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INHOUDSOPGAVE

1) MAAK EEN ZAKELIJKE ACCOUNT AAN OP WWW.DECATHLON.BE 
(VINK TIJDENS HET AANMAKEN ‘IK BEN EEN ZAKELIJKE KLANT’ AAN)

2) PLAATS JE SPORTPRODUCTEN IN JE WINKELMANDJE

3) ROND JE BESTELLING AF EN BESTEL
VANAF € 200,- OP FACTUUR

1 2 3

DECATHLON VOOR SCHOLEN

BESTEL ONLINE

WIJ MAKEN SPORT TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN !

ONZE MISSIE

 BESTEL IN EEN

DECATHLON-WINKEL

STERKE 
PRIJS/KWALITEIT

365 DAGEN GRATIS 
RETOUR

GRATIS LEVERING IN  
EEN DECATHLON WINKEL

MEER DAN
100 SPORTEN

EEN TEAM DIE ER STAAT
ONZE DIENSTEN

BEDRUKKINGSMOGELIJKHEDEN GRATIS LEVERING IN  
EEN DECATHLON WINKEL

BETALEN OP FACTUUR 
VANAF €200

BEDRUKKINGS-
MOGELIJKHEDEN

Met 100 sporten onder één dak kunnen we je een breed aanbod bieden, dat aangepast is aan jouw noden! Ons gamma biedt u het beste 
resultaat prijs-kwaliteit, wij bieden u de beste prijsgarantie tijdens het hele jaar op ons complete gamma van innoverende
producten. Laat je inspireren door ons enorme sportaanbod. 

Breng de kinderen van jouw school ook in contact met nieuwe sporten en wie weet levert jouw school een toekomstige medaille-
winnaar. Mooie droom toch? Bekijk ons magazine met een speciale selectie voor scholen. Veel plezier!

DE GROOTSTE EN MEEST GEGEERDE SPORTWINKEL VAN BELGIË

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM 

1) GA NAAR JE DICHTSTBIJZIJNDE
DECATHLON-WINKEL

2) RICHT JE TOT EEN DECATHLON MEDEWERKER 3) BETALEN VIA FACTUUR KAN VANAF 200€
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VOETBAL F500 HYBRIDE 
MAAT 3 WIT

VOETBAL F550 HYBRIDE 
MAAT 5 

VOETBAL F900 FIFA 
THERMISCH GELIJMD MAAT 5 

Ontworpen voor onderlegde voetballertjes  
die een comfortabele en duurzame bal willen. 
Bal maat 3: jonger dan 8 jaar.  
Onze ontwikkelingsteams hebben de F100 
Hybride binnenin verstevigd met schuim, voor 
meer comfort en balbeheersing. 

8576139

We ontwikkelden deze bal voor voetballers  
die op zoek zijn naar een stevige, 
comfortabele bal met een uniek balgevoel. 
Onze ontwerpteams hebben de hybride bal 
F550 gemaakt met een dikkere buitenlaag 
zodat hij langer meegaat. Dankzij de  
24 panelen is hij bovendien stabieler. 

8497772

We ontwikkelden deze bal voor voetballers  
die precisie en een uitstekend balgevoel 
zoeken. Onze ontwerpteams kozen voor  
de voetbal F900 voor een buitenlaag van  
12 panelen, voor een perfect ronde vorm  
en zeer nauwkeurige vluchten. 

8497777

10 € 15 €

25 €

VOETBAL F500 HYBRIDE 
MAAT 4

VOETBAL F100
MAAT 4

VOETBAL F500 HYBRIDE 
MAAT 5

Wij ontwikkelden deze hybride voetbal F500 
voor jonge voetballers die in een club spelen 
en een comfortabele en sterke bal zoeken. 
Voor deze hybride voetbal F500 kozen onze 
ontwerpteams voor een binnenlaag in schuim 
voor meer comfort en onzichtbare naden die 
de sterkte verhogen. 

8576138

Ontworpen voor voetballers die hun techniek 
willen bijschaven. Zoek je een bal voor je 
eerste stapjes op een voetbalveld? De First 
Kick is ideaal om te leren voetballen, door zijn 
kwaliteitsvolle stuit. 

VOETBAL F100 MAAT 4 
(KINDEREN VAN 8 TOT 12 JAAR) ROOD - 8576120
VOETBAL F100 MAAT 3 
(JONGER DAN 8 JAAR) BLAUW - 8576121
VOETBAL F100 MAAT 5 
(OUDER DAN 12 JAAR) GEEL - 8576119

Ontworpen voor voetballers die de meeste 
technieken onder de knie hebben en een 
comfortabele en sterke bal willen.  
Bal maat 5: 12 jaar en volwassenen.  
Onze ontwikkelingsteams hebben de F100 
Hybride binnenin verstevigd met schuim,  
voor meer comfort en balbeheersing.
 
8576136

10 €

10 €

5 €

VOETBAL F500 HYBRIDE LIGHT 
MAAT 4 

VOETBAL BALLGROUND 100 
ROOD/BLAUW

VOETBAL SUNNY 300  
MAAT 5 

We ontwikkelden de bal F500 Light speciaal 
voor kinderen. Hij is lichter, om gemakkelijker 
te leren voetballen in een club of in  
de vrije tijd. Tegen een bal leren trappen 
of de bal omhoog houden is niet altijd zo 
vanzelfsprekend. En net daarom maakten 
we deze bal 15% lichter dan een klassieke 
voetbal. 

8544654

We hebben de Ballground 100 ontwikkeld 
om te spelen op elke ondergrond (gras, 
kunstgras en asfalt). Onze ingenieurs gaven 
de Ballground 100 een toplaag uit stevig 
polyester, zodat je hem kunt gebruiken op elke 
ondergrond zonder dat je aan spelbeleving 
moet inboeten. 

8559566

Onze ontwikkelaars, zelf voetballers, maakten 
de Sunny 300 voor de allerkleinsten die leren 
dribbelen, schieten of jongleren. Om de eerste 
voetbaltechnieken aan te leren, ontwikkelden 
we de bal Sunny 300 met een lichte kunststof 
buitenlaag om met familie of vrienden te 
spelen. 

8368741

10 € 5 €

4 €

VOETBAL SOFTBALL XLIGHT 
MAAT 5 290 GRAM BLAUW

VOETBAL VOOR 5 A SIDE VOOR 
KINDEREN SOCIETY 100  
MAAT 3 GEEL/GROENWe ontwikkelden de Softball om te leren 

voetballen. Deze voetbal is erg licht en soft, 
voor een betere baltoets. De Softball voetbal 
is het lichtste model uit ons assortiment  
(290 gram tegenover 440 gram van een 
klassieke bal) en daarmee ideaal voor 
beginnende voetballers. 

8551989

Ons ontwerpteam van fervente voetballers 
ontwikkelde deze bal voor kinderen die af 
en toe recreatief 5-a-side voetbal spelen op 
kleine synthetische terreinen. Zoek je een 
5-a-sidevoetbal waarmee de kinderen kunnen 
spelen? De middelhoge opstuit van onze bal 
vergemakkelijkt het aanleren van de eerste 
technieken! 

8595751

12 €8 €

85761378576135 8497773 8361112

8497778

85188548544657 8559699 8576150

85761198576121

https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-f100-hybride-maat-5/_/R-p-167251?mc=8576136&c=ROOD_ORANJE
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-3/_/R-p-167253?mc=8576139&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-first-kick-maat-4-kinderen-van-8-tot-12-jaar/_/R-p-5459?mc=8576120&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-f550-hybride-maat-5/_/R-p-196214?mc=8497772&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-f900-fifa-thermisch-gelijmd-maat-5/_/R-p-196216?mc=8497777&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-sunny-300-maat-5/_/R-p-146097?mc=8368741&c=ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-f500-hybride-light-maat-5-ivoor/_/R-p-167255?mc=8544654&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-softball-xlight-maat-5-290-gram-blauw/_/R-p-307670?mc=8551989&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-ballground-100/_/R-p-149398?mc=8559566&c=ROOD_BORDEAUX
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-voor-5-a-side-voor-kinderen-society-100-maat-3-geel-groen/_/R-p-310965?mc=8595751&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-f100-hybride-maat-5/_/R-p-167251?mc=8576136&c=ROOD_ORANJE
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-3/_/R-p-167253?mc=8576139&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-first-kick-maat-4-kinderen-van-8-tot-12-jaar/_/R-p-5459?mc=8576120&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-f550-hybride-maat-5/_/R-p-196214?mc=8497772&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-f900-fifa-thermisch-gelijmd-maat-5/_/R-p-196216?mc=8497777&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-sunny-300-maat-5/_/R-p-146097?mc=8368741&c=ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-f500-hybride-light-maat-5-ivoor/_/R-p-167255?mc=8544654&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-softball-xlight-maat-5-290-gram-blauw/_/R-p-307670?mc=8551989&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-ballground-100/_/R-p-149398?mc=8559566&c=ROOD_BORDEAUX
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-voor-5-a-side-voor-kinderen-society-100-maat-3-geel-groen/_/R-p-310965?mc=8595751&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
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VOETBAL VOOR 5-A-SIDE  
SOCIETY 500 
MAAT 5 WIT/ZWART
Ons ontwerpteam van fervente voetballers, 
ontwikkelde deze bal voor wie regelmatig 
recreatief 5-a-side voetbal speelt op kleine 
synthetische terreinen. Op zoek naar een 
bal voor 5-a-side voetbal? Deze bal met 
middelhoge opstuit biedt je veel spelplezier 
bij balbezit. Sterk en goed te controleren, 
optimaal om mee te spelen! 

8595755

VOETBAL VOOR 5 A SIDE 
SOCIETY 100 
MAAT 4 WIT/GRIJS
Ons ontwerpteam van fervente voetballers 
ontwikkelde deze bal voor wie af en toe 
recreatief 5-a-side voetbal speelt op kleine 
synthetische terreinen. Op zoek naar een bal 
voor 5-a-side voetbal? Deze bal is perfect 
om je eerste technieken onder de knie te 
krijgen. De middelhoge opstuit en het comfort 
bezorgen je ongekend spelplezier. Let’s play! 

8595750

12 € 17 €
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BALLENPOMP MET DRUKMETER 
EN DUBBELE WERKING ZWART

POMP DUBBELE ACTIE 
GEEL/ZW

SET VAN 3 BALNAALDEN
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. 

