAK
Basketbalpaal B700 PRO
Verstelbaar op 7 hoogtes van 2,40 m tot 
3,05 m zonder gereedschap. En dankzij 
de flex-ring kan je er ook op dunken. 
Ref: 8529820

9

9

€80 €99
TARMAK TARMAK TARMAK
Basketbalpaal B200 Easy Basketbalpaal B100 Basketbalpaal B100 Easy Polycarbonaat
Basketbalpaal voor kinderen tot 10 jaar, om buiten 
te basketballen. De B200 Easy is zonder gereedschap 
in te stellen op 4 hoogtes, van 1,60 m tot 2,20 m.  
Ref: 8574768

Verstelbaar met gereedschap. 
5 hoogtes van 2,20 m tot 3,05 m. 
Ref: 8529807

Zonder gereedschap te verstellen op 5 hoogtes, van 
2,20 tot 3,05 m, en eenvoudig te verrijden. En met de 
wielen vooraan verplaats je hem vlot. Veel speelcomfort 
dankzij het polycarbonaat bord van 2 mm. Ref: 8573455

Flex-ring
ontworpen om

te kunnen dunken

€200 €300

BASKETBAL
TARMAK 

€599
TARMAK
Basketbalpaal B900 Pro
Opzetten en afbreken doe je in 2 minuten, 
zonder gereedschap. Je verstelt hem moeiteloos 
in 4 hoogtes, en met de 6 wielen is hij perfect 
verplaatsbaar. Met flex-ring om te kunnen dunken.   
Ref: 8342820

TARMAK
Basketbalpaal B100 Easy
Verstelbaar zonder gereedschap 
op 5 hoogtes (van 2,20 m tot 3,05 m).  
Gemakkelijk te verplaatsen.
Ref: 8529815

Verstelbaar zonder 
gereedschap

Mobiel dankzij  
zijn twee wielen

€150
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https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalpaal-b200-easy-voor-kinderen-blauw-space-1-60-tot-2-20-m-tot-10-jaar/_/R-p-117770?mc=8574768&c=BLEU
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalpaal-b100-zwart-voor-kinderen-en-volwassenen-verstelbaar-van-2-20-3-05m/_/R-p-305527?mc=8529807&c=NOIR
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalpaal-kinderen-volwassenen-b100-easy-zonder-gereedschap-verstelbaar/_/R-p-312433?mc=8573455&c=NOIR
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalpaal-b100-easy-kinderen-volwassenen-verstelbaar-van-2-20-tot-3-05-m/_/R-p-305519?mc=8529815&c=NOIR
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalpaal-kind-volwassene-b900-2-40-m-tot-3-05-m-snel-afstellen-en-opbergen/_/R-p-9027?mc=8342820&c=NOIR
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalpaal-voor-kinderen-volwassenen-b700-pro-2-40-3-05-m-zeven-hoogtes/_/R-p-305508?mc=8529820&c=NOIR


TARMAK
Basketbalshort voor kinderen SH100
Deze short werd ontworpen voor beginnende basketbalspelers en -speelsters. 
Dankzij de lichte en ademende stof blijf je ook mooi droog terwijl je speelt. 
Ref: 8515426 / 8515425 / 8515424 / 8394844 / 8515428

€5

TARMAK
Mouwloos basketbalshirt voor kinderen T100
Dit mouwloos shirt is ontwikkeld voor beginnende basketbalspelers en -speelsters.
Dankzij de lichte en ademende stof blijf je ook mooi droog terwijl je speelt. 
Ref: 8515422 / 8515418 / 8515421 / 8394845 / 8515420

€5

Ook beschikbaar  
voor volwassenen 
(6€ per stuk)

TARMAK
Basketbalpaal B500 box
Geschikt voor kinderen en volwassenen, 
de B500 box is verstelbaar in 4 hoogtes, 
van 2,40 m tot 3,05 m. Hij is opgezet en 
weer afgebroken in 1 minuut, voor een 
minimum vereiste ruimte. Ultra mobiel 
dankzij zijn 4 wielen, de 6 bakken 
garanderen een perfecte stabiliteit. 
Ref: 8551504

€400

BASKETBAL
TARMAK 
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KIPSTA KIPSTA KIPSTA
Rugzak op wieltjes INTENSIF 30L Rugzak op wieltjes INTENSIF 65L Rugzak op wieltjes INTENSIF 90L

€45 €60 €80

33

KIPSTA
Rugzak Essentiel 25L
We ontwikkelden de Essentiel 25L met groot
middenvak en tal van andere handige vakken, 
waaronder ëën voor je schoenen. Zeker iets voor jou.
Ref: 8497309 / 8539115 / 8539116

€15
KIPSTA
Sporttas Essentiel 55L
We ontwikkelden de sporttas Essentiel voor gevorderde voetballers 
en andere sporters, om hun spullen in mee te nemen. Opvouwbaar in het zakje.
Ref: 8558319 (blauw) / 8558317 (zwart) / 8558318 (bordeaux)

€15

KIPSTA
Teamsporttas Kipocket 20L
Wij ontwikkelden de Kipocket, een compacte tas 
die je kunt opvouwen in het zijzakje, en dus 
gemakkelijker opbergen thuis. Ref: 8495928 
(bordeaux) / 8495929 (blauw) / 8495931 (rood)

€5
KIPSTA
Teamsporttas Kipocket 40L
Weet je geen blijf met je sporttas nadat je ze hebt gebruikt? Wij ontwikkelden de Kipocket, 
een compacte en sterke tas die je kunt opvouwen in het zijzakje en dus gemakkelijker opbergen thuis.
Ref: 8496565 (carbongrijs) / 8495939 (Fluokoraaloranje) / 8496079 (blauw) / 8496080 (bordeaux)

€10
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SPORTTASSEN
KIPSTA 

Een trolley op wieltjes die je verplaatsingen 
vergemakkelijkt, en die als rugzak te dragen is. 
Geschikt als handbagage. 5 vakken, waaronder 
ëën voor je schoenen. Ref: 8544045

Tas met wieltjes, die ook als rugzak te dragen is. 
5 vakken: 1 hoofdvak, 1 schoenenvak, 1 vak 
voor vuile kleding, en 2 kleine vakken. 
Ref: 8544047

Een grote sporttas die gemakkelijk mee te nemen is.
Stille wieltjes. 5 vakken: 1 hoofdvak, 1 schoenenvak, 
1 vak voor vuile kleding, en 2 kleine vakken. 
Ref: 8544049

https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalpaal-kind-volw-b500-2-40-m-tot-3-05-m-afstellen-en-opbergen-in-2-min/_/R-p-309357?mc=8551504
https://www.decathlon.be/nl/p/teamsporttas-kipocket-20-liter/_/R-p-136845?mc=8495928&c=ROUGE
https://www.decathlon.be/nl/p/rugzak-essentiel-25-liter/_/R-p-192614?mc=8497309&c=NOIR
https://www.decathlon.be/nl/p/sporttas-op-wieltjes-intensif-30-liter/_/R-p-172015?mc=8544045&c=BLEU
https://www.decathlon.be/nl/p/sporttas-op-wieltjes-intensif-65-liter/_/R-p-172016?mc=8544047&c=BLEU
https://www.decathlon.be/nl/p/sporttas-op-wieltjes-intensif-90-liter/_/R-p-172017?mc=8544049&c=NOIR
https://www.decathlon.be/nl/p/teamsporttas-kipocket-40-liter/_/R-p-131045?mc=8496565&c=GRIS
https://www.decathlon.be/nl/p/sporttas-essentiel-55-liter/_/R-p-309659?mc=8558319&c=BLEU
https://www.decathlon.be/nl/p/mouwloos-basketbalshirt-voor-beginnende-jongens-meisjes-t100/_/R-p-148970?mc=8394845&c=BLEU
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalshort-voor-jongens-meisjes-beginner-sh100/_/R-p-148972?mc=8394844&c=BLEU
https://www.decathlon.be/nl/p/mouwloos-basketbalshirt-voor-heren-t100/_/R-p-148879?mc=8518647&c=BLEU


HOCKEY
KOROK 

KOROK, PARTNER VAN JOUW CLUB
Met onze merken KOROK en DITA helpt ons team van hockeyers onze partnerclubs

om hun projecten te ontwikkelen. Samen willen we tegemoetkomen aan de behoeften van de spelers.

Wil je meer weten? 
Neem contact op met xavier.dubois@decathlon.com en stel ons jouw vragen.

                                                  

JILL BOON
Player for Racing Club  
de Bruxelles
302 caps for the belgian  
national team + former  
capitain Belgian 
Red Panthers

THOMAS BRIELS
Player for Oranje-Rood (NL)
Captain of the belgian national    
   team (336 caps), Vice Olympic 
        champion 2016, World 
           Champion 2018, 
            European Champion 2019

VICTOR WEGNEZ 
Player for Racing Club de Bruxelles 
100 caps for the belgian national team, 
World Champion 2018, European Champion 2019 
Best Player European Championship 2019 

€15 €105
KOROK KOROK
Hockeystick voor kinderen 
FH100 dino

Hockeystick voor gevorderde volwassenen 
low bow 45% carbon fibertec c45

Gladde hockeyballen practice 
(12 stuks)

Hockeystick voor expert volwassenen 
low bow 95% carbon FH995

Hockeystick van Korok voor kinderen die 
beginnen met hockey en een zachte stick 
nodig hebben voor een goede controle.  
Ref: 8607819

Voor gevorderde hockeyspelers op zoek naar een 
maximaal wendbare low bow-stick met extra power, 
dankzij de 45% carbon. Perfect voor wie zijn techniek 
wil perfectioneren. Ref: 8612320

Bal voor beginners, om te oefenen 
op zandingestrooide velden. 
Ref: 8624424

Voor hockeyspelers (expert) op zoek naar een maximaal 
wendbare low bow-stick met veel power dankzij 95% 
carbon. Gebruikt door onze internationale atleten: 
J. Boon, B. Bonastre, T. Briels en V. Charlet. Ref: 8529946