8027171

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. 

8365293

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. 

8369006

10 €3 € 6 €

VOETBAL VOOR 5 A SIDE 
SOCIETY 100 
MAAT 5 ORANJE/ROOD
Ons ontwerpteam van fervente voetballers 
ontwikkelde deze bal voor wie af en toe 
recreatief 5-a-side voetbal speelt op kleine 
synthetische terreinen. Op zoek naar een bal 
voor 5-a-side voetbal? Deze bal is perfect 
om je eerste technieken onder de knie te 
krijgen. De middelhoge opstuit en het comfort 
bezorgen je ongekend spelplezier. Let’s play! 

8595748

12 €

VOETBALDOEL SG 500 
MAAT S MARINEBLAUW 
VERMILJOENROOD
We hebben voor jou onze stalen  
SG 500-doelen ontwikkeld. Maat S is perfect 
voor wedstrijdjes zonder doelman. Op zoek 
naar een stevig voetbaldoel? We ontwikkelden 
het assortiment doelen SG 500 in staal, maat 
S is perfect voor wedstrijdjes zonder doelman. 

8517277

35 €

VOETBALDOEL SG500 MAAT M
Onze voetbaldoelen uit de SG500-reeks zijn gemaakt uit staal en hebben heuse netbeugels,  
voor die echte wedstrijdbeleving. Op zoek naar een stevig voetbaldoel? Wij ontwierpen het 
assortiment voetbaldoelen SG 500 in staal, met heuse netbeugels voor dat echte wedstrijdgevoel. 

8517297

50 €

VOETBALDOEL SG500 MAAT L MARINEBLAUW/ORANJE
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.

8517299

80 €

50 €

55 €
8526858

8526861

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM MEER KEUZE OP DECATHLON.BE

MAAT 3 MAAT 4 MAAT 5

OFFICIËLE 
VOETBALMAAT

7 - 12
JAAR OUD

3 - 6
JAAR OUD

12 JAAR 
EN OUDER

“Veel van onze voetballen 
zijn goedgekeurd door de FIFA. 

De aanhoudende baldruk zorgt voor 
langer en beter gebruik van de bal.“

PATRICK, VOETBAL LEADER DECATHLON

HOE KIES JE DE JUISTE MAAT VOETBAL?

https://www.decathlon.be/nl/p/set-van-3-balnaalden/_/R-p-7929?mc=8027171
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/voetbaldoel-sg500-maat-l-marineblauw-oranje/_/R-p-304086?mc=8517299&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/ballenpomp-met-drukmeter-en-dubbele-werking-zwart/_/R-p-105527?mc=8365293
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbaldoel-sg500-maat-m/_/R-p-304059?mc=8517297&c=BLAUW
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-voor-5-a-side-society-100-maat-5-oranje-rood/_/R-p-310094?mc=8595748&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-voor-5-a-side-society-100-maat-4-wit-grijs/_/R-p-310110?mc=8595750&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-voor-5-a-side-society-500-maat-5-wit-zwart/_/R-p-310960?mc=8595755&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/set-van-3-balnaalden/_/R-p-7929?mc=8027171
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/voetbaldoel-sg500-maat-l-marineblauw-oranje/_/R-p-304086?mc=8517299&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/ballenpomp-met-drukmeter-en-dubbele-werking-zwart/_/R-p-105527?mc=8365293
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbaldoel-sg500-maat-m/_/R-p-304059?mc=8517297&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/pomp-dubbele-actie-geel-zw/_/R-p-7931?mc=8369006&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-voor-5-a-side-society-100-maat-5-oranje-rood/_/R-p-310094?mc=8595748&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-voor-5-a-side-society-100-maat-4-wit-grijs/_/R-p-310110?mc=8595750&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbal-voor-5-a-side-society-500-maat-5-wit-zwart/_/R-p-310960?mc=8595755&c=WIT


TARGET SHOT VOOR VOETBALDOEL SG 500 L  
EN BASIC L 3X2M GRIJS
Wij ontwikkelden dit doek voor wie zijn trapprecisie wil verbeteren  
en alleen of samen met anderen wil oefenen. Je wil gerichter trappen? 
Kies dan voor dit precisiedoek, dat perfect past op onze doelen SG 500  
en SG 100 in maat L. 

8338463

20 €

TARGET SHOT VOOR VOETBALDOEL SG500  
MAAT M 1,8 X 1,20 M
Wij ontwikkelden dit doek voor wie zijn trapprecisie wil verbeteren 
en zich alleen of samen met anderen wil amuseren.  
Je wil gerichter trappen? Onze ontwikkelaars hebben deze 
doelwand ontwikkeld voor de SG 500 in maat M. 

8526886

15 €

OPBLAASBAAR VOETBALDOEL 
AIR KAGE

OPBLAASBAAR VOETBALDOEL AIR KAGE PUMP  
ROOD/ORANJE

Wij ontwikkelden dit opblaasbare doel Air Kage, geschikt voor elk terrein, 
voor een totaal nieuwe beleving van een potje voetbal onder familie of 
vrienden. Voor een optimale spelervaring ontwikkelden onze ontwerpers, 
zelf fervente voetballers, dit opblaasbare doel Air Kage met echte 
bovenhoeken en palen die bestand zijn tegen de druk van een bal. 

8582574

We ontwikkelden het opblaasbare doel Air Kage Pump met geïntegreerde 
pomp voor wie met familie of vrienden op elk terrein een partijtje wil 
kunnen voetballen. Het enige doel met geïntegreerde pomp. 

8555819

40 €35 €

85825758582563 8525843 8525846
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€

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/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/opblaasbaar-voetbaldoel-air-kage/_/R-p-304612?mc=8582574&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/opblaasbaar-voetbaldoel-air-kage-pump-rood-oranje/_/R-p-311677?mc=8555819&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
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/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/opblaasbaar-voetbaldoel-air-kage/_/R-p-304612?mc=8582574&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/opblaasbaar-voetbaldoel-air-kage-pump-rood-oranje/_/R-p-311677?mc=8555819&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools


JONGLEERNET  
ZWART

ZAALVOETBAL IN FOAM WIZZY 
MAAT 4 ORANJE/ZWART

BAL VOOR ZAALVOETBAL  
VAN SCHUIM MAAT 3 

Dit artikel werd ontworpen voor wie leert 
voetballen. Hiermee kunnen jonge spelertjes 
leren om de bal te controleren. Ideaal om te 
leren voetballen; we raden aan om het netje 
te gebruiken om de bal te leren controleren 
(jongleren, balcontrole...). 

8021240

Deze bal is ontworpen voor wie geleidelijk 
de zaalvoetbaltechnieken onder de knie wil 
krijgen. De maat en het gewicht van deze bal 
in schuimstof benaderen die van een echte 
zaalvoetbal in maat 4. Perfect om de eerste 
zaalvoetbaltechnieken te oefenen, op school 
of thuis. 

8585648

We ontwikkelden deze bal voor wie de 
eerste technische kneepjes van zaalvoetbal 
veilig onder de knie wil krijgen. Onze 
productontwikkelaars maakten deze zachte 
bal van schuim om jonge spelers veilig de 
eerste passes aan te leren. 

960299

8 € 5 €9 €
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BAL VOOR ZAALVOETBAL 100 
HYBRIDE 63 CM WIT

BAL VOOR ZAALVOETBAL FS100 
58 CM (MAAT 3)

BAL VOOR ZAALVOETBAL FS100 
52 CM (MAAT 2)

BAL VOOR ZAALVOETBAL FS100 
43 CM (MAAT 1)

BAL VOOR ZAALVOETBAL 
BARRIO

BAL VOOR ZAALVOETBAL FS900 
63 CM WIT EN GRIJS

We ontwikkelden deze bal voor 
zaalvoetballers die de technieken nog onder 
de knie moeten krijgen en een bal met een 
aangepast formaat willen.  
Onze ontwerpers ontwikkelden deze hybride 
zaalvoetbal FS100 met een revolutionaire 
constructie: de naden zitten aan de 
binnenkant waardoor de bal steviger is. 

8562613

We ontwikkelden deze bal voor jonge 
zaalvoetballers die de technieken nog onder 
de knie moeten krijgen en een bal met een 
aangepast formaat willen.  
Ons ontwerpersteam ontwikkelde de bal 
FS100 om vlot de eerste technische kneepjes 
van zaalvoetbal onder de knie te krijgen: 
goede balbeheersing, mooie passes... 

8563502

We ontwikkelden deze bal voor jonge 
zaalvoetballers die de technieken nog onder 
de knie moeten krijgen en die een bal met een 
aangepast formaat willen.  
Ons ontwerpersteam ontwikkelde de bal 
FS100 om vlot de eerste technische kneepjes 
van zaalvoetbal onder de knie te krijgen: 
goede balbeheersing, mooie passes... 

8545796

We ontwikkelden deze bal voor jonge 
zaalvoetballers die de technieken nog onder 
de knie moeten krijgen en die een bal met een 
aangepast formaat willen.  
Ons ontwerpersteam ontwikkelde de bal 
FS100 om vlot de eerste technische kneepjes 
van zaalvoetbal onder de knie te krijgen: 
goede balbeheersing, mooie passes... 

8545797

We ontwikkelden deze bal voor 
zaalvoetballers die op schurende 
ondergronden spelen (asfalt, cement).  
Onze ontwerpers hebben de Futsal Barrio 
hybride voorzien van binnennaden. Zo gaat 
hij langer mee en heb je meer trapcomfort. De 
PU-toplaag is schuurbestendig. 

8545619

Ons ontwerpersteam ontwikkelde deze 
zaalvoetbal voor spelers die alle technieken 
onder de knie hebben en een stevige, 
nauwkeurige bal willen.  
Ons ontwerpersteam ontwikkelde deze met 
de hand genaaide zaalvoetbal FS900 met 
FIFA Quality Pro-label voor wie intensief 
speelt. 

8497537

10 € 10 €

15 € 25 €5 €

8 €

960301960300

BALLENNET VOOR 10 TOT  
14 BALLEN ZWART GEEL

BALLENZAK VOOR 8 BALLEN 
ZWART

In dit stevige ballennet kan je tot 14 ballen van 
maat 5 kwijt. Je ziet de opening van het net 
meteen dankzij het fluogele aantrekkoord. 

8001768

In deze stevige ballenzak kan je tot 8 ballen 
van maat 5 kwijt. Deze ballenzak is voorzien 
van een gemakkelijke opening, om de ballen 
er heel snel in te stoppen. 

8324644

15 €

9 €

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM MEER KEUZE OP DECATHLON.BE

https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-zaalvoetbal-100-hybride-63-cm-wit/_/R-p-305020?mc=8562613&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-zaalvoetbal-fs100-43-cm-maat-1/_/R-p-305832?mc=8545797
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-zaalvoetbal-fs100-58-cm-maat-3/_/R-p-310834?mc=8563502&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-zaalvoetbal-barrio/_/R-p-305784?mc=8545619&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-zaalvoetbal-fs100-52-cm-maat-2/_/R-p-305798?mc=8545796&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-zaalvoetbal-fs900-63-cm-wit-en-grijs/_/R-p-194735?mc=8497537
https://www.decathlon.be/nl/p/ballennet-voor-10-tot-14-ballen/_/R-p-7933?mc=8001768&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/jongleernet-zwart/_/R-p-7938?mc=8021240
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-zaalvoetbal-van-schuim-wizzy-maat-4/_/R-p-13979?mc=8585648&c=ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/ballenzak-voor-8-ballen-zwart/_/R-p-105530?mc=8324644&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-zaalvoetbal-van-schuim-maat-3/_/R-p-326607?mc=960299
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-zaalvoetbal-100-hybride-63-cm-wit/_/R-p-305020?mc=8562613&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-zaalvoetbal-fs100-43-cm-maat-1/_/R-p-305832?mc=8545797
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-zaalvoetbal-fs100-58-cm-maat-3/_/R-p-310834?mc=8563502&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-zaalvoetbal-barrio/_/R-p-305784?mc=8545619&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-zaalvoetbal-fs100-52-cm-maat-2/_/R-p-305798?mc=8545796&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-zaalvoetbal-fs900-63-cm-wit-en-grijs/_/R-p-194735?mc=8497537
https://www.decathlon.be/nl/p/ballennet-voor-10-tot-14-ballen/_/R-p-7933?mc=8001768&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/jongleernet-zwart/_/R-p-7938?mc=8021240
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-zaalvoetbal-van-schuim-wizzy-maat-4/_/R-p-13979?mc=8585648&c=ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/ballenzak-voor-8-ballen-zwart/_/R-p-105530?mc=8324644&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-zaalvoetbal-van-schuim-maat-3/_/R-p-326607?mc=960299
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
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BASKETBALBORD SB100 BASKETBALPAAL B200 EASY BASKETBALPAAL B100

BASKETBALPAAL B100 EASY
BASKETBALPAAL B100 
EASY POLYCARBONATE BASKETBALPAAL B700 PRO

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. 

Afmeting: 1,60m tot 2,20m - 8574768

Basketbalpaal B100 zwart voor kinderen en 
volwassenen die buiten willen basketballen. 
Verstelbaar met gereedschap, op 5 hoogtes 
van 2,20 m tot 3,05 m. 

Afmeting: 2,20m tot 3,05m - 8529807

Geschikt voor kinderen en volwassenen die 
buiten basketballen. Zonder gereedschap te 
verstellen op 5 hoogtes, van 2,20 tot 3,05 m, 
en eenvoudig te verrijden. 

Afmeting: 2,20m tot 3,05m - 8529815

Geschikt voor kinderen en volwassenen die 
buiten basketballen. Zonder gereedschap te 
verstellen op 5 hoogtes, van 2,20 tot 3,05 m,  
en eenvoudig te verrijden. Je kan hem naar  
5 verschillende speelhoogtes verstellen, zonder 
gereedschap. En met de 2 wielen vooraan 
verplaats je hem vlot. Veel speelcomfort dankzij 
het polycarbonaat bord van 2 mm. 

8573455

Verstelbaar op 7 hoogtes van 2,40 tot 3,05 m 
(zonder gereedschap). En dankzij de flex-ring 
kan je er ook op dunken. 

8529820

70 € 79 € 99 €
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139 € 200 € 299 €

SHOOTINGTEGELS BASKETBALBORD 
HOOP 500 

BASKETBALPAAL 
HOOP 500 EASY

Deze 5 tegels leg je op de grond. Zo kun je de 
punten tellen, Reis Rond de Wereld spelen 
of je eigen werpspelletje bedenken. Perfect 
om alleen of samen te spelen, en voor alle 
leeftijden. 

8409414

Basketbalbord geschikt voor kinderen 
en volwassenen die buiten basketballen. 
Makkelijk mee te nemen, overal te bevestigen, 
rond een boom of paal! 

 8543357

Deze basketbalpaal zet je snel en overal recht. 
Licht, compact, en gemakkelijk mee te nemen 
in de tas. 

8496987

10 € 20 € 49 €

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM MEER KEUZE OP DECATHLON.BE

Basketbalbord voor muurbevestiging, 
geschikt voor kinderen en volwassenen 
die buiten basketballen. Dit basketbalbord 
bevestig je aan de muur. Het heeft een 
backboard, een ring en een net. Het past ook 
op de muurbeugel 500 (8496982), zodat je het 
op 3 verschillende hoogtes kunt hangen. 

960586

BASKETBALRING R900
BASKETBALRING 
B100 EN B100 EASY BASKETBALRING R500

Basketbalring (stalen) met reglementaire 
diameter, met ophangveer om te dunken. 

8496975

40 € 30 € 30 €

Deze losse basketbalring is geschikt voor  
de basketbalpalen B100 en B100 Easy.
Basketbalring voor basketbalpalen B100  
en B100 Easy. Met deze rode ring kun je  
je basketbalpaal B100 Pro repareren zodat  
je opnieuw kunt spelen. 

8549378

Geschikt voor kinderen en volwassenen  
die buiten basketballen. Deze basketbalring 
is bijzonder stevig en heeft de reglementaire 
diameter. Deze basketbalring is is tegen een 
muur of op een bord te bevestigen. Deze 
stalen ring is weerbestendig. Hij past op onze 
palen B700 en B900 en op het bord B700. 

8395749

https://www.decathlon.be/nl/p/shootingtegels-basketbal-kinderen-volwassenen-voor-spelletjes-en-oefeningen/_/R-p-196453?mc=8409414
https://www.decathlon.be/nl/p/officiele-flexibele-basketbalring-r900-voor-basketbalbord/_/R-p-190092?mc=8496975&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalbord-kind-volwassene-the-hoop-playground-verplaatsbaar/_/R-p-117707?mc=8543357&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalring-geschikt-voor-de-basketbalpalen-b100-en-b100-easy/_/R-p-308557?mc=8549378
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalpaal-hoop-500-easy-geinstalleerd-in-1-minuut/_/R-p-190116?mc=8496987&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/stevige-basketbalring-500-rood-met-officiele-diameter/_/R-p-176074?mc=8395749&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalbord-voor-kinderen-en-volwassenen-sb100-zwart-rood-muurbevestiging/_/R-p-326599?mc=960586&c=ZWART
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=ZWART
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=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalpaal-kinderen-volwassenen-b100-easy-zonder-gereedschap-verstelbaar/_/R-p-312433?mc=8573455&c=ZWART
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=ZWART
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=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/shootingtegels-basketbal-kinderen-volwassenen-voor-spelletjes-en-oefeningen/_/R-p-196453?mc=8409414
https://www.decathlon.be/nl/p/officiele-flexibele-basketbalring-r900-voor-basketbalbord/_/R-p-190092?mc=8496975&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalbord-kind-volwassene-the-hoop-playground-verplaatsbaar/_/R-p-117707?mc=8543357&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalring-geschikt-voor-de-basketbalpalen-b100-en-b100-easy/_/R-p-308557?mc=8549378
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalpaal-hoop-500-easy-geinstalleerd-in-1-minuut/_/R-p-190116?mc=8496987&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/stevige-basketbalring-500-rood-met-officiele-diameter/_/R-p-176074?mc=8395749&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalbord-voor-kinderen-en-volwassenen-sb100-zwart-rood-muurbevestiging/_/R-p-326599?mc=960586&c=ZWART
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=ZWART
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=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalpaal-kinderen-volwassenen-b100-easy-zonder-gereedschap-verstelbaar/_/R-p-312433?mc=8573455&c=ZWART
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=ZWART
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=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools


BASKETBAL BT100 MAAT 5 BASKETBAL BT500 MAAT 5 BASKETBALNETJE 6 MM
Basketbal in de officiële maat 5 om buiten 
of binnen te basketballen, voor jongens en 
meisjes van 7 tot 10 jaar. 

8495715

Basketbal in maat 5 om buiten of binnen te 
basketballen, voor jongens en meisjes van 7 
tot 10 jaar. 

8495727

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

8019129

12 € 20 €

BALLASTZAK VOOR 
BASKETBALPAAL 20 KG
Voor max. 20 kg zand, om de stabiliteit  
van je basketbalpaal te verhogen. 

8519238

10 €

BASKETBAL BALLENTAS
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. 

8407166

7 €
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HOE KIES JE DE JUISTE MAAT BASKETBAL?

MAAT 3 MAAT 5 MAAT 6 MAAT 7

55 - 60 CM 69 - 71 CM 72 - 74 CM 75 - 78 CM

0.30 KG

4 - 6 JAAR

0.45 - 0.50 KG

6 - 11 JAAR

0.50 - 0.55 KG

MEIDEN: 11 JAAR 
JONGENS: 

11 - 13 JAAR

0.55 KG - 0.65 KG

JONGENS VANAF
13 JAAR

GEWICHT

LEEFTIJD

OMTREK

BASKETBALPAAL B900 PRO
De B900 is verstelbaar en opgezet of 
afgebroken in 2 minuten, zonder gereedschap, 
ideaal voor iedereen die wil buitenspelen.  
Je verstelt hem moeiteloos naar 4 hoogtes,  
en met de 6 wielen is hij perfect verrijdbaar. 

Afmeting: 2,40m tot 3,05m - 8342820

599 €

BASKETBAL K500 MAAT 3 BASKETBAL R100 MAAT 5 BASKETBAL WIZZY MAAT 5
Om buiten en binnen te spelen, voor kinderen 
van 4 tot 6 jaar.  