€200

€35
KOROK
Trainingsvest FH900 
Vrouwen / Mannen
Voor vrouwen en mannen op zoek naar een 
technisch trainingsvest. Specifiek ontworpen 
voor hockey. Ref: 8640710 / 8610153

€35 €40
KOROK
Sweatshirt FH500  
Vrouwen 
Voor wie een warme sweater nodig heeft voor 
de opwarming of voor na de wedstrijd. Specifiek 
gemaakt om hockey te spelen. Ref: 8640709

CLUBS WAARMEE 
REEDS EEN 
SAMENWERKING 
BESTAAT

Boven (van links naar rechts):  Royal La Louvière, Lynx Hockey Club Ittre
Beneden (van links naar rechts):  Old Club Hockey Liège, Blue Lions Tervuren, Ixelles Hockey club
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https://www.decathlon.be/nl/landing/landing-korok/_/R-a-korok
https://www.decathlon.be/nl/p/damesshirt-fh500/_/R-p-183971?mc=8604568&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/hockeyshirt-voor-gras-meisjes-fh900-lynx/_/R-p-X860196?mc=860196&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/hockeyshirt-hoog-intensief-spelen-heren-fh910-ixelles/_/R-p-330391?mc=8643680
https://www.decathlon.be/nl/p/hockeyshirt-heren-fh900-blue-lions-tervuren/_/R-p-X8621902?mc=8621902
https://www.decathlon.be/nl/p/hockeyshirt-hoog-intensief-spelen-jongens-fh900-blackbirds/_/R-p-309267?mc=8604590&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/browse/c0-alle-sporten/c1-hockey/c3-hockey-training-uitrusting/product-gender-heren/product-gender-dames/nature-trainingspak/_/N-7d7zruZ9u06d1ZlvqoshZ8qrlal
https://www.decathlon.be/nl/p/hockeystick-voor-beginnende-kinderen-hout-fh100-eenhoorn/_/R-p-180231?mc=8607819&c=BLEU
https://www.decathlon.be/nl/browse/c0-alle-sporten/c1-hockey/c3-hockey-training-uitrusting/product-gender-heren/product-gender-dames/nature-sweater/_/N-7d7zruZ9u06d1ZlvqoshZ1h9fv72
https://www.decathlon.be/nl/p/hockeystick-voor-gevorderde-volwassenen-low-bow-45-carbon-fibertec-c45-zwart-ge/_/R-p-X8612320?mc=8612320&c=NOIR
https://www.decathlon.be/nl/p/gladde-hockeyballen-practice-wit-12-stuks/_/R-p-X8624424?mc=8624424&c=BLANC
https://www.decathlon.be/nl/p/hockeystick-voor-gevorderde-volwassenen-lowbow-95-carbon-fh900/_/R-p-180251?mc=8529946&c=NOIR


OFFLOAD
Rugbybal R500 match
maat 5 blauw
De bal biedt een uitstekende grip, identiek aan 
die van de academische R500. De torpedovorm 
zorgt voor een stabiele vlucht. Ontwikkeld in 
samenwerking met onze partners. Ref: 8550972

€18
OFFLOAD
Mini rugbypalen
EASYDROP R100
Deze mini palen zijn in 5 minuten in elkaar gezet. 
Hiermee kunnen kinderen (van 7 tot 11 jaar) kennis 
maken met het voetenspel (drop, penalty). Breng het 
rugbystadion naar je tuin! Afm.: H 2,5 m B 1,04 m D 0,6 m. 
Ref: 8401691

€50

OFFLOAD
Ballenzak voor 5 rugbyballen buisvorming
kaki/geel
We hebben deze ballenzak ontwikkeld om
gemakkelijk tot 5 rugbyballen in maat 5 mee te nemen.
Ref: 8495763

€10

RUGBY
OFFLOAD

OFFLOAD
Rugbybal R300
maat 4 rood of maat 5 zwart
De grip en de duurzaamheid maken van deze bal een 
prima keuze voor trainingen, met name voor beginners 
en rugbyscholen. M4 4 voor 10 tot 14 jaar, M5 voor 15 
jaar en ouder. Ref: 8579036 (M4), 8407951 (M5)

€9

OFFLOAD
R100 TRAINING
maat 3 groen
We ontwikkelden deze bal voor de rugbytraining thuis 
of in een club. Maat: M3 voor 5 tot 9 jaar.
De grip en de duurzaamheid maken van deze bal een 
prima keuze voor trainingen, met name voor beginners 
en rugbyscholen. Ref: 8579039

€9

OFFLOAD
Rugbybal R900 maat 5
Deze rugbybal werd ontwikkeld in samenwerking met onze technische 
partners uit de top 14 en biedt een uitstekende grip en veel gevoel, 
zowel bij het spelen met de handen als met de voeten. Ref: 8495688

€25

Rugbybal GTR 4000
maat 5 zwart
Deze rugbybal voor de training heeft een 
gepatenteerde buitenlaag met driehoekige noppen. 
Goede grip voor het spel met de handen. Goede keuze 
voor op trainingen. Ref: 8368090

€15
Rugbybal OMEGA
maat 5 blauw
Deze rugbybal voldoet aan de World Rugby-normen 
en is dus perfect geschikt voor clubs. Hij heeft 
een buitenlaag in rubber van topkwaliteit en een 
gepatenteerde Truflight binnenbal. Ref: 8394289

€30

Rugbybal KINETICA
maat 5
Deze bal voldoet aan de World Rugby-normen en werd 
handgenaaid. Hij is pre-kicked en dus volledig klaar 
voor gebruik. Het Truflight TM-ventiel zorgt voor een 
duurzaam drukbehoud. Ref: 8607910

€110
Rugbybal SIRIUS
maat 5
Deze zeer duurzame bal wordt door veel internationale 
selecties gebruikt. Hij combineert een uitstekende 
baltoets met een zeer goed behoud van de balvlucht.
Ref: 8607909

€145
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https://www.decathlon.be/nl/p/rugbybal-r100-maat-3-training-groen/_/R-p-323943?mc=8579039&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/rugbybal-r300-maat-5/_/R-p-2650?mc=8407951&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/browse/c0-alle-sporten/c1-rugby/c3-ballen/_/N-1ntz1ej
https://www.decathlon.be/nl/p/rugbybal-r500-maat-5-match-wit/_/R-p-309362?mc=8550972&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/rugbybal-gtr-4000-maat-5-zwart/_/R-p-X8368090?mc=8368090&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/rugbybal-gilbert-kinetica-maat-5/_/R-p-X8607910?mc=8607910
https://www.decathlon.be/nl/p/rugbybal-omega-maat-5-blauw/_/R-p-X8394289?mc=8394289
https://www.decathlon.be/nl/p/rugbybal-voor-volwassenen-sirius/_/R-p-X8607909?mc=8607909
https://www.decathlon.be/nl/p/ballenzak-voor-5-rugbyballen-buisvormig-kaki/_/R-p-197292?mc=8495763&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/mini-rugbypalen-easydrop-r100/_/R-p-143786?mc=8401691&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/rugbybal-r100-maat-4-training-rood/_/R-p-198434?mc=8579036&c=WIT


OFFLOAD

OFFLOAD OFFLOAD

OFFLOAD

OFFLOAD OFFLOAD

OFFLOAD

Gewatteerde rugbyjas CLUB R500 met rits
voor volwassenen

Rugbyshort R100
voor kinderen

Hoge rugbysokken R500
voor kinderen

Korte coachjas CLUB R500
voor volwassenen

Rugbyshort R100
voor volwassenen

Hoge rugbysokken R500
voor volwassenen

Parka CLUB R500
voor volwassenen

Deze comfortabele gewatteerde jas draag je op en 
naast het veld. Ref: 8544676

Onze ontwerpers, zelf enthousiaste rugbyspelers, ontwikkelden deze rugbyshort voor wedstrijden en
trainingen van jonge spelers. Ref: 8559176 (groen) / 8559178 (blauw) / 8560584 (wit) / 8560585 (rood)
8560586 (navyblauw) / 8560587 (zwart)

Ons team, zelf rugbyspelers en -speelsters, 
ontwikkelde deze sokken voor wie regelmatig rugby 
speelt, voor wedstrijden en trainingen. Ref: 8587087

Deze jas is geschikt voor temperaturen tot -10°C, voor 
spelers en trainers in de fases voorafgaand aan de 
wedstrijd. Ref: 8606275

Deze short is geschikt om regelmatig rugby te spelen dankzij de stevige stof en verstevigde naden.
Door de regular fit en de elastische boord past de short zich aan elk lichaam aan. Ref: 8560583 (zwart)
8560582 (navyblauw) / 8560581 (rood) / 8560580 (wit) / 8559174 (blauw) / 8559172 (groen)

Deze bijzonder duurzame sokken zitten comfortabel 
dankzij de verluchtingszone. Een elastische strook 
zorgt ervoor dat ze goed blijven zitten. Ref: 324687

Door zijn lengte (tot halfweg de dij) is deze parka 
vooral geschikt voor de fases voorafgaand aan de 
wedstrijd, voor spelers en coaches. Ref: 8560569

OFFLOAD
Set gordels voor flag rugby R500
blauw/rood
Ons team heeft deze set ontwikkeld om kennis te 
maken met flag-rugby. De kit bestaat uit twee riemen 
met telkens twee flags. Ref: 8496110

€8

OFFLOAD
Antislip rugbysokken R500 mid
zwart of wit
Onze teams ontwikkelden deze rugbysokken om 
ervoor te zorgen dat je voet niet langer wegglijdt in je 
schoen. Ref: 8582684 (wit), 8407464 (zwart)

€7€40

€7 €5

€50

€8 €6

€60

OFFLOAD
Stootkussen R500
voor volwassenen

OFFLOAD
Stootkussen R500
voor kinderen
Dit sterke, duurzame en betaalbare stootkussen zal 
gedurende lange tijd gebruikt kunnen worden op de 
clubtrainingen. Ref: 8557518

€55

€75
OFFLOAD
Tackle bag R500
voor kinderen
Met zijn stevige hoes en compact schuim krijg je een 
sterke, duurzame en betaalbare tackle bag die nog 
lang in de club gebruikt zal worden. Ref: 8557516

€115
OFFLOAD
Tackle bag R500
voor volwassenen
Met zijn stevige hoes en compact schuim, krijg je een 
sterke, duurzame en betaalbare tackle-oefenzak, die nog 
lang in de club gebruikt zal worden. Ref: 8557515

€175

OFFLOAD
Doelpalen rugby AIRDROP 500 rood
Ons team van fervente rugbyspelers ontwikkelde deze opblaasbare doelpalen zodat je je 
rugbyveld met je mee kunt nemen. Afmetingen: H 3,5 m B 2,6 m D 1,5 m. Doelpalen in een 
draagtas! De Airdrop is een echte innovatie. In de club, op school, op het strand... Je blaast
hem in minder dan 2 minuten op. Uitzonderlijk stabiel dankzij de brede basis. Ref: 8496108

€99

3,5 meter hoog,
opgeblazen in een oogwenk!