966878

Deze sterke bal biedt veel grip en is geschikt 
om binnen en buiten te basketten, voor 
kinderen tussen 7 en 10 jaar.  

8547126

Deze bal in maat 5 voor jonge 
basketbalspelers is uitzonderlijk. Doordat 
hij soepeler en 18% lichter is, leert het kind 
sneller en vlotter basketballen. Gepatenteerde 
innovatie!  

8595924

12 €8 € 5 €

€

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM MEER KEUZE OP DECATHLON.BE

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=ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/sterke-basketbal-ballentas-voor-5-ballen-in-maat-5-tot-7/_/R-p-192552?mc=8407166&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbal-bt500-voor-kinderen-maat-5-oranje-heerlijke-baltoets/_/R-p-197122?mc=8495727&c=ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalnetje-6-mm-wit-voor-bord-of-paal-weerbestendig/_/R-p-9029?mc=8019129&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/ballastzak-voor-basketbalpaal-sb20-kg/_/R-p-304373?mc=8519238&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbal-r300-maat-3-voor-kinderen-oranje-voor-basketspelertjes-tot-6-jaar/_/R-p-142731?mc=966878
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbal-voor-beginnende-kinderen-r100-maat-5-tot-10-jaar-geel/_/R-p-306399?mc=8547126&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalpaal-b900-kind-volw-2-40-m-tot-3-05-m-afstellen-en-opbergen-in-2-min/_/R-p-9027?mc=8342820&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbal-voor-kinderen-wizzy-maat-5-playground-oranje/_/R-p-9055?mc=8595924
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
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=ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/sterke-basketbal-ballentas-voor-5-ballen-in-maat-5-tot-7/_/R-p-192552?mc=8407166&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbal-bt500-voor-kinderen-maat-5-oranje-heerlijke-baltoets/_/R-p-197122?mc=8495727&c=ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalnetje-6-mm-wit-voor-bord-of-paal-weerbestendig/_/R-p-9029?mc=8019129&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/ballastzak-voor-basketbalpaal-sb20-kg/_/R-p-304373?mc=8519238&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbal-r300-maat-3-voor-kinderen-oranje-voor-basketspelertjes-tot-6-jaar/_/R-p-142731?mc=966878
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbal-voor-beginnende-kinderen-r100-maat-5-tot-10-jaar-geel/_/R-p-306399?mc=8547126&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbalpaal-b900-kind-volw-2-40-m-tot-3-05-m-afstellen-en-opbergen-in-2-min/_/R-p-9027?mc=8342820&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/basketbal-voor-kinderen-wizzy-maat-5-playground-oranje/_/R-p-9055?mc=8595924
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VOLLEYBALANTENNES V900 VOLLEYBALNET VNET 900 NET TARGETS
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! 

8408966

Dit volleybalnet van 9,5 x 1 meter voldoet 
aan de strengste volleybalnormen, met de 
vierkante mazen en witte banden, de omhulde 
stalen kabel bovenaan en de spangespen. 

8497189

Ontworpen voor alle clubs, scholen 
en universiteiten die op zoek zijn naar 
een multifunctioneel product voor 
volleybaloefeningen.  
(Elk pakket bevat 3 targets.) 

8554277
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35 €30 €
45 €

BALLENKAR VBB900
Gemakkelijke ballenkar om te assembleren en te disambleren met een 
maximale capaciteit van 30 ballen. De grotere wielen vergemakkelijken  
het transport en het heeft 3 aanpasbare hoogtes. 

8552382

120 €

17

VOLLEYBAL V100 
BLAUW EN GROEN VOLLEYBAL V100 BLAUW EN ORANJE

VOLLEYBAL V100 SOFT  
200-220G GEEL

VOLLEYBAL V100 SOFT  
230-250G ORANJE

VOLLEYBAL V100 SOFT  
260-280G WIT

VOLLEYBAL V500 
WIT/BLAUW/ROOD

 
ALLSIX V900

Bal voor beginnende spelers, hij is ideaal om 
de eerste volleybaltechnieken aan te leren. 

8407966

Bal voor beginnende spelers, hij is ideaal om de eerste volleybaltechnieken  
aan te leren. 

8407965

Een leerbal voor 6- tot 9-jarigen, met een slim 
omhulsel dat niet te hard aankomt tijdens 
rally’s! 

8407967

Een leerbal voor 10- tot 14-jarigen, met een 
slim omhulsel dat niet te hard aankomt 
tijdens rally’s! 

8519984

Een leerbal vanaf 15 jaar, met een slim 
omhulsel dat niet te hard aankomt tijdens 
rally’s! 

8408154

Ontworpen voor volleybalspelers en 
-speelsters die de meeste technieken 
beheersen en sporadisch spelen. 

8408496

Deze bal werd officieel erkend en goedgekeurd voor professionele wedstrijden door de FIVB.  
Geschikt voor intensief gebruik voor al je volleybaltrainingen en -wedstrijden. Het iconische design 
met 12 panelen zorgt voor stabiliteit, stevigheid en balans, voor nog betere prestaties. 

8408660

12 €

17 €

12 €

30 €

12 €

8 € 8 €

VANAF  
12 STUKS28 €

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM MEER KEUZE OP DECATHLON.BE

https://www.decathlon.be/nl/p/bal-volleybal-v100/_/R-p-162491?mc=8407966&c=BLAUW
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-v300/_/R-p-9122?mc=8408496
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-volleybal-v100/_/R-p-162491?mc=8407965&c=ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybal-wizzy-260-280-g-wit-blauw-vanaf-15-jaar/_/R-p-9121?mc=8519984&c=ORANJE_GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybal-v900-wit-rood/_/R-p-116329?mc=8408660&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybal-wizzy-260-280-g-wit-blauw-vanaf-15-jaar/_/R-p-9121?mc=8408154&c=WIT
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
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/trainingsdoel-voor-volleybal-vnt900-geschikt-voor-elk-niveau/_/R-p-308028?mc=8554277
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-volleybal-v100/_/R-p-162491?mc=8407966&c=BLAUW
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-v300/_/R-p-9122?mc=8408496
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-volleybal-v100/_/R-p-162491?mc=8407965&c=ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybal-wizzy-260-280-g-wit-blauw-vanaf-15-jaar/_/R-p-9121?mc=8519984&c=ORANJE_GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybal-v900-wit-rood/_/R-p-116329?mc=8408660&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/volleybal-wizzy-260-280-g-wit-blauw-vanaf-15-jaar/_/R-p-9121?mc=8408154&c=WIT
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
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/trainingsdoel-voor-volleybal-vnt900-geschikt-voor-elk-niveau/_/R-p-308028?mc=8554277
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FLOORBALL BAL 100 FLOORBALL BAL 500 

FLOORBALL STICK JUNIOR 100

Ons team, bestaande uit bevlogen spelers, heeft deze bal ontwikkeld voor floorball-trainingen.  
De bal voor je eerste partijtjes. 

8405976

Ontworpen voor: officiële floorball 
wedstrijden. De bal voor wedstrijden  
en toernooien. 

8405974

Onze ontwikkelaars, die zelf floorball spelen, 
ontwierpen deze stick voor wie wil starten 
met floorball. Ideaal om te starten. 

8406063

10 €

2 €

BLAD UNIHOC

Blad dat past op alle artikelen van Unihoc. 

8511878

STICKTAS FLOORBALL 
FSB 100
Ons ontwerpteam ontwikkelde deze sticktas 
voor floorball spelers die tot 2 sticks willen 
meenemen. Aanpasbare sticktas om je sticks 
voor floorball te vervoeren. 

8512042

15 € 10 €

1 50

FLOORBALL STICK  
VOOR VOLWASSENEN 100

STICK A-X 
RED FOX

STICK 
WINNER 33

Onze ontwikkelaars, die zelf floorball spelen, 
ontwierpen deze stick voor wie wil starten 
met floorball. Ideaal om te starten. 

8406064

Ontworpen voor: gevorderde floorball spelers.
Ideaal voor je eerste wedstrijden. 

8510795 (rechts)
8510796 (links)

Ontworpen voor: gevorderde floorball spelers.
Ideaal voor de eerste wedstrijden, voor 
spelers die hun linkerhand bovenaan de shaft 
plaatsen en hun rechterhand onderaan. 

8517354 (rechts)
8517181 (links)

12 € 20 €

22 €

HOCKEYSTICK  
VOOR KINDEREN 
FH100

HOCKEYSTICK KIND/
VOLWASSENE BEGINNER/
OCCASIONEEL  
HOUT/GLASVEZEL FH100  
GEEL/BLAUW

HOCKEYSTICK  
VOOR VOLWASSENEN 
OCCASIONEEL HOUT/
GLASVEZEL FH100  
BLAUW/TURQUOISE

BAL VOOR VELDHOCKEY 
DIMPLES WIT

HOCKEYBITJE VOOR KINDEREN 
LICHT INTENSIEF SMALL FH100

Voor kinderen die beginnen met hockey  
en een zachte stick nodig hebben voor  
een goede controle.
Een hockeystick van Korok, perfect voor 
beginnende, jonge hockeyspelers. 

8607819

Voor oudere kinderen en tieners die beginnen 
met hockey en een zachte stick nodig hebben 
voor een goede controle.
Een hockeystick van Korok, perfect voor 
beginnende, jonge hockeyspelers. 

8496940

Voor volwassenen die recreatief hockey 
spelen en dus in de eerste plaats nood 
hebben aan controle.
Een hockeystick van Korok, perfect  
voor beginnende hockeyspelers. 

8546190

Ontworpen voor trainingen en wedstrijden 
op natte velden. De kleine kuiltjes in het 
oppervlak zorgen ervoor dat de bal goed rolt 
op watervelden. 

3395168

Ontwikkeld voor kinderen (maat S) die 
laagintensief hockey spelen; ook geschikt  
voor beginnende spelers. Beschermt  
de tanden en een deel van het tandvlees.  
Warmtevormbaar, om goed in de mond  
te blijven. 