Dit betrouwbare, robuuste en betaalbare stootkussen 
zal je club lange tijd goede diensten bewijzen bij de 
trainingen. Ref: 8557517

RUGBY
OFFLOAD
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https://www.decathlon.be/nl/p/stootkussen-voor-rugby-kinderen-r500/_/R-p-X8557518?mc=8557518
https://www.decathlon.be/nl/p/tackle-bag-voor-rugby-kinderen-r500/_/R-p-X8557516?mc=8557516
https://www.decathlon.be/nl/p/stootkussen-voor-rugby-volwassenen-r500/_/R-p-X8557517?mc=8557517
https://www.decathlon.be/nl/p/tackle-bag-voor-rugby-volwassenen-r500/_/R-p-X8557515?mc=8557515
https://www.decathlon.be/nl/p/rugbyshort-voor-kinderen-club-r100-zonder-zakken/_/R-p-309934?mc=8559176&c=GROEN
https://www.decathlon.be/nl/p/hoge-rugbysokken-voor-kinderen-r500/_/R-p-325429?mc=8587087&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/hoge-rugbysokken-voor-volwassenen-r500/_/R-p-324687?mc=8582670&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/antislip-rugbysokken-r500-zwart-halfhoog/_/R-p-178331?mc=8582684&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/gewatteerde-rugbyjas-voor-volwassenen-club-500-met-rits-zwart/_/R-p-306940?mc=8544676&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/set-gordels-voor-flag-rugby-r500-blauw-rood/_/R-p-197732?mc=8496110
https://www.decathlon.be/nl/p/korte-coachjas-voor-rugby-volwassenen-club-r500/_/R-p-308325?mc=8606275&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/parka-voor-rugby-volwassenen-club-r500-zwart/_/R-p-309932?mc=8560569&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/rugbyshort-voor-volwassenen-club-r100/_/R-p-309933?mc=8560583&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/doelpalen-rugby-airdrop-r500-rood/_/R-p-197727?mc=8496108&c=ROOD


KIPSTA KIPSTA

KIPSTA

Baseballbat BIG HIT voor kinderen
rood

Baseball bal soft compression
9 inch

Leren baseball bal A1030
9 inch

Bal BA100 Foam
zwart

Batting tee voor baseball
BA150

Geschikt voor beginners die veilig baseball willen spelen. Dit artikel is geschikt voor jonge sporters vanaf 6 jaar. 
Om ervoor te zorgen dat je in alle veiligheid kennis kunt maken met baseball, hebben onze ontwikkelaars een bat 
ontworpen van 58,5 cm met een zachte textuur. Ref: 8364655

Deze soepele bal biedt een uitstekende grip in je hand 
zodat je nóg beter uitwerpt!
Ref: 8160599

Speel regelmatig baseball met deze bal met officiële 
afmetingen. Ref: 8160602

Deze bal is ontworpen voor beginners die veilig 
baseball willen spelen. Ref: 8406139

De batting tee helpt je de nauwkeurigheid van je slag 
te verbeteren. Ref: 8495654

€10

€6 €7

€3

€35

KIPSTA

KIPSTA

KIPSTA

KIPSTA

Aluminium baseballbat BA150
29 / 32 inch

Aluminium baseballbat BA550
32 / 34 inch

Houten baseballbat BA180
30/33 inch

Essenhout baseballbat BA580 zwart/rood

Dit aluminium bat in één stuk is door zijn gemiddelde 
gewicht en geweldige balans ideaal voor beginners om 
hun slagtechniek te oefenen. Ref: 8514150

Aluminium bat voor gevorderde spelers, gemaakt om 
de bal harder te raken. Ref: 8514205

Houten bat (essenhout) met grote sweetspot 
waarmee je harder de bal raakt zodat je meteen dol 
bent op baseball. Ref: 8514203

Op zoek naar een goed uitgebalanceerd bat van 
essenhout? We ontwikkelden een uitgebalanceerd bat 
dat zorgt voor een goede swing.
Ref: 8575482

€35

€55

€45

€70

KIPSTA
Complete baseballset BA 100 
De set bevat twee ballen in schuimrubber , een bat van 58,5 
cm in schuimrubber en 5 platte schijven als honken.
Ref: 8407681

€25

BASEBALL
KIPSTA
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https://www.decathlon.be/nl/p/aluminium-baseballbat-ba150-29-32-inch/_/R-p-303416?mc=8514150&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-baseball-foam-ba100/_/R-p-179551?mc=8406139&c=BRUIN
https://www.decathlon.be/nl/p/complete-baseballset-voor-kinderen-ba-100/_/R-p-179951?mc=8407681&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/baseballbat-voor-kinderen-big-hit/_/R-p-159674?mc=8364655&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/aluminium-baseballbat-ba550-32-34-inch/_/R-p-303428?mc=8514205&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/houten-baseballbat-ba180-30-33-inch/_/R-p-303417?mc=8514203&c=ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/essenhout-baseballbat-ba580-zwart-rood/_/R-p-312866?mc=8575482
https://www.decathlon.be/nl/p/baseball-bal-soft-compression-9-inch-wit/_/R-p-X8160599?mc=8160599&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/leren-baseball-a1030-9-inch-wit/_/R-p-X8160602?mc=8160602&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/batting-tee-voor-baseball-ba150/_/R-p-196893?mc=8495654&c=ZWART


KIPSTA KIPSTA
Baseballhandschoen BA100
zwart/geel

Baseballhandschoen BA150
zwart/blauw

Baseballhandschoen A700
12 inch - beige

Handschoen voor beginners, om gemakkelijk de bal 
te gooien en te vangen. Zin om baseball te proberen? 
Onze designers ontwikkelden een handschoen van pvc 
waarmee je eenvoudig met deze sport kunt kennis-
maken. Ref: 8514084 (links) / 8514085 (rechts)

Baseballhandschoen voor beginners, goed 
schokdempend. Onze ontwikkelaars ontwierpen deze 
handschoen met een handpalm in leer (varkensleer) 
voor wie meteen wil baseballen.
Ref: 8514680 (links) / 8514682 (rechts)

Wilson ontwikkelde deze handschoen voor je 
wekelijkse baseballtrainingen. Dit product is geschikt 
voor sporters vanaf 12 jaar.
Ref: 8534195 (links) / 8534196 (rechts)

€20 €35

€80
KIPSTA
Baseballhandschoen BA550
12,5 inch - zwart/rood
Voor beginnende en gevorderde spelers die 
regelmatig baseball spelen. We ontwikkelen 
baseballhandschoenen die je meteen kan 
gebruiken, inspelen hoeft niet.
Ref: 8514083 (links) / 8514082 (rechts)

€60

BASEBALL
KIPSTA
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KIPSTA
Baseballshirt 3/4 BA 550
volwassenen - donkergrijs/zwart 
Comfortabele en ademende stof, geschikt voor baseball. Wij gaven dit shirt 
de perfecte baseball-look.
De snit, het ontwerp en de driekwartmouwen bieden je meer flexibiliteit en 
comfort tijdens het baseballen. Ref: 8407128 

€15

KIPSTA
Slaghandschoenen voor baseball BA 550
zwart 
Geschikt voor gemiddelde gebruikers. Te dragen 
tijdens het slaan.
Wil je meer grip op het bat? Ons team stelt deze 
nieuwe slaghandschoenen voor, met een palm in 
leer voor een opmerkelijke grip.
Ref: 8407064

€15
KIPSTA
Baseballbroek BA 550
volwassenen - wit
wie regelmatig baseballt: dit product is ontworpen 
voor baseballtrainingen en -wedstrijden.
Onze productingenieurs hebben een duurzame en 
soepele stof gevonden voor deze baseballbroeken. 
Lichte slim fit voor bewegingsvrijheid op het base-
ballveld. Ref: 8407132

€25

https://www.decathlon.be/nl/p/baseballhandschoen-ba100-links/_/R-p-303405?mc=8514084&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/baseballhandschoen-ba150-blauw/_/R-p-303521?mc=8514680&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/baseballhandschoen-ba550-12-5-inch-links/_/R-p-303424?mc=8514083&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/baseballhandschoen-a700-linkerhand-12-inch-beige/_/R-p-X8534195?mc=8534195
https://www.decathlon.be/nl/p/baseballshirt-driekwartmouw-volwassenen-ba-550/_/R-p-179954?mc=8407128&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/baseballbroek-volwassenen-ba-550/_/R-p-179956?mc=8407132&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/slaghandschoenen-voor-baseball-ba-550/_/R-p-179912?mc=8407064&c=ZWART


OEFENMATERIAAL 

KIPSTA
Trainingshoepel 58cm - oranje
De hoepel kan je gebruiken voor het uitzetten van een 
parcours binnen of buiten. Door de exclusieve vorm 
kun je er heel wat verschillende oefeningen mee mak-
en. Deze zeshoekige hoepel bevat inserts in silicone 
om niet weg te glijden. Ref: 8350553

€5
KIPSTA
Verstelbare horde 3 hoogtes

Deze horde is makkelijk in te stellen op 3 verschillende 
hoogtes, ideaal voor plyometrische oefeningen waarbij 
de spieren getraind worden door gebruik te maken van 
het eigen lichaamsgewicht.
Ref: 8280294

€7
KIPSTA
Platte markeringen - orange (x10)
Markeer zonder het spel te hinderen! Met deze stevige 
platte markeringen kan je een zone afbakenen, ze zijn 
zowel binnen als buiten te gebruiken. Ref: 8552077

€10

KIPSTA
Afbakenset Essential - geel/blauw
We hebben deze afbakenset ontwikkeld om snel en makkelijk een speelzone te creëren om te voetballen met 
echte lijnen. Een handige set om overal mee te nemen: 4 bakens die je moet verzwaren en een fluogeel elastiek. 
Baken snel een speelzone af tot 14 m x 10 m. Met echte lijnen!
Ref: 8496617

€20

KIPSTA
Lijnentrekker modular
Onze ontwerpers, zelf voetballers, ontwikkelden dit innovatieve 
product voor je trainingen. Combineer met de Modular-kegels 
om je eigen lijnen uit te zetten.
Ref: 8527257

€30

KIPSTA
Trainingshoedjes Essential (x40)
Voor meer intuïtieve trainingen! Dankzij hun 
pijlvorm en uitgesproken kleur zijn deze stevige 
trainingshoedjes gemakkelijker zichtbaar, om 
doeltreffender te trainen. Ref: 8497806

€15
KIPSTA
Trainingskegels Essential 30cm (x4)
Met deze stabiele en stevige kegels kan je het 
speelveld afbakenen. De pijlvorm maakt je oefeningen 
nog intuïtiever. Ref: 8547467

€13
KIPSTA
Trainingskegels Essential 15cm (x6)
Ideaal voor je trainingen! Dankzij de pijlvorm geven deze 
sterke en stabiele kegels op een intuïtieve manier de 
richting aan bij oefeningen op training.
Ref: 8496474 (geel), 8496475 (oranje)

€6

Varieer uw oefeningen
in een paar seconden!

KIPSTA

KIPSTA

Slalomstokken Modular 90cm (x2)

Verzwaarde kegels Modular 30cm (x4)

Onze ontwikkelaars, zelf voetballers, ontwierpen 
deze stokken voor gevarieerde trainingen. Zet 
oefeningen uit door ze onderling of met de kegels 
te verbinden! Bedenk je eigen trainingsoefeningen 
en varieer eindeloos! Je kunt de stokken onderling 
verbinden of aan de modulaire kegels en zo in 
enkele seconden je oefeningen afwisselen.
Ref: 8496468

Onze productontwikkelaars ontwierpen deze modulaire 
en verzwaarde kegels voor de voetbaltraining. 
Combineer ze met slalomstokken voor meer variatie!
Ref: 8496471

€10

€32

OEFENMATERIAAL 
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https://www.decathlon.be/nl/p/universele-hoepel-58-cm/_/R-p-10449?mc=8350553&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/verstelbare-horde-voor-voetbal-3-hoogtes-geel/_/R-p-7911?mc=8280294
https://www.decathlon.be/nl/p/set-van-6-trainingskegels-voor-voetbal-essential-15-cm/_/R-p-172044?mc=8496474&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/platte-markeringen-voor-de-voetbaltraining-set-van-10-oranje/_/R-p-307707?mc=8552077
https://www.decathlon.be/nl/p/set-van-4-trainingskegels-voor-voetbal-essential-30-cm-oranje/_/R-p-306485?mc=8547467
https://www.decathlon.be/nl/p/set-van-40-trainingshoedjes-essential-4-kleuren-geel-oranje-grijs-blauw/_/R-p-196311?mc=8497806&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/set-van-2-slalomstokken-voor-de-voetbaltraining-modular-90-cm-oranje/_/R-p-172029?mc=8496468
https://www.decathlon.be/nl/p/verzwaarde-kegels-voor-voetbaltraining-modular-30-cm-oranje-set-van-4/_/R-p-172043?mc=8496471
https://www.decathlon.be/nl/p/lijnentrekker-voor-voetbal-modular/_/R-p-305130?mc=8527257&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/afbakenset-voor-voetbalveld-essential-geel-blauw/_/R-p-176791?mc=8496617&c=GEEL


KIPSTA KIPSTA
Stopwatch ONSTART 110 Stopwatch ONSTART 310
Onze ontwerpers, zelfs fervente lopers, hebben 
deze stopwatch voor jou ontworpen zodat je je 
sportprestaties kan meten.
Ref: 8548015

Ons team van enthousiaste hardlopers ontwikkelde 
deze stopwatch waarmee je je prestaties kunt 
meten en trainingen plannen. Met alle nodige 
trainingfuncties: stopwatch, countdown timer en 50 
tussentijden. Ref: 8374969

KIPSTA
Plastic fluitje - zwart of geel
Met dit plastic fluitje kunnen trainers en 
scheidsrechters een training of wedstrijd in goede 
banen leiden. Dit eenvoudige en doeltreffende fluitje is 
perfect voor trainingen en wedstrijden.
 Ref: 8027254 (noir), 8208814 (jaune)

€250

KIPSTA
Polsband met bevestiging fluitje
De bevestiging voor het fluitje kan losgemaakt worden 
van de polsband; zo kan je kiezen of je het al dan niet 
gebruikt. In de polsband met dubbele dikte kan je 
bovendien je toss-muntje wegstoppen.
Ref: 8556831

€6

KIPSTA KIPSTA KIPSTA
dubbelwerkende pomp Pomp met drukmeter en dubbele werking Set van 3 balnaalden
Deze eenvoudige en compacte pomp met dubbele 
werking is ontworpen voor spelers en trainers die 
eender welke bal willen oppompen. Het systeem met 
dubbele werking blaast lucht zowel bij het induwen 
als bij het uittrekken, zo wordt er gepompt bij elke 
beweging. Ref: 8369006

Deze pomp met dubbele werking en drukmetertje is 
perfect voor spelers en trainers die snel een bal op de 
juiste druk willen zetten. De grote troef van dit model 
is het drukmetertje om de druk te controleren. En 
dankzij het bijhorende slangetje duw je pompnaalden 
minder snel krom. Ref: 8365293

Deze pompnaalden zijn geschikt om alle soorten 
ballen op te pompen met een handpomp.
Deze set bevat 3 pompnaalden in aluminium, die op 
elke handpomp passen. De naalden zijn niet geschikt 
voor voetpompen.
Ref: 8027171

€7 €10 €350

€10 €20

gemakkelijk
te stabiliseren

gemakkelijk 
aan te sluiten

KIPSTA
Trainingsladder Modular 4m
Onze productontwikkelaars, zelf voetballers, bedachten deze modulaire trainingsladder speciaal voor trainers die 
graag coördinatie-oefeningen doen. Dankzij de drukknopen kan je de afstand tussen de sporten verdelen en ook 
meerdere Modular-ladders met elkaar verbinden.
Ref: 8310058

€20

KIPSTA
Trainingsladder Essential 3,20 m - oranje
Onze productontwikkelaars, zelf fervente voetballers, bedachten deze trainingsladder 
om je coördinatie en voetenwerk te verbeteren, thuis of op de club.
Verbeter je voetenwerk en coördinatie! Deze trainingsladder van 3,20 m in een unieke 
vormgeving is een onmisbaar hulpmiddel voor de voetbaltraining.
Ref: 8496478

€10

OEFENMATERIAAL 
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https://www.decathlon.be/nl/p/trainingsladder-voor-voetbal-essential-3-20-m-oranje/_/R-p-172047?mc=8496478&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/pomp-dubbele-actie-geel-zw/_/R-p-7931?mc=8369006&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/zwart-plastic-fluitje/_/R-p-2861?mc=8027254
https://www.decathlon.be/nl/p/stopwatch-onstart-110/_/R-p-104728?mc=8548015
https://www.decathlon.be/nl/p/ballenpomp-met-drukmeter-en-dubbele-werking-zwart/_/R-p-105527?mc=8365293
https://www.decathlon.be/nl/p/polsband-met-bevestiging-fluitje-voetbal/_/R-p-311791?mc=8556831
https://www.decathlon.be/nl/p/stopwatch-voor-sport-onstart-310-zwart-oranje/_/R-p-104729?mc=8374969&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/set-van-3-balnaalden/_/R-p-7929?mc=8027171
https://www.decathlon.be/nl/p/trainingsladder-modular-4-meter-geel/_/R-p-7909?mc=8310058


DOMYOS
Balanskussen
Onze teams ontwikkelden dit hulpmiddel om je 
evenwichtsgevoel te verbeteren, voor revalidatie en ter 
voorkoming van blessures. Ref: 8381881

€20
DOMYOS
Plyobox
Houten box om plyometrisch te trainen tijdens je WODs bij crosstraining. Regelmatig gebruik helpt je om 
gemakkelijker te ontspannen en verbetert je lichamelijke conditie.
Ref: 8484144

€60

DOMYOS
Pols-en enkelgewichten 2kg per paar
We ontwikkelden deze gewichtjes zodat je aan spier- 
en figuurtraining kunt doen, thuis of in de sportschool. 
Ref: 8358974

€20

DOMYOS
Weerstandsbansen crosstraining 5, 15, 25 of 35 kg
Deze weerstandsband werd door onze teams ontwikkeld voor krachttraining, crosstraining of fysieke 
voorbereiding. Een weerstandsband is een handig hulpmiddel om je spieren te versterken en ook bij het 
stretchen. Dit veelzijdig accessoire wordt je beste maatje tijdens je sessies.
Ref: 8552664 (5kg blauw) / 8484819 (15kg turquoise) / 8484820 (25kg geel) / 8484821 (35kg oranje)