8400552

15 € 20 € 20 €

8 €

4 €

8496001

8405973

84059758405972 8542237

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM MEER KEUZE OP DECATHLON.BE

8607818

8511124

€

https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-veldhockey-dimples-wit/_/R-p-X3395168?mc=3395168&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/hockeybitje-voor-kinderen-licht-intensief-small-fh100/_/R-p-180991?mc=8400552&c=ROOD_ROZE
https://www.decathlon.be/nl/p/floorball-bal-100-vanille/_/R-p-191053?mc=8405976&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/floorball-stick-voor-volwassenen-100/_/R-p-191052?mc=8406064&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/blad-unihoc/_/R-p-X8511878?mc=8511878
https://www.decathlon.be/nl/p/floorball-bal-500/_/R-p-191054?mc=8405974&c=ORANJE_ROZE
https://www.decathlon.be/nl/p/stick-a-x-red-fox-rechts/_/R-p-X8510795?mc=8510795
https://www.decathlon.be/nl/p/sticktas-floorball-fsb-100/_/R-p-303113?mc=8512042&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/floorball-stick-junior-100/_/R-p-191051?mc=8406063&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/stick-winner-33-rechts/_/R-p-X8517354?mc=8517354
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/hockeystick-voor-beginnende-kinderen-hout-fh100-eenhoorn/_/R-p-180231?mc=8607819&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/hockeystick-kind-volwassene-beginner-occasioneel-hout-glasvezel-fh150/_/R-p-180252?mc=8496940&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/hockeystick-voor-volwassenen-occasioneel-hout-glasvezel-fh100-blauw-turquoise/_/R-p-305631?mc=8546190&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-veldhockey-dimples-wit/_/R-p-X3395168?mc=3395168&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/hockeybitje-voor-kinderen-licht-intensief-small-fh100/_/R-p-180991?mc=8400552&c=ROOD_ROZE
https://www.decathlon.be/nl/p/hockeystick-voor-beginnende-kinderen-hout-fh100-eenhoorn/_/R-p-180231?mc=8607819&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/hockeystick-kind-volwassene-beginner-occasioneel-hout-glasvezel-fh150/_/R-p-180252?mc=8496940&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/hockeystick-voor-volwassenen-occasioneel-hout-glasvezel-fh100-blauw-turquoise/_/R-p-305631?mc=8546190&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/floorball-bal-100-vanille/_/R-p-191053?mc=8405976&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/floorball-stick-voor-volwassenen-100/_/R-p-191052?mc=8406064&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/blad-unihoc/_/R-p-X8511878?mc=8511878
https://www.decathlon.be/nl/p/floorball-bal-500/_/R-p-191054?mc=8405974&c=ORANJE_ROZE
https://www.decathlon.be/nl/p/stick-a-x-red-fox-rechts/_/R-p-X8510795?mc=8510795
https://www.decathlon.be/nl/p/sticktas-floorball-fsb-100/_/R-p-303113?mc=8512042&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/floorball-stick-junior-100/_/R-p-191051?mc=8406063&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/stick-winner-33-rechts/_/R-p-X8517354?mc=8517354
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
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VERSTELBARE RUGBYTEE 
R500 KAKI/GEEL

DOELPALEN RUGBY AIRDROP R500 ROOD MINI RUGBYPALEN EASYDROP R100

SET FLAG-GORDELS RUGBY 
R500 BLAUW/ROOD

RUGBYSTOOTKUSSEN  
VOOR KINDEREN R500

TACKLE BAG VOOR RUGBY 
KINDEREN R500

Onze teams ontwikkelden deze 
rugbytee voor de aftrap in trainingen 
en wedstrijden. Deze veelzijdige tee 
heeft een verzwaarde voet, zodat hij 
stabieler staat, en kan je gemakkelijk 
aanpassen in de hoogte. Dankzij  
de schaalverdeling zie je snel hoe je  
je bal moet leggen. 

8520082

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. 

8496108

We ontwikkelden deze metalen rugby palen die gemakkelijk mee te 
nemen zijn naar het rugbyveld en ideaal om de drop te oefenen.  
Afm.: H 2,5 m B 1,04 m D 0,6 m. 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! 

8401691

Ons team heeft deze set ontwikkeld om 
kennis te maken met flag-beltrugby. De kit 
bestaat uit twee riemen met telkens twee 
flags (twee blauwe en twee rode). 
De kit is geschikt voor elk type lichaamsbouw 
en bestaat uit een elastische riem en 
gekleurde flags die je met klittenband kan 
vastmaken aan de zijkant van de riem. 

8496110

Ons team van gepassioneerde ontwikkelaars 
bedacht dit kussen voor rugbytrainingen in 
clubverband. Ga vooruit met je ploeg!  
Beleef de intensiteit van een wedstrijd!  
Dit sterke, duurzame en betaalbare 
stootkussen zal gedurende lange tijd gebruikt 
kunnen worden op de clubtrainingen. 

8557518

Een tackle bag voor rugbytrainingen in 
clubverband. Ga vooruit met je ploeg! 
Ga voluit tijdens je rugbytraining!  
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. 

8557516

55 €

50 €

9 €

8 € 115 €

RUGBYBAL 
ORANJE MAAT 4  
INITIATIE

VRIJETIJDS RUGBYBAL 
WIZZY R100 MAAT 3 ROOD 
SCHUIMRUBBER

RUGBYBAL VOOR BEACH 
RUGBY TIKI R100 MAAT 4 
MAORI ROOD/GROEN

RUGBYBAL GEEL  
MAAT 3 INITIATIE

RUGBYBAL R300 MAAT 4 / 5

RUGBYBAL RECREATIEF 100 
STOF MAAT 3 BLAUW

RUGBYBAL R500 
MAAT 4 / 5

Onze teams ontwikkelden deze lichte bal om 
kennis te maken met rugby. Hij is in maat 
4 (voor 10 - 12 jaar). Ideaal voor kinderen 
die rugby willen spelen! Door de baltoets en 
het zachte materiaal is deze bal ideaal om 
kennis te maken met rugby, vooral om te leren 
passen. Door zijn kleur is hij bovendien leuk 
om mee te spelen. 

8496285

Onze teams ontwikkelden deze schuimbal 
voor beginnende rugbyspelers. Hij is er in 3 
maten (tot 9 jaar). Ideaal om in alle veiligheid 
te proeven van rugby! Deze bal in schuimstof 
komt niet hard aan en kan met de handen of 
de voeten worden gespeeld. Door zijn vorm en 
ontwerp neem je de bal makkelijk in de hand. 
Om op school en thuis te proeven van rugby! 

8358248

Ontworpen voor: wie al jong wil beginnen 
met rugby of voor volwassen die in hun vrije 
tijd een bal willen gooien. Deze veelzijdige 
bal maat 4 is perfect voor beginnende 
rugbyspelertjes of voor vrijetijdsrugby door 
volwassenen. Ideaal voor beach rugby. 

8579012

Onze teams ontwikkelden deze lichte bal om 
kennis te maken met rugby. Hij is in maat 3 
(voor 5 - 9 jaar). Ideaal voor kinderen die rugby 
willen spelen! Door de baltoets en het zachte 
materiaal is deze bal ideaal om kennis te 
maken met rugby, vooral om te leren passen. 
Door zijn kleur is hij bovendien leuk om mee 
te spelen. 

8496286

Beginnende spelers en trainingen. Deze rugbybal is verkrijgbaar in drie maten: M3: 5-9 jaar, 
M4: 10-14 jaar, M5: 15 jaar en ouder. De grip en de duurzaamheid maken van deze bal  
een prima keuze voor trainingen, met name voor beginners en rugbyscholen. 

8407951 (T5)

Onze gepassioneerde rugbyspelers hebben 
deze initiatiebal ontwikkeld voor kinderen om 
veilig en op elk terrein rugby te ontdekken.
Tijdens een wedstrijdje rugby kan de bal soms 
hard aankomen. We hebben dan ook gekozen 
voor een bal die tegelijk stevig is en toch niet 
hard aankomt. 

8558419

Ons team heeft deze rugbybal ontwikkeld voor 
trainingen en wedstrijden. Bal met een goede 
grip en stabiliteit in de lucht. Ontwikkeld in 
samenwerking met onze technische partners 
uit de TOP14. 

8552181 (T4)

10 € 10 €

15 €

5 €

5 €

9 €

7 €

8407952 (T4)

8407953 (T5)

99 €

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM MEER KEUZE OP DECATHLON.BE

https://www.decathlon.be/nl/p/rugbybal-oranje-maat-4-initiatie/_/R-p-198437?mc=8496285&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/rugbybal-geel-maat-3-initiatie/_/R-p-198438?mc=8496286&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/rugbybal-r300-maat-5/_/R-p-2650?mc=8407951&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/vrijetijds-rugbybal-wizzy-r100-maat-3-rood-schuimrubber/_/R-p-3006?mc=8358248&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/rugbybal-recreatief-100-stof-maat-3-blauw/_/R-p-309149?mc=8558419&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/beachrugbybal-maat-4/_/R-p-3008?mc=8579012&c=ORANJE_ROZE
https://www.decathlon.be/nl/p/rugbybal-r500-maat-5/_/R-p-4128?mc=8552181
https://www.decathlon.be/nl/p/set-flag-gordels-rugby-r500-blauw-rood/_/R-p-197732?mc=8496110
https://www.decathlon.be/nl/p/rugbystootkussen-voor-kinderen-r500/_/R-p-X8557518?mc=8557518
https://www.decathlon.be/nl/p/verstelbare-rugbytee-r500-kaki-geel/_/R-p-304415?mc=8520082&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/tackle-bag-voor-rugby-kinderen-r500/_/R-p-X8557516?mc=8557516
https://www.decathlon.be/nl/p/doelpalen-rugby-airdrop-r500-rood/_/R-p-197727?mc=8496108&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/mini-rugbypalen-easydrop-r100/_/R-p-143786?mc=8401691&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/rugbybal-oranje-maat-4-initiatie/_/R-p-198437?mc=8496285&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/rugbybal-geel-maat-3-initiatie/_/R-p-198438?mc=8496286&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/rugbybal-r300-maat-5/_/R-p-2650?mc=8407951&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/vrijetijds-rugbybal-wizzy-r100-maat-3-rood-schuimrubber/_/R-p-3006?mc=8358248&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/rugbybal-recreatief-100-stof-maat-3-blauw/_/R-p-309149?mc=8558419&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/beachrugbybal-maat-4/_/R-p-3008?mc=8579012&c=ORANJE_ROZE
https://www.decathlon.be/nl/p/rugbybal-r500-maat-5/_/R-p-4128?mc=8552181
https://www.decathlon.be/nl/p/set-flag-gordels-rugby-r500-blauw-rood/_/R-p-197732?mc=8496110
https://www.decathlon.be/nl/p/rugbystootkussen-voor-kinderen-r500/_/R-p-X8557518?mc=8557518
https://www.decathlon.be/nl/p/verstelbare-rugbytee-r500-kaki-geel/_/R-p-304415?mc=8520082&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/tackle-bag-voor-rugby-kinderen-r500/_/R-p-X8557516?mc=8557516
https://www.decathlon.be/nl/p/doelpalen-rugby-airdrop-r500-rood/_/R-p-197727?mc=8496108&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/mini-rugbypalen-easydrop-r100/_/R-p-143786?mc=8401691&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
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BATTING TEE BA150

Deze duurzame batting tee helpt je de 
nauwkeurigheid van je slag te trainen. 