€10

DOMYOS
Verzwaarde bal 450gr
Door de ronde vorm en het gewicht van 450 g kun je 
de houdingen meer gecontroleerd uitvoeren.
Ref: 305220

€7

Ons team ontwikkelde dit springtouw met teller voor 
wie zijn prestaties wil kunnen meten. Het materiaal is 
geschikt voor regelmatige trainingen!
Ref: 8556909

DOMYOS
Springtouw met teller

€13

DOMYOS
Kettlebell 6 of 12 kg 
Ons team ontwikkelde deze kettlebell specifiek voor crosstraining. Combineer krachttraining
met cardiotraining! Door te trainen met een kettlebell word je sterker en soepeler,
en vergroot je uithoudingsvermogen. Ref: 8399332 (6kg), 8354816 (12kg)

€18

€5

DOMYOS
Set van 3 korte weerstandsbansen 5, 6 et 7 kg 
We ontwikkelden deze weerstandsbanden om je hele 
lichaam te trainen met materiaal dat geen plaats 
inneemt bij je thuis. Ref: 8528803

€5

DOMYOS
Halters 2kg per paar
De onmisbare accessoires voor spiertraining!
Liggen perfect in de hand.
Ref: 8336573

€15

KIPSTA
Suspension straps DST 100
Ons team ontwikkelde deze suspension straps 
zodat je overal kan trainen en je lichaam 
gespierder maken, ongeacht je niveau.
Ref: 8559625

€20€13

DOMYOS
Springtouw JR100
Ons team verbeterde het springtouw JR100 met een 
ergonomischere handgreep. Ideaal voor beginners die 
tot 2 keer per week springen!
Ref: 8560956

€4

€35

DOMYOS
Fitnessmat - 140cmX50cmX6,5mm
Comfortabele en antislip fitnessmat voor 
een superprijs. De mat is 6,5 mm dik zodat je 
stretchoefeningen als de kattenrug op een zachte 
ondergrond kan doen. Ref: 8131781

€250

€7

SPIERVERSTERKING

DOMYOS
Balance station omkeerbaar
Varieer je oefeningen dankzij de elastieken van onze balanstrainer. 
Naast oefeningen voor spiertraining kun je ook je bovenlichaam 
strakker maken. Een pompje voor de halve bal wordt meegeleverd. 
Ref: 8385871

€80
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https://www.decathlon.be/nl/p/fitnessmat-140-cm-x-50-cm-x-6-5-mm/_/R-p-8610?mc=8131781&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/balanskussen-balance-soft-disc-omkeerbaar-en-aanpasbaar/_/R-p-171146?mc=8381881&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/balanstrainer-balance-station-omkeerbaar/_/R-p-171337?mc=8385871&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/plyobox-jump-box/_/R-p-178251?mc=8484144&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/springtouw-jr100/_/R-p-309765?mc=8560956&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/springtouw-met-teller/_/R-p-8956?mc=8556909&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/verzwaarde-bal-voor-fitness-450-g-grijs/_/R-p-305220?mc=8527919
https://www.decathlon.be/nl/p/korte-weerstandsbanden-5-6-7-kg-rubber-set-van-3-turquoise-bordeaux-zwart/_/R-p-305336?mc=8528803&c=TURKOOIS_BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/weerstandsband-crosstraining-5-kg/_/R-p-307521?mc=8552664&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/weerstandsband-crosstraining-25-kg/_/R-p-187032?mc=8484820&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/weerstandsband-crosstraining-15-kg/_/R-p-187031?mc=8484819&c=TURKOOIS_BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/weerstandsband-crosstraining-35-kg/_/R-p-187033?mc=8484821&c=ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/suspension-straps-dst-100-blauw-en-rood/_/R-p-309804?mc=8559625
https://www.decathlon.be/nl/p/halters-voor-fitness-2-kg-blauw-per-paar/_/R-p-130388?mc=8336573&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/kettlebell-6-kg/_/R-p-182833?mc=8399332&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/pols-en-enkelgewichten-voor-fitness-2-kg-grijs-per-paar/_/R-p-152955?mc=8358974&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/kettlebell-12-kg/_/R-p-152874?mc=8354816&c=ZWART


TARMAK
Sporttape voor ondersteuning
Om gevoelige gewrichten of spieren in te tapen tijdens 
het sporten. Niet-elastische tape, 3,75 cm x 10 m, wit. 
Nuttig om in te tapen, om gewrichten en spieren te 
ondersteunen. Ref: 8347726

€250

KIPSTA
Hygiënische plastic drinkbus 1 liter
Om ervoor te zorgen dat meerdere spelers van 
dezelfde fles kunnen drinken, bedachten we deze 
hygiënische dop, die zo min mogelijk in contact komt 
met de mond. Door de slimme dop maken je lippen 
geen contact. Ref: 8365327

€3
KIPSTA
Flessenkrat 6 flessen zwart
Deze flessenhouder is speciaal gemaakt voor trainers die
6 flessen of bidons willen meenemen naast het veld.
Gemakkelijk op te bergen eens opgevouwen.
Ref: 3172282

€10

RECUPERATIE

KIPSTA
Cold spray 150ml
Deze spray is vooral geschikt voor collectieve sporten 
en vechtsporten. De spray is klaar om de koude 
onmiddellijk te verspreiden over de pijnlijke zone. 
Grote inhoud van 150 ml. Ref: 8480484

€4

TARMAK
Herpositioneerbare sporttape
Deze sporttape is ontworpen om geblesseerde of 
pijnlijke gewrichten en spieren in te tapen bij het 
sporten. Elastische tape van 7,5 cm x 4,5 m. Nuttig om 
in te tapen, om gewrichten en spieren te ondersteunen 
en te beschermen. Ref: 8606032

€4
TARMAK

Herbruikbare elastische tape
Herbruikbare elastische tape van 6 cm x 0,9 m. 
Nuttig om in te tapen, om gewrichten en spieren te 
ondersteunen en te beschermen.
Ref: 8407017

€5

APTONIA
Massagerol FOAM ROLLER 500 hard
zwart of groen
We hebben deze rol ontworpen voor zelfmassage na het sporten. Geniet van een diepe spiermassage met behulp 
van je lichaamsgewicht. Nood aan ontspanning van je spieren na het sporten? Kuiten, dijen, rug ... Deze harde en 
geprofileerde rol is ideaal voor een diepe, stevige zelfmassage. Ref: 8389645 / 8585283

€17

APTONIA
Relaxerende verkoelende massagegel
100ml 
We hebben deze gel ontwikkeld voor sporters die een 
verkoelende massage willen na het sporten.
Ref: 8518812

€6
APTONIA
Massagecrème voor recuperatie
met etherische oliën en arnica 100ml
We ontwikkelden een crème die in olie verandert 
voor een praktischere, aangename en doeltreffende 
massage die je beter doet recupereren na het sporten. 
Ref: 8518814

€7

KIPSTA
Instant cold pack
We hebben dit pack ontworpen dat instantkoude 
opwekt zonder dat je het pack eerst moet invriezen. 
Het verlicht de pijn door de te behandelen zone af te 
koelen. Ref: 8306012

€2
APTONIA
Massagebal 500 small
zwart
We hebben deze bal ontworpen voor zelfmassage 
na het sporten. Met de bal kun je je spieren en 
triggerpoints heel gericht en in de diepte masseren. 
Ref: 8389644

€4
OFFLOAD
Ijszak maat L
Deze ice pocket kan je snel vullen met ijsblokjes en 
water. Je kan hem snel aanbrengen op de pijnlijke 
plaats en de pocket past overal perfect. Meermaals 
bruikbaar Grote maat (22 cm diameter). Ref: 8577826

€7

APTONIA
Massageset 3 in 1 Discovery 100
Ontspan je spieren met een heerlijke, deugddoende massage! 
De Discovery-set bevat een gladde rol, bal en stick, voor een 
volledige lichaamsmassage. De bal en de stick passen in de rol. 
Ref: 8518810

€17
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https://www.decathlon.be/nl/p/instant-hot-cold-pack/_/R-p-12033?mc=8306012&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/stijve-sporttape-voor-ondersteuning/_/R-p-133985?mc=8347726&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/hygienische-plastic-drinkbus-1-liter-wit-geel/_/R-p-151371?mc=8365327
https://www.decathlon.be/nl/p/relaxerende-verkoelende-massagegel-100-ml/_/R-p-304165?mc=8518812
https://www.decathlon.be/nl/p/massagecreme-voor-recuperatie-met-etherische-olien-en-arnica-100-ml/_/R-p-304182?mc=8518814
https://www.decathlon.be/nl/p/flessenkrat-6-flessen-zwart/_/R-p-2865?mc=3172282
https://www.decathlon.be/nl/p/herpositioneerbare-sporttape-7-5-cm-x-4-5-m/_/R-p-133986?mc=8606032&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/herbruikbare-elastische-tape-6-cm-x-0-9-m-zwart/_/R-p-188751?mc=8407017&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/massageset-discovery-3-in-1-100-massagebal-stick-en-rol/_/R-p-304064?mc=8518810&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/cold-spray-150-ml/_/R-p-193077?mc=8480484&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/ijszak-voor-rugby-maat-l/_/R-p-323563?mc=8577826
https://www.decathlon.be/nl/p/massagebal-500-small/_/R-p-174699?mc=8389644&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/massagerol-foam-roller-500-hard/_/R-p-174700?mc=8389645&c=ZWART


TENNIS
ARTENGO 

€40

€60

€6550

€60

€60

€7560 €90

ARTENGO

ARTENGO

ARTENGO

ARTENGO

ARTENGO ARTENGO ARTENGO

Tennisballen TB100
(x48) rood

Tennisballen TB120
(x72) groene stip

Tennisballen TB530
18 kokers met elk 4 ballen

Tennisballen TB110
(x72) oranje

Tennisballen TB160
(x72) geel

Tennisballen TB920
18 kokers met elk 4 ballen

Tennisballen TB930
18 kokers met elk 4 ballen

Deze bal is goedgekeurd door de internationale 
tennisfederatie (STAGE 3). De snelheid en opstuit zijn 
aangepast aan kinderen; de bal is daarmee ideaal voor 
hun eerste rally’s. Ref: 8551683

Deze bal is goedgekeurd door de internationale 
tennisfederatie (STAGE 1). De snelheid en opstuit 
zijn aangepast aan halfgevorderde kinderen, en ook 
geschikt voor volwassenen die net leren tennissen. 
Ref: 8551712

Onze ontwikkelaars hebben deze bal ontworpen 
voor tennissers die op hardcourt of gravel spelen. 18 
kokers met elk 4 ballen. Een betaalbare competitiebal. 
Nieuwe verpakking, nieuw logo maar identieke ballen. 
Ref: 8525458

Deze bal is goedgekeurd door de internationale 
tennisfederatie (STAGE 2). De aangepaste snelheid en 
opstuit helpen je kind bij het leren tennissen.
Ref: 8551693

Onze ontwikkelaars, zelf fervente tennissers, ontwierpen 
deze bal voor je eerste rally’s en trainingen op de club. 
Deze niet-gasgevulde, comfortabele en duurzame 
bal is perfect voor beginnende tennissers. De ideale 
trainingsbal! Ref: 8542551

Duurzaamheid en controle! De TP920, officiële bal 
van het ATP 250 Toernooi Moselle Open, wordt 
aanbevolen voor zijn opstuitkwaliteit en controle. 
Nieuwe verpakking, nieuw logo maar identieke ballen. 
Ref: 8525459

Onze ontwikkelaars hebben deze wedstrijdballen 
ontworpen voor tennissers die op hardcourt of 
gravel spelen. 18 kokers met elk 4 ballen. Een uiterst 
duurzame en vinnige topbal. Nieuwe verpakking, 
nieuw logo maar identieke ballen. Ref: 8525460
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€45
ARTENGO
Tennisnet 5 meter
Onze ontwerpteams ontwikkelden dit net voor coaches en wie voor zijn plezier speelt, 
om heel eenvoudig een tennisveld op te zetten. Dit net van 5 meter op 80 cm zet je op 
in minder dan 3 minuten. Ideaal voor het trainen van kinderen. Ook praktisch voor 
gezinnen die het overal willen meenemen. Ref: 8333690

€9
ARTENGO
Regelaar voor tennisnet
Onze ingenieurs hebben deze strap ontwikkeld om 
de middenhoogte van je tennisnet beter af te stellen.
Onmisbaar voor een correcte nethoogte.
Ref: 8071204

€70
ARTENGO
Tennisnet Essential
Onze teams hebben dit net ontwikkeld om je courts heel gemakkelijk 
en budgetvriendelijk uit te rusten! Dit tennisnet biedt een minimale 
stevigheid, voldoende om het tennisveld van je huis, club of 
gemeente uit te rusten. Ref: 8013701

€100
ARTENGO
Tennisnet voor Competitie
Onze ingenieurs hebben dit net bedacht voor clubs die kwaliteitsvolle 
uitrusting willen voor hun courts. Een tennisnet geschikt voor competitie, 
gehomologeerd door de Internationale Tennisfederatie (ITF). 
Ref: 8013703

https://www.decathlon.be/nl/p/tennisballen-tb100-48-stuks-rood/_/R-p-309051?mc=8551683
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisballen-tb120-72-stuks-groene-stip/_/R-p-309044?mc=8551712
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisballen-tb920-18-kokers-van-4-stuks-geel/_/R-p-304949?mc=8525459
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisballen-tb530-18-kokers-van-4-stuks-geel/_/R-p-304963?mc=8525458&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisballen-tb110-72-stuks-oranje/_/R-p-309024?mc=8551693
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisballen-tb160-72-stuks-geel/_/R-p-306606?mc=8542551
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisballen-tb930-18-kokers-van-4-stuks-geel/_/R-p-304980?mc=8525460&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisnet-essential/_/R-p-3302?mc=8013701
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisnet-voor-competitie/_/R-p-3303?mc=8013703
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisnet-5-meter/_/R-p-106965?mc=8333690&c=BLEU
https://www.decathlon.be/nl/p/regelaar-voor-tennisnet/_/R-p-3305?mc=8071204


€12

€9

€9 €55

€12 €9 €15
ARTENGO

ARTENGO

ARTENGO ARTENGO

ARTENGO ARTENGO ARTENGO
Markeerlijnen (x6)

Markeerhoedjes voor tennisterrein (x12)

Markeringskegels 19cm (x6) Ballenmand op wieltjes voor tennisballen

Absorberende overgrip wit of zwart (x12) Ballenemmer tennis Tas voor ballenmand op wieltjes
Onze ingenieurs hebben deze lijnen bedacht 
om heel gemakkelijk bepaalde zones of een 
veldje af te bakenen.
Ref: 8502847

Deze markeerhoedjes vouwen dicht als je erop 
gaat staan en zijn ideaal om zones of lijnen 
van een tennisveld aan te geven.
Ref: 8330435

Onze teams hebben deze kegels ontwikkeld 
om een zone of te bakenen of een doel te 
maken tijdens je trainingen. Ref: 8330434

Onze ingenieurs ontwikkelden deze ballenmand zodat je probleemloos je ballen mee kunt nemen en uit 
kunt delen op al je trainingen. Gemakkelijk mee te nemen op het veld dankzij de wieltjes. Geschikt voor 
120 tennisballen en demonteerbaar in 2 delen: onderstel en mand. Ref: 962547

Deze overgrip is gemakkelijk aan te brengen en 
absorbeert uitstekend de transpiratie. Hierdoor 
kun je in alle omstandigheden je tennisracket 
comfortabeler in de hand houden.
Ref: 8561631 (wit) / 8561632 (zwart)

Onze teams hebben deze duurzame emmer 
ontwikkeld om je ballen in te bewaren en 
gemakkelijk mee te nemen naar de training.
Ref: 8342640

In deze mand kun je tot 120 ballen kwijt. Hij is gemaakt voor 
de ballenmand op wieltjes van Artengo (Ref: 962547) maar 
je kunt hem ook afzonderlijk gebruiken.
Ref: 8641527

€20
ARTENGO
Tennisballenraper buis
Onze productontwikkelingsteams ontwierpen 
deze ballenraper om ervoor te zorgen dat je 
op een snelle manier je ballen kunt rapen!
Met deze ballenraper wordt ook het ballenrapen 
een spel! Plaats voor 15 ballen.
Ref: 8013707

€55
ARTENGO
Tennisballenmand
Onze ingenieurs ontwikkelden deze 
ballenmand zodat je gemakkelijk 
je ballen mee kunt nemen en uit 
kunt delen op al je trainingen.
Klassieke ballenmand voor 
60 tennisballen. Ref: 8013706

TENNIS
ARTENGO 
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https://www.decathlon.be/nl/p/6-markeerlijnen-voor-tennisveld/_/R-p-3301?mc=8502847&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/nl/p/12-markeerhoedjes-voor-tennisterrein/_/R-p-121747?mc=8330435&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/nl/p/set-van-6-markeringskegels-van-19-cm-voor-tennis/_/R-p-121746?mc=8330434
https://www.decathlon.be/nl/p/ballenmand-op-wieltjes-voor-tennisballen/_/R-p-326745?mc=962547
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisballenmand-zwart/_/R-p-3295?mc=8013706
https://www.decathlon.be/nl/p/tas-voor-ballenmand-op-wieltjes/_/R-p-327470?mc=8641527
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisballenraper-buis/_/R-p-3297?mc=8013707
https://www.decathlon.be/nl/p/absorberende-overgrip-voor-tennis-artengo-per-12-wit/_/R-p-310968?mc=8561631
https://www.decathlon.be/nl/p/ballenemmer-tennis/_/R-p-142925?mc=8342640


€60
KUIKMA
Padelracket volwassenen PR560
zwart/oranje of blauw/geel
Ideaal voor de gevorderde padelspeler die op zoek is naar een racket 
dat controle en power biedt. Ref: 8560200 (zwart/oranje) / 8487609 (blauw/geel)

€65
KUIKMA
Padelnet
Dit net met verstevigde mazen is zeer goed 
bestand tegen slijtage. Ref: 8093200

€90

€90

KUIKMA

KUIKMA

Padelballen PB 990S
Doos van 72 stuks

Padelballen PB 990C
Doos van 72 stuks

€75
KUIKMA
Padelballen PB 560
Doos van 72 stuks
Ideaal voor de gevorderde padelspeler die op zoek 
is naar een bal die optimale controle biedt.
Ref: 8552118

€70
KUIKMA
Padelballen PB500
Doos van 72 stuks
Ideaal voor gevorderde padelspelers die af en toe 
spelen en op zoek zijn naar een snelle bal die dankzij 
de samenstelling zonder druk zijn opstuit niet verliest.
Ref: 8581955

De ideale bal voor de expert padelspeler die op zoek 
is naar het beste compromis tussen snelheid en 
controle. Ref: 8581956

De ideale bal voor expert padelspelers die 
op zoek zijn naar controle en duurzaamheid.
Ref: 8600288

€35
KUIKMA
Padelracket volwassenen PR500
geel of rood
Ideaal voor de gevorderde padelspeler die op zoek is naar een racket 
dat een goede controle biedt. Ref: 8573024 (geel) / 8573025 (rood)