8495654

BASEBALLSET VOOR KINDEREN 
BA 100
Op zoek naar een complete en veilige set? 
Wij ontwikkelden deze set voor kinderen die 
starten met baseball, met een soft bal en een 
bat van 58,5 cm in schuimstof. 

8407681

25 € 35 €

BASEBALLBAT ALUMINIUM 
BA150 29/32 INCH

BASEBALLBAT VOOR KINDEREN 
BIG HIT ROOD

BASEBALLSET MET HOUTEN 
BAT 24 INCH (60,96 CM) EN BAL 
KINDEREN

HONKBALKNUPPEL HOUT
BA180 30/33 INCH

Een bat dat je helpt om nauwkeuriger te 
leren slaan. Dit licht aluminium bat met grote 
sweetspot is gemakkelijker te controleren en 
je kunt er goed hard mee slaan. 

8514150

Gemaakt voor beginnende honkballers. 
Honkbalknuppel in zacht schuim voor wie 
gemakkelijk en veilig wil leren honkballen. 

8364655

Wilson ontwikkelde deze set voor wie start 
met baseball en één keer per week speelt.  
Dit product is geschikt voor sporters vanaf  
6 jaar. Deze set is perfect om te starten  
met baseball en bevat een bat van 24 inch 
(60,96 cm) en een bal.

8317263

Geschikt voor beginners. Deze houten bat is 
ontworpen met een groter slagvlak, zodat je 
makkelijker op de bal slaat. 

8514203

10 € 30 €

35 €

45 €

HONKBAL HANDSCHOEN 
KINDEREN

BASEBALLHANDSCHOEN 
BA100 LINKS

BASEBALLHANDSCHOEN BA100 
RECHTERHAND/ LINKERHAND

HANDSCHOEN BA150 
RECHTERHAND/ LINKERHAND

BASEBALL BAL SOFT  
COMPRESSION 9 INCH WIT

Met deze lichte handschoenen voor kinderen 
kan de speler zich gemakkelijk aanpassen, en 
hij is gemakkelijk te gebruiken. 

Rechts maat 9’ - 8160631 
Links maat 9’ - 8514084

Handschoen voor beginners, om gemakkelijk 
de baseball te gooien en op te vangen. 

8514084

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 kennismaken. 

8514085 (rechts)
8514084 (links)

Deze handschoen is ontworpen voor beginners  
en biedt meer schokdemping tijdens het baseballen. 
Onze ontwerpers hebben deze handschoenen  
met lederen (varkensleer) handpalm ontwikkeld  
voor wie meteen wil baseballen. 

8514682 (rechts)
8514680 (links)

Wilson ontwikkelde deze bal voor wie start met baseball 
en een keer per week speelt. Deze soepele bal biedt een 
uitstekende grip in je hand zodat je nóg beter uitwerpt! 

8160599

20 €

25 €

20 € 20 €

6 €

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM MEER KEUZE OP DECATHLON.BE

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-aluminium-ba150-29-32-inch/_/R-p-303416?mc=8514150&c=BLAUW
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/batting-tee-ba150/_/R-p-196893?mc=8495654&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/baseballhandschoen-ba100-links/_/R-p-303405?mc=8514084&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/baseballhandschoen-ba150-rechterhand/_/R-p-303522?mc=8514682&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/baseballhandschoen-ba100-links/_/R-p-303405?mc=8514084&c=ZWART
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/baseballhandschoen-ba100-rechterhand/_/R-p-303425?mc=8514085&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/baseballbat-voor-kinderen-big-hit/_/R-p-159674?mc=8364655&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/baseballset-met-houten-bat-24-inch-60-96-cm-en-bal-kinderen/_/R-p-X8317263?mc=8317263&c=ZWART
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-aluminium-ba150-29-32-inch/_/R-p-303416?mc=8514150&c=BLAUW
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/batting-tee-ba150/_/R-p-196893?mc=8495654&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/baseballbat-voor-kinderen-big-hit/_/R-p-159674?mc=8364655&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/baseballset-met-houten-bat-24-inch-60-96-cm-en-bal-kinderen/_/R-p-X8317263?mc=8317263&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/baseballhandschoen-ba100-links/_/R-p-303405?mc=8514084&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/baseballhandschoen-ba150-rechterhand/_/R-p-303522?mc=8514682&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/baseballhandschoen-ba100-links/_/R-p-303405?mc=8514084&c=ZWART
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/baseballhandschoen-ba100-rechterhand/_/R-p-303425?mc=8514085&c=ZWART
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HANDBAL VOOR KINDEREN 
H100 SOFT M0 GEEL / ROZE

HANDBAL VOOR KINDEREN 
H100 BLAUW/WIT MAAT 00

BAL VOOR BEACHHANDBAL 
HB500B MAAT 1 GEEL

BAL VOOR BEACHHANDBAL 
HB500B MAAT 2 ROOD

BAL VOOR BEACHHANDBAL 
HB500B MAAT 3 BLAUW

HANDBAL VOOR KINDEREN 
H100 BLAUW/ROOD INITIATIE

Atorka ontwierp voor jonge, beginnende 
handballertjes een bal waarmee ze 
gemakkelijk leren stuiteren en gooien.
Revolutionair concept: 30% lichter en zachter 
dan andere ballen. Deze handbal is perfect 
voor kinderen, zowel in een club als op school. 
Hij heeft alles van een grote! 

8408380

Atorka ontwierp voor jonge, beginnende 
handballers een bal waarmee ze gemakkelijk 
leren stuiteren en gooien zonder zich pijn te 
doen.
Deze handbal is ideaal voor de eerste stapjes 
van je kind, voor leuke momenten waarin 
hij of zij gemakkelijk de eerste technische 
bewegingen aan zal leren. 

8520130

De ontwerpteams van Atorka hebben deze 
gripvaste en sterke bal ontworpen voor 
beachhandbal. Hij is ideaal om op het strand 
te spelen.
Je nieuwe lievelingsbal voor op het strand!  
Dit is de ideale bal voor je mooiste wedstrijden 
beachhandbal, met vrienden of voor 
clubtoernooien. 

8497541

De ontwerpteams van Atorka hebben deze 
gripvaste en sterke bal ontworpen voor 
beachhandbal. Hij is ideaal om op het strand 
te spelen.
Je nieuwe lievelingsbal voor op het strand!  
Dit is de ideale bal voor je mooiste wedstrijden 
beachhandbal, met vrienden of voor 
clubtoernooien. 

8497543

De ontwerpteams van Atorka hebben deze 
gripvaste en sterke bal ontworpen voor 
beachhandbal. Hij is ideaal om op het strand 
te spelen.
Je nieuwe lievelingsbal voor op het strand!  
Dit is de ideale bal voor je mooiste wedstrijden 
beachhandbal, met vrienden of voor 
clubtornooien. 

8497545

Atorka ontwierp voor jonge, beginnende 
handballers een bal waarmee ze gemakkelijk 
leren stuiteren en gooien zonder zich pijn  
te doen.
Deze handbal is ideaal voor de eerste stapjes 
van je kind, voor leuke momenten waarin 
hij of zij gemakkelijk de eerste technische 
bewegingen aan zal leren. 

8578737

10 €

7 € 7 €

7 €

5 €

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM 
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BR 100 BLUE BR 100 MINT BR 160 SOLID

BR 530 SKY BLUE
PSC 100 X 1 YELLOW PSC 100 X 6 YELLOW

PSC 100 X 6 WHITE PSC 900 X 6 YELLOW PSC 900 X 6 WHITE

Voor occasionele en/of beginnende 
badmintonners die op zoek zijn naar een 
stevig en krachtig racket voor een betaalbare 
prijs. Dit racket is ideaal voor beginnende 
badmintonners, dankzij de stevige bouw en 
het grote, comfortabele blad dat off-centre 
slagen beperkt. 

2396713

Voor occasionele en/of beginnende 
badmintonners die op zoek zijn naar een 
stevig en krachtig racket voor een betaalbare 
prijs. Dit racket is ideaal voor beginnende 
badmintonners, dankzij de stevige bouw en 
het grote, comfortabele blad dat off-centre 
slagen beperkt. 

2716601

Ontworpen voor: occasionele en/of 
beginnende badmintonners die in hun vrije tijd 
en op school spelen. Dit is het ideale racket 
voor scholen: verstevigde grip, besnaring en 
kader voor nog meer duurzaamheid. 

2396717

Ontworpen voor: halfgevorderde spelers die 
op zoek zijn naar een veelzijdig racket.
Zeer veelzijdig badmintonracket voor meer 
wendbaarheid en speelcomfort. Ideaal voor 
wie regelmatig wil spelen en zijn racket wil 
kunnen laten herbesnaren. 

2732751

Deze shuttle, verkocht per stuk, biedt een  
heel stabiele vlucht dankzij de plastic kelk.  
En dankzij de kleurentoets zie je altijd goed 
waar hij is tijdens de rally’s. 

581555

Ontworpen voor: beginnende en occasionele 
badmintonners op zoek naar een shuttle die 
lang meegaat. 

2393801

Ontworpen voor: beginnende en occasionele 
badmintonners op zoek naar een shuttle die 
lang meegaat. 

2393802

Gevorderde badmintonspelers op zoek  
naar duurzaamheid en controle!
Goedgekeurd voor officiële tornooien en 
competitie (gehomologeerd door RBBF). 

2716780

Gevorderde badmintonspelers op zoek  
naar duurzaamheid en controle!
Goedgekeurd voor officiële tornooien en 
competitie (gehomologeerd door RBBF). 

2491718

7 €

5 €

7 €

9 €

5 €

9 €

14 €

1 €25 €

PER 24 
KOKERS

100 

PER 24 
KOKERS

100 
PER 24 
KOKERS

180 
PER 24 
KOKERS

180 

MEER KEUZE OP DECATHLON.BE

5 €

https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonracket-artengo-br700-volwassenen/_/R-p-2809?mc=8490843&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonracket-br810-donkerrood/_/R-p-144872?mc=8552572&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonshuttles-bsc700-x6/_/R-p-7281?mc=8490793&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonracket-artengo-br700-volwassenen/_/R-p-2809?mc=8543890&c=GROEN
https://www.decathlon.be/nl/p/plastic-shuttle-psc-100-x-1/_/R-p-3117?mc=8012859&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/plastic-shuttle-psc-900-x-6-medium/_/R-p-301357?mc=8543906&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonracket-voor-volwassenen-br730/_/R-p-14812?mc=8490847
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonshuttles-bsc700-x6/_/R-p-7281?mc=8490792&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/plastic-shuttle-psc-900-x-6-medium/_/R-p-301357?mc=8501298&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/handbal-voor-kinderen-h100-soft-m1/_/R-p-179012?mc=8408380&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-beachhandbal-hb500b-maat-2-rood/_/R-p-198334?mc=8497543
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-beachhandbal-hb500b-maat-3-blauw/_/R-p-198335?mc=8497545
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-beachhandbal-hb500b-maat-1-geel/_/R-p-194756?mc=8497541&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/handbal-voor-kinderen-h100-blauw-rood-initiatie/_/R-p-323687?mc=8578737&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/handbal-beginnende-kinderen-h100/_/R-p-178194?mc=8520130&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonracket-artengo-br700-volwassenen/_/R-p-2809?mc=8490843&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonracket-br810-donkerrood/_/R-p-144872?mc=8552572&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonshuttles-bsc700-x6/_/R-p-7281?mc=8490793&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonracket-artengo-br700-volwassenen/_/R-p-2809?mc=8543890&c=GROEN
https://www.decathlon.be/nl/p/plastic-shuttle-psc-100-x-1/_/R-p-3117?mc=8012859&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/plastic-shuttle-psc-900-x-6-medium/_/R-p-301357?mc=8543906&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonracket-voor-volwassenen-br730/_/R-p-14812?mc=8490847
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonshuttles-bsc700-x6/_/R-p-7281?mc=8490792&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/plastic-shuttle-psc-900-x-6-medium/_/R-p-301357?mc=8501298&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/handbal-voor-kinderen-h100-soft-m1/_/R-p-179012?mc=8408380&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-beachhandbal-hb500b-maat-2-rood/_/R-p-198334?mc=8497543
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-beachhandbal-hb500b-maat-3-blauw/_/R-p-198335?mc=8497545
https://www.decathlon.be/nl/p/bal-voor-beachhandbal-hb500b-maat-1-geel/_/R-p-194756?mc=8497541&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/handbal-voor-kinderen-h100-blauw-rood-initiatie/_/R-p-323687?mc=8578737&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/handbal-beginnende-kinderen-h100/_/R-p-178194?mc=8520130&c=WIT
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EASYSET 3 M RED

EASYSET 3 M BLUE
Voor wie op een leuke en eenvoudige manier wil kennismaken  
met badminton. Dit badmintonnet, in een handomdraai opgezet  
en weer afgebroken, is de ideale manier om badminton te ontdekken,  
met het gezin of onder vrienden. 
Set verkocht met 2 rackets en 2 shuttles. 

4013230

Voor wie op een leuke en eenvoudige manier wil kennismaken met badminton.
Dit badmintonnet, in een handomdraai opgezet en weer afgebroken, is de ideale  
manier om badminton te ontdekken, met het gezin of onder vrienden.  
Set verkocht met 2 rackets en 2 shuttles. 

4013229
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BL 190 CLUB NAVY RED

DELIMINATION BR 100 SET STARTER EASY NET 5 M

SPEEDNET 500 BADMINTON NET 610 COMPETITION NET

Gemakkelijk te dragen tas waar tot 20 rackets 
in passen. 

2757328

Deze afbakenplaatjes zijn het perfecte 
hulpmiddel om een badmintonveldje af  
te bakenen indien je enkel over een net  
en rackets beschikt. 

2161555

Set van 2 rackets BR 100 + hoes. 

2396701

Dit net is razendsnel opgezet en weer 
afgebroken, dat maakt het ideaal om te 
badmintonnen met het hele gezin of onder 
vrienden. De set bevat enkel een net van  
5 meter. 

2723139

Dit badmintonnet zet je gemakkelijk en in een 
handomdraai op. Stabiel dankzij de centrale 
stang die de 2 palen met elkaar verbindt, 
ideaal voor badminton. Gemakkelijk op te 
zetten, stabiel en verstelbaar in 2 hoogtes! 

2393682

Een gemakkelijk te installeren badmintonnet 
voor clubs met de officiële lengte en hoogte 
van het net! 

2723140

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

2393773

50 €

14 €

60 €

24 €

50 €

20 €

5 €

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM MEER KEUZE OP DECATHLON.BE

https://www.decathlon.be/nl/p/afbakenplaatjes-artengo/_/R-p-7209?mc=8373439
https://www.decathlon.be/nl/p/sportnet-en-palen-voor-badminton-tennis-speednet-500/_/R-p-300300?mc=8490708
https://www.decathlon.be/nl/p/set-badmintonrackets-voor-volwassenen-starter/_/R-p-171691?mc=8490832
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonnet-met-palen-6-10-m/_/R-p-113308?mc=8551874
https://www.decathlon.be/nl/p/rackettas-badminton-bl-190-club-marineblauw-rood/_/R-p-308309?mc=8549746&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonnet-easy-net-5m/_/R-p-113307?mc=8551873
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonnet-voor-wedstrijden-zwart/_/R-p-300326?mc=8490775
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonnet-easy-set-3-m/_/R-p-300055?mc=8583118&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonnet-easy-set-3-m/_/R-p-300055?mc=8583117&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/afbakenplaatjes-artengo/_/R-p-7209?mc=8373439
https://www.decathlon.be/nl/p/sportnet-en-palen-voor-badminton-tennis-speednet-500/_/R-p-300300?mc=8490708
https://www.decathlon.be/nl/p/set-badmintonrackets-voor-volwassenen-starter/_/R-p-171691?mc=8490832
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonnet-met-palen-6-10-m/_/R-p-113308?mc=8551874
https://www.decathlon.be/nl/p/rackettas-badminton-bl-190-club-marineblauw-rood/_/R-p-308309?mc=8549746&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonnet-easy-net-5m/_/R-p-113307?mc=8551873
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonnet-voor-wedstrijden-zwart/_/R-p-300326?mc=8490775
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonnet-easy-set-3-m/_/R-p-300055?mc=8583118&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/badmintonnet-easy-set-3-m/_/R-p-300055?mc=8583117&c=ROOD
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TAFELTENNISBALLEN TTB 100 
1* 4+ X6

TAFELTENNISBALLETJES FB 830 1 STER, 
72 STUKS

TAFELTENNISBATJE PPR 100 1* 

PPR 100 O 2020

Ontwikkeld voor regelmatige tafeltennis- 
spelers die op zoek zijn naar een bal om te 
trainen. Ben je op zoek naar een kunststof 
balletje, zonder celluloid, dat sterk en 
duurzaam is? De TTB 100 wordt je ideale 
partner voor je tafeltennistrainingen. 

8491593

Ontworpen voor regelmatige tafeltennisspelers die op zoek zijn naar tafeltennisballetjes  
om mee te trainen. 

8397173

Dit tafeltennisbatje is het perfecte 
instapmodel. 

8286996

Ontworpen voor tafeltennissers op zoek naar 
een tafeltennisbatje dat licht kleeft. Perfect 
voor recreatieve tafeltennissers. 

8042506

Onze ontwerpers, zelf fervente tafeltennissers, 
ontwikkelden dit zeer vergevingsgezinde en 
stevige batje dat al je foutjes weggomt voor 
beginnende spelers!  
Dit zeer vergevingsgezinde en stevige batje 
helpt je om de eerste tafeltennistechnieken 
onder de knie te krijgen: gebruiksvriendelijk  
en met wat effect voor langere rally’s. 

8558628

15 €

5 €

3 €

1 50

TAFELTENNISBATJE PPR 130 2*

2 50

TAFELTENNISTAFEL INDOOR 
FT 730

TAFELTENNISTAFEL INDOOR 
FT950 CLUB FFTT

TAFELTENNISTAFEL OUTDOOR 
PPT 530 TAFELTENNISTAFEL FREE PPT 900

TAFELTENNISSET ROLLNET 
SMALL 2 BATJES EN 2 BALLEN
Om free tafeltennis te spelen op je eigen tafel 
thuis. Aangepaste hoogte (10 cm) voor dat 
echte tafeltennisgevoel. Incl. 2 batjes en  
2 ballen. Dit netje installeer je in minder dan 
10 seconden op de meeste eet- of salontafels 
tot 90 cm breed en 5 cm dik. Compleet met 2 
batjes en 2 ballen zodat je overal kunt spelen! 

8395007

De Artengo PPT 500 tafeltennistafel indoor 
geeft je huis zonder twijfel leven. Hij is zo 
verplaatst en opgezet, en de opstuitkwaliteit  
is uitzonderlijk. 

8359414

Een kwaliteitsvolle én betaalbare tafel! 
Deze tafel is FFTT-gehomologeerd voor 
wedstrijden. Gemakkelijk te verplaatsen  
en op te bergen. 

8279563

De PPT 530 tafeltennistafel is ideaal voor 
eindeloos spelplezier, binnen en buiten.  
Ze is gemakkelijk te verplaatsen, stevig  
en erg stabiel op elke ondergrond. 