PADEL
KUIKMA 

MEER KEUZE OP DECATHLON.BE

€20
KUIKMA
Padel overgrip
28 stucks
Padelspelers die veel overgrips gebruiken en die 
comfort en een goede grip willen. Gemakkelijk 
op de steel te plaatsen. 100% polyurethaan en 
0,6 mm dik. Ref: 8405532
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https://www.decathlon.be/nl/p/padelballen-pb500-doos-van-72-stuks/_/R-p-324559?mc=8581955
https://www.decathlon.be/nl/p/padelballen-pb-560-560x24/_/R-p-307734?mc=8552118
https://www.decathlon.be/nl/p/padelballen-pb-990s-x24/_/R-p-324573?mc=8581956
https://www.decathlon.be/nl/p/padelballen-pb-990c-x24/_/R-p-327341?mc=8600288
https://www.decathlon.be/nl/p/padelracket-volwassenen-pr-560/_/R-p-300383?mc=8560200&c=ORANGE
https://www.decathlon.be/nl/p/padelracket-volwassenen-pr-500/_/R-p-312355?mc=8573024&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/nl/p/padel-overgrip-x28-multicolor/_/R-p-300926?mc=8405532
https://www.decathlon.be/nl/p/padelnet-wit-zwart/_/R-p-11605?mc=8093200&c=NOIR


PERFLY

PERFLY

PERFLY

PERFLY

Verenshuttle FSC 560 snelheid 77 
(x12 in een koker)

Verenshuttle FSC 930 snelheid 77 of 78
(x12 in een koker)

Verenshuttle FSC 960 snelheid 77 of 78
(x12 in een koker)

Verenshuttle FSC 990 snelheid 77 of 78
(x12 in een koker)

Voor wie regelmatig badminton speelt en op zoek 
is naar een stevige verenshuttle met comfort bij 
de impact! Ref: 8490801

Deze shuttle is gehomologeerd door de Royal Belgian 
Badminton Federatie. Hij biedt comfort en impactcontrole.
Ref: 8490816 (s77) / 8490817 (s78)

Deze shuttle is gehomologeerd door de Royal Belgian 
Badminton Federatie. Biedt veel precisie! 
Ref: 8540036 (s77) / 8540037 (s78)

De topper van Perfly! Gehomologeerd door de Royal 
Belgian Badminton Federatie. Hij biedt comfort en 
impactcontrole. Ref: 8490818 (s77) / 8490820 (s78)

€9

€20

€9 €8
PERFLY

PERFLY

PERFLY
Plastic shuttles PSC 900 medium 
geel of wit (x6 in een koker)

Badmintonnet voor wedstrijden

Plastic shuttles Yonex Mavis 300 
geel of wit (x6 in een koker)

Airshuttle PSC 930 voor badminton 
buiten (x3 in een koker)

De plastic kelk zorgt voor een stabiele vlucht, de 
dop uit kurk verhoogt het comfort en de beleving 
bij de impacts. Ref: 8543906 (geel) / 8501298 (wit)

Dit net van topkwaliteit is ideaal 
voor badmintonclubs. Het is vlot 
en makkelijk op te zetten en 
bovendien uitstekend bestand 
tegen slijtage. Ref: 8490775

Voor de beginnende clubspeler.
Duurzaam, comfortabel en goed zichtbaar.
Ref: 8156944 (geel) / 3309865 (wit)

Officiële shuttle van de internationale 
badmintonfederatie. Geschikt voor 
badminton buiten. Ref: 8579716

€60
PERFLY
Badmintonnet en palen
met officiële afmeting 6,10 m
Ontworpen voor wie leert badmintonnen op school 
of in een club. Heel gemakkelijk te installeren.
Verkocht met een draagtas.
Ref: 8551874

PERFLY
Afbakenplaatjes badmintonveld
Deze afbakenplaatjes zijn het perfecte hulpmiddel om 
een badmintonveldje af te bakenen indien je enkel over 
een net en rackets beschikt. Ref: 8373439

€5

BADMINTON
PERFLY 
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Gehomologeerd
door RBBF

Gehomologeerd
door RBBF

Gehomologeerd
door RBBF

Gehomologeerd
door RBBF

 €12 €10,50
  vanaf 50 kokers

 €15 €13
 vanaf 50 kokers

€20 €19,17
 vanaf 30 kokers

€24 €22,33
 vanaf 30 kokers

€7,50
 vanaf 24 kokers

https://www.decathlon.be/nl/p/verenshuttle-fsc-560-snelheid-77-x-12/_/R-p-300316?mc=8490801&c=BLANC
https://www.decathlon.be/nl/search/nature-shuttles-met-veren/sport-badminton/_/N-v2tfflZucecgn?Ntt=Badminton+Plumes+FSC+930&Nf=sku.activePrice%7CBTWN+15+15
https://www.decathlon.be/nl/search/_/N-0?Ntt=volants+de+badminton+plumes+FSC+960&Nf=sku.activePrice%7CBTWN+20+21
https://www.decathlon.be/nl/browse/c0-alle-sporten/c1-badminton/c2-perfly-badmintonuitrusting/nature-shuttles-met-veren/_/N-kh1i8aZv2tffl?Nf=sku.modelLowestPrice%7CBTWN+24+24
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonnet-met-palen-6-10-m/_/R-p-113308?mc=8551874
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonnet-voor-wedstrijden-zwart/_/R-p-300326?mc=8490775
https://www.decathlon.be/nl/p/afbakenplaatjes-artengo/_/R-p-7209?mc=8373439
https://www.decathlon.be/nl/p/airshuttles-voor-badminton-buiten-psc-930-3-stuks/_/R-p-324092?mc=8579716&c=ROSE_ROUGE
https://www.decathlon.be/nl/search?Ntt=bADMINTON+EN+PLASTIQUE+YONEX+MAVIS&Nf=sku.activePrice%7CBTWN+9+9
https://www.decathlon.be/nl/p/plastic-shuttle-psc-900-x-6-medium/_/R-p-301357?mc=8543906&c=JAUNE


€24
PERFLY
Rackettas badminton BL190 Club
marineblauw/rood
Voor spelers die 20 rackets van de ene plaats naar 
de andere willen vervoeren. Met dubbele rits zodat 
je makkelijk bij de inhoud van de tas kunt. Gemaakt 
van polyester, om je rackets te beschermen tegen 
schokken. Ref: 8549746

€10 €12 €20
PERFLY PERFLY PERFLY
Badmintonracket voor kinderen
BR160 Easy Grip

Badmintonracket voor kinderen/tieners
BR160 Easy Grip

Badmintonracket voor kinderen/tieners
BR500

De lengte van het racket is geschikt voor jonge
kinderen. Dankzij de leergrip plaatsen ze hun 
handen meteen juist. Ref: 8548359

Met dit eenvoudige racket en het leergrip-concept 
is badminton gemakkelijker te leren! De lengte is 
geschikt voor kinderen/tieners. Ref: 8548365

Dit lichte en beweeglijke racket biedt 
veel wendbaarheid en slagkracht.
Ref: 8490826

€20
PERFLY
Badmintonracket BR500
voor volwassenen
Dit racket is ideaal voor spelers 
die steeds beter willen worden 
en biedt hen een uitstekend 
compromis tussen precisie 
en wendbaarheid.
Ref: 8513986

€15
PERFLY
Badmintonracket BR190
voor volwassenen
Dit is het ideale racket voor 
beginnende badmintonners. 
Het isometrische frame maakt 
het racket krachtig en 
vermindert je foutenlast.
Ref: 8552564

BADMINTON- 
RACKETTEN
VOLWASSENEN

SQUASH
OPFEEL 

€25
OPFEEL
Squashracket SR160 (verhuur in club)
Voor beginnende squashers die heel snel in club willen
verbeteren. Shaft in carbonvezel. Verlengde frame en 
verstevigd van aluminium/grafiet. Ref: 8558334

€3
OPFEEL
Squashbal SB160 groen Initiatie (x2)
Ideaal voor spelers vanaf 10 jaar die willen overstappen 
naar een bal voor volwassenen om nog meer vorderingen 
te maken. Hoge stuit. Snelle bal (benadert een bal 
voor volwassenen). Ref: 8511395

OPFEEL
Squashbal SB590 witte stip (x2)
Voor gevorderde squashspelers. 
Uitstekende en snelle trainingsbal. 
Middelhoge en homogene stuit. Ref: 8503654

€350

OPFEEL
Squashbal SB560 rode stip (x2)
Voor gevorderde squashspelers die hun techniek 
willen bijschaven. Snelle bal. Middelhoge en 
homogene stuit. Ref: 8503655

OPFEEL
Squashbal SB930 gele stip (x2)
Voor gevorderde en ervaren squashspelers. Ideaal 
voor trainingen en ook wedstrijden in koude omstandigheden. 
Trage bal. Lage en homogene stuit. Ref: 8503656

€350 €350

€5
OPFEEL
Squashbal SB990 dubbele gele stip (x2)
Voor wie squash speelt op clubniveau, in competitie. 
Bal goedgekeurd door de World Squash Federation, 
met de hulp van Camille Serme nr. 4 op de PSA-ranking. 
Trage bal en lage stuit. Ref: 8572487

€35
OPFEEL
Squashracket SR560 (verhuur in club)
Voor halfgevorderde squashers op zoek naar een racket 
met power dat kleine foutjes vergeeft. Volledig gemaakt 
uit grafiet. Neutrale balans (340 mm onbesnaard). Verbrede 
shaft en frame uit High Modulus-carbon. Ref: 8558335

Beoogd
voor verhuur

in club

Beoogd
voor verhuur

in club

OPFEEL
Squashbal oranje of rood Initiatie (x2)
Ideaal voor jonge spelertjes tot 10 jaar of beginnende 
volwassenen. Grotere diameter en hogere stuit om 
makkelijker tot een rally te komen. Trage ballen om 
vlotter lange rally’s te spelen. Ref: 8511394 / 8511393

€350 €4

€3
OPFEEL
Squashbal SB990 dubbele gele stip (x1)
Voor wie squash speelt op clubniveau, in competitie. 
Bal goedgekeurd door de World Squash Federation, 
met de hulp van Camille Serme nr. 4 op de PSA-ranking. 
Trage bal. Lage en homogene stuit. Ref: 8353480

OPFEEL
Squashbal SB190 blauwe stip (x2)
Ideaal voor beginnende squashers die het spel 
net ontdekken of op hun eigen tempo vorderingen 
willen maken. Hoge stuit. Ref: 8572484

€350
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https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonracket-voor-kinderen-br-160-easy-grip/_/R-p-306216?mc=8548359&c=BLEU
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonracket-voor-kinderen-br-160-easy-grip-blauw/_/R-p-306234?mc=8548365
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonracket-voor-kinderen-br-800-geel-100-grafiet/_/R-p-11205?mc=8490826&c=NOIR
https://www.decathlon.be/nl/p/squashbal-sb-130-oranje-initiatie/_/R-p-302970?mc=8511394
https://www.decathlon.be/nl/p/squashbal-sb-100-rood-initiatie/_/R-p-302952?mc=8511393
https://www.decathlon.be/nl/p/squashbal-sb-160-groene-stip-initiatie/_/R-p-302971?mc=8511395
https://www.decathlon.be/nl/p/squashbal-sb-860-x-2-witte-stip/_/R-p-3481?mc=8503654
https://www.decathlon.be/nl/p/squashbal-sb-930-x-2-gele-stip/_/R-p-3483?mc=8503656
https://www.decathlon.be/nl/p/squashbal-sb-990-x2-dubbele-gele-stip/_/R-p-312192?mc=8572487
https://www.decathlon.be/nl/p/squashracket-opfeel-sr-560-for-rent-voor-clubspelers/_/R-p-311823?mc=8558335&c=NOIR
https://www.decathlon.be/nl/p/squashracket-opfeel-sr-160-for-rent-voor-clubspelers/_/R-p-311812?mc=8558334&c=NOIR
https://www.decathlon.be/nl/p/squashbal-sb-190-x-2-blauwe-stip/_/R-p-312154?mc=8572484
https://www.decathlon.be/nl/p/squashbal-sb-830-x2-rode-stip/_/R-p-3482?mc=8503655
https://www.decathlon.be/nl/p/squashbal-sb-990-x1-dubbele-gele-stip/_/R-p-142174?mc=8353480&c=NOIR
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonracket-volwassenen-br800/_/R-p-7259?mc=8513986&c=NOIR
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonracket-voor-volwassenen-br-190/_/R-p-300343?mc=8552564
https://www.decathlon.be/nl/p/rackettas-badminton-bl-190-club-marineblauw-rood/_/R-p-308309?mc=8549746&c=BLEU


 VIND JOUW ADVISEUR

IN DE DICHTSTBIJZIJNDE WINKEL

ALLEUR 20 rue du commerce 4432 Alleur - 04/247 26 26
ANDERLECHT 50 Drève Olympique 1070 Anderlecht - 02/559 10 10
ANTWERPEN 53 Noorderlaan 2030 Antwerpen - 03/544 31 00
ARLON 99 rue de grass 6700 Arlon - 063/24 01 60
BELLE-ÎLE 1 Quai des Vennes 4020 Liège - 04/232 39 00
BRUGGE 420 Blankenbergsesteenweg 8000 Brugge - 050/45 06 00
BRUSSELS CITY 30 Rue de l’Evêque 1000 Brussels - 02/896 91 90
CHARLEROI 82 Chaussée de Bruxelles 6020 Dampremy - 071/24 30 40
CHÂTELINEAU 1 Rue Trieu Kaisin 6200 Châtelineau - 071/24 30 40
EVERE Avenue Jules Bordet 1140 Evere - 027/01 96 00
GENT 8 Vliegtuiglaan 9000 Gent - 09/250 99 00
HANNUT 54 Rue de Huy 4280 Hannut - 019/65 60 46
HASSELT 493 Kuringersteenweg 3511 Kuringen - 011/29 07 00
KORTRIJK 1 Beneluxlaan 8500 Kortrijk - 056/24 36 60
LA LOUVIÈRE 10 Bvd Michel Debauque 7100 La Louvière - 064/23 28 00
LIÈGE CITY 10 Rue Saint-Michel 4000 Liège - 04/295 21 10
LIER 479 Antwerpsesteenweg 2500 Lier - 03/302 46 60
LOCHRISTI 69b Antwerpsesteenweg 9080 Lochristi - 093/37 04 55
LOMMEL 13 Buitensingel 3920 Lommel - 011/49 47 50

MAASMECHELEN 3 Kolenmijn Limburg-Maaslaan 3630
Maasmechelen 089/76 92 00
MALDEGEM 1f Koning Leopoldlaan 9990 Maldegem - 050/89 29 50
MARCHE-EN-FAMENNE 16 Rue du Parc Industriel, 6900 Marche-
En-Famenne - 084/39 49 90
MECHELEN 105 Bruul 2800 Mechelen - 015/79 14 40
MONS 1 Rue de la Poire d’Or 7033 Cuesmes - 065/39 42 00
NAMUR 11 Avenue des Dessus-de-Lives 5101 Loyers - 081/32 65 00
NIVELLES 18a Chaussée de Mons 1400 Nivelles - 067/47 58 70
OLEN 4 b1 Lammerdries - Winkelstraat 2250 Olen - 014/36 92 00
OOSTENDE 699 Torhoutsesteenweg 8400 Oostende - 059/79 00 30
ROESELARE 250 Groenestraat 8800 Roeselare - 051/27 20 70
RONSE 51 César Snoecklaan 9600 Ronse - 055/20 75 83
SCHELLE 37 Boomsesteenweg 2627 Schelle - 03/443 20 80
SINT-TRUIDEN 172 Tiensesteenweg 3800 Sint-Truiden - 011/78 46 60
TOURNAI 6d Rue de Maire 7503 Froyennes - 069/49 50 22
TURNHOUT 221 Steenweg Op Gierle, 2300 Turnhout - 014/44 32 00
VERVIERS 8c23 Rue de la Station 4800 Verviers - 087/39 10 00
WAVRE 270 Chaussée de Namur 1300 Wavre - 010/23 22 00
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BEKERS EN MEDAILLES

Beker C100 goud 16cm
Aan deze prijzen bestaan er geen ‘kleine’ 
overwinningen! Beloon ze allemaal!
Dankzij deze gouden beker.
Ref: 8539448

€3

Set 3 bekers 24-26-29 cm
Set van 3 bekers om een sportprestatie te belonen.
Deze set gekleurde bekers in goud/zilver is ideaal om 
elk podium te belonen! Ref: 8539446

€26
Set 10 minibekers goud 10 cm
Set van 10 minibekers om een sportprestatie te 
belonen. Een goede manier om prestaties individueel 
te belonen! Ref: 8539447

€9

Medaille 32mm goud, zilver of brons
Doe iemand plezier en beloon een overwinning of 
topprestatie zoals het hoort!
Ref: 8392691 (goud), 8392699 (zilver),
8392700 (brons)

€050

Elke echte sporter is pas tevreden als hij/zij na het laatste fluitsignaal de armen in de lucht kan 
steken, en kan juichen na de zoveelste overwinning. Om dat gevoel nog wat meer kracht bij te 
zetten, bieden wij je ook tal van verschillende medailles en trofeeën aan. Zin om zelf een tornooi te 
organiseren binnen je club?  Of wil je graag samen met je vrienden een tornooi organiseren?
Dan ben je bij onze ateliers aan het juiste adres!

MEER INFO NODIG? BEL ONS: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM

https://www.decathlon.be/nl/p/gouden-medaille-32-mm/_/R-p-X8392691?mc=8392691
https://www.decathlon.be/nl/p/medaille-winnaar-32-mm-zilver/_/R-p-X8392699?mc=8392699
https://www.decathlon.be/nl/p/medaille-winnaar-32-mm-brons/_/R-p-X8392700?mc=8392700
https://www.decathlon.be/nl/p/beker-c100-goud-16-cm/_/R-p-X8539448?mc=8539448
https://www.decathlon.be/nl/p/set-10-minibekers-goud-10-cm/_/R-p-X8539447?mc=8539447
https://www.decathlon.be/nl/p/set-3-bekers-24-26-29-cm/_/R-p-X8539446?mc=8539446


BESTEL ONLINE

V.U.: F. Rabasot – Jules Bordetlaan 1, 1140 Evere
Decathlon Belgium N.V. — Ondernemingsnummer:
0449 296 278. RPR Brussel – Prijzen zijn geldig
behoudens drukfouten, vergissingen en prijswijzigingen.
Recupel inbegrepen.

DECATHLON BELGIUM @DECATHLONBEL

DECATHLONBE

BTOB.DIENST@DECATHLON.COM

KIPSTA
Kinderhesje voor teamsporten
Ontworpen voor het indelen van teams tijdens 
de training of opwarming. Hesje met een ruime snit 
met diepe uitsnijdingen voor veel bewegingsvrijheid.
Ref: 8526955 / 8526955 / 8526956 / 8526957
8526958 / 8526959 / 8526960

€3

1 2 3MAAK EEN ZAKELIJK ACCOUNT AAN 
OP WWW.DECATHLON.BE
* Vink tijdens het aanmaken 
‘ik ben een zakelijke klant’ aan

PLAATS JE PRODUCTEN 
IN HET WINKELMANDJE

ROND JE BESTELLING AF 
EN BESTEL VANAF 200 EURO 
OP FACTUUR

1 2 3GA NAAR JE DICHTSBIJZIJNDE 
DECATHLON WINKEL

RICHT JE TOT EEN 
DECATHLON MEDEWERKER

BETALEN VIA FACTUUR 
KAN VANAF 200 EURO

BESTEL IN EEN DECATHLON WINKEL

ONTDEK ALLE SPORTEN EN 
ONZE PRODUCTEN VOOR CLUBS 
OP DECATHLON.BE

https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-clubs/_/R-a-b2b-clubs
https://www.decathlon.be/nl/p/hesje-voor-teamsport-kinderen/_/R-p-13835?mc=8526955&c=JAUNE
https://www.decathlon.be/nl/landing/decathlon-b2b/_/R-a-b2b?intcmp=intcmp:MenuNavigation-FR-B2B&type=intcmp
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-clubs/_/R-a-b2b-clubs
https://www.facebook.com/decathlonbelgium
https://twitter.com/decathlonbel?lang=fr
https://www.instagram.com/decathlonbe/