8345059

Onze ontwikkelaars, zelf tafeltennissers, ontwikkelden  
deze tafel voor recreatief tafeltennis thuis, buiten of binnen.
Dol op tafeltennis? De PPT 900 is bestand tegen heel wat uurtjes 
spelen. Met grote wielen om gemakkelijk te verplaatsen over elk soort  
ondergrond, zowel binnen als buiten. 

8351296

15 €

430 €
350 €

220 € 400 €
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8491592

https://www.decathlon.be/nl/p/tafeltennistafel-ppt-530-outdoor/_/R-p-143328?mc=8345059&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/tafeltennistafel-free-ft-730-indoor/_/R-p-156911?mc=8359414
https://www.decathlon.be/nl/p/tafeltennistafel-ppt-900-outdoor/_/R-p-10156?mc=8351296&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/tafeltennistafel-voor-clubs-ft-950-indoor-fftt-blauw/_/R-p-14055?mc=8279563
https://www.decathlon.be/nl/p/tafeltennisballen-ttb-100-40-x6/_/R-p-300358?mc=8491593&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/tafeltennisbat-ppr-100/_/R-p-15431?mc=8286996&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/tafeltennisballen-fb-830-1-4-72-stuks-wit/_/R-p-186231?mc=8397173&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/tafeltennisbat-free-tafeltennis-ppr-130/_/R-p-3188?mc=8042506
https://www.decathlon.be/nl/p/stevig-tafeltennisbatje-ppr-100-o-grijs/_/R-p-311864?mc=8558628
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/tafeltennisset-rollnet-small-2-batjes-en-2-ballen/_/R-p-300230?mc=8395007
https://www.decathlon.be/nl/p/tafeltennistafel-ppt-530-outdoor/_/R-p-143328?mc=8345059&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/tafeltennistafel-free-ft-730-indoor/_/R-p-156911?mc=8359414
https://www.decathlon.be/nl/p/tafeltennistafel-ppt-900-outdoor/_/R-p-10156?mc=8351296&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/tafeltennistafel-voor-clubs-ft-950-indoor-fftt-blauw/_/R-p-14055?mc=8279563
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/tafeltennisset-rollnet-small-2-batjes-en-2-ballen/_/R-p-300230?mc=8395007
https://www.decathlon.be/nl/p/tafeltennisballen-ttb-100-40-x6/_/R-p-300358?mc=8491593&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/tafeltennisbat-ppr-100/_/R-p-15431?mc=8286996&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/tafeltennisballen-fb-830-1-4-72-stuks-wit/_/R-p-186231?mc=8397173&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/tafeltennisbat-free-tafeltennis-ppr-130/_/R-p-3188?mc=8042506
https://www.decathlon.be/nl/p/stevig-tafeltennisbatje-ppr-100-o-grijs/_/R-p-311864?mc=8558628


TENNISSCHOENEN  
VOOR KINDEREN ARTENGO 
TS100 GRIP WIT ROZE

TENNISPOLO VOOR KINDEREN 
100 WIT

TENNISPOLO VOOR KINDEREN 
100 MARINEBLAUW

TENNISROKJE 100 VOOR 
MEISJES MARINEBLAUW

TENNISSCHOENEN  
VOOR KINDEREN TS100 GRIP 
WIT BLAUW ARTENGO
Onze ontwerpers hebben dit model ontwikkeld 
voor kinderen die net tennissen of die af en 
toe tennissen, op eender welke ondergrond. 
Ook geschikt voor school. Een veelzijdige 
tennisschoen met klittenbandsluiting, 
gemakkelijk te onderhouden. Betaalbare 
sneakers met een stevige, non-marking 
rubberzool. Ideaal voor kinderen die af en toe 
sporten. 

8351658

Onze ontwerpers hebben dit model ontwikkeld 
voor kinderen die net tennissen of die af en 
toe tennissen, op eender welke ondergrond. 
Ook geschikt voor school. Een veelzijdige 
tennisschoen met klittenbandsluiting, 
gemakkelijk te onderhouden. Betaalbare 
sneakers met een stevige, non-marking 
rubberzool. Ideaal voor kinderen die af en toe 
sporten. 

8351659

TENNISSHORT  
VOOR KINDEREN 100 WIT
Onze ontwerpers hebben deze short 
ontwikkeld voor meisjes die tennissen bij 
warm weer. Ze is ook geschikt voor andere 
racketsporten. Deze tennisshort voor kinderen 
zit heerlijk. De tennisballen passen prima in 
de zakken. Dankzij de klassieke stijl staat hij 
bij alles. 

8216983

Onze ontwerpers hebben deze polo 
ontwikkeld voor tennis bij warm weer en voor 
andere racketsporten. De polo zit heerlijk 
comfortabel. Vooral de lichte en ademende 
stof zal je bevallen. Dankzij de klassieke stijl 
staat hij bij alles. 

8326660

Onze ontwerpers hebben deze polo 
ontwikkeld voor tennis bij warm weer en voor 
andere racketsporten. De polo zit heerlijk 
comfortabel. Vooral de lichte en ademende 
stof zal je bevallen. Dankzij de klassieke stijl 
staat hij bij alles. 

8327763

Onze ontwerpers hebben dit rokje ontwikkeld 
voor meisjes die tennissen bij warm weer.  
Ook geschikt voor andere racketsporten.
Dit klassieke tennisrokje is uitermate geschikt 
voor tennis. De lichte en ademende stof 
maakt het helemaal perfect. Dankzij de 
klassieke stijl staat hij bij alles. 

8325578

RA
CK

ET
SP

OR
T 

» T
EN

NI
S

9 €

6 €

9 €

6 €

6 €

6 €

30

ERGONOMISCHE GRIP VOOR KINDEREN VAN VERSCHILLENDE LEEFTIJDEN

DE ‘LEARING GRIP’ TECHNOLOGIE

TENNISBALLEN TB100 3 STUKS ROOD

TENNISRACKET VOOR 
KINDEREN ARTENGO TR100 21’’

TENNISRACKET VOOR KINDEREN 
TR130 MAAT 23 ROZE

TENNISNET 5 METER TENNISNET 3 METER

TENNISBALLEN TB160 72 STUKS GEEL
Onze ontwerpers hebben deze bal ontwikkeld voor de eerste 
tennispartijtjes van kinderen tussen de 5 en 8 jaar. ITF-gehomologeerd.
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. 

8546220

Onze ontwerpers hebben dit racket bedacht 
en gemaakt voor jonge, beginnende 
tennissers tussen 108 en 115 cm groot.
Dit racket biedt dankzij zijn aluminium 
samenstelling en de balans in de kop een 
uitstekende verhouding tussen stevigheid, 
lichtheid en power. 

8575254

Onze ontwerpers hebben dit racket bedacht  
en gemaakt voor jonge, beginnende tennissers 
tussen 116 en 125 cm groot.
Het ‘Learning Grip’-concept maakt het voor 
kinderen gemakkelijker om dit racket meteen  
juist vast te nemen, zodat ze sneller aan hun 
backhand, forehand en serve kunnen werken! 

8366162

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. 

8333690

Onze ontwerpteams ontwikkelden dit net voor coaches en recreatieve 
spelers, om heel eenvoudig een tennisveld op te zetten.
Dit net van 3 meter op 80 cm zet je op in minder dan 80 seconden. 
Gemakkelijk aan te passen voor kinderen. Gezinnen kunnen het ook 
overal mee naartoe nemen om in de vrije tijd te tennissen! 

8403582

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! 

8542551
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https://www.decathlon.be/nl/p/tennisschoenen-voor-kinderen-ts100-grip-artengo/_/R-p-125985?mc=8351658&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/tennispolo-voor-kinderen-100/_/R-p-104925?mc=8326660&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisschoenen-voor-kinderen-ts100-grip-artengo/_/R-p-125985?mc=8351659&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/tennispolo-voor-kinderen-100/_/R-p-104925?mc=8327763&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisshort-voor-kinderen-100/_/R-p-2149?mc=8216983&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisrokje-100-voor-meisjes/_/R-p-112767?mc=8325578&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisnet-5-meter/_/R-p-106965?mc=8333690&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisnet-3-meter/_/R-p-300520?mc=8403582&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisballen-tb160-72-stuks-geel/_/R-p-306606?mc=8542551
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisballen-tb100-3-stuks-rood/_/R-p-305618?mc=8546220
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisracket-voor-kinderen-artengo-tr100-21/_/R-p-312806?mc=8575254
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisracket-voor-kinderen-tr130-maat-23/_/R-p-142808?mc=8366162&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisnet-5-meter/_/R-p-106965?mc=8333690&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisnet-3-meter/_/R-p-300520?mc=8403582&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisschoenen-voor-kinderen-ts100-grip-artengo/_/R-p-125985?mc=8351658&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/tennispolo-voor-kinderen-100/_/R-p-104925?mc=8326660&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisschoenen-voor-kinderen-ts100-grip-artengo/_/R-p-125985?mc=8351659&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/tennispolo-voor-kinderen-100/_/R-p-104925?mc=8327763&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisshort-voor-kinderen-100/_/R-p-2149?mc=8216983&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisrokje-100-voor-meisjes/_/R-p-112767?mc=8325578&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisracket-voor-kinderen-artengo-tr100-21/_/R-p-312806?mc=8575254
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisracket-voor-kinderen-tr130-maat-23/_/R-p-142808?mc=8366162&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisballen-tb160-72-stuks-geel/_/R-p-306606?mc=8542551
https://www.decathlon.be/nl/p/tennisballen-tb100-3-stuks-rood/_/R-p-305618?mc=8546220


199 €

230 €

199 €

230 €220 €

STADFIETS 540 20 INCH  
VOOR KINDEREN VAN 6-9 JAAR 
MISTIGIRL 540

STADFIETS 540 20 INCH  
VOOR KINDEREN VAN 6-9 JAAR 
RACINGBOY 540

STADSFIETS VOOR KINDEREN 
9-12 JAAR  
ELOPS 500 24 INCH

STADSFIETS POPLY 540  
24 INCH VOOR KINDEREN  
VAN 9 -12 JAAR

STADSFIETS 24 INCH  
VOOR KINDEREN VAN 9-12 JAAR 
ROCKRIDER 540

Voor dagelijkse ritjes, zowel overdag als  
‘s nachts, hebben we deze 20 incher voor  
in de stad voorzien van spatborden, 
ledverlichting met dynamo, reflecterende 
banden en een bagagedrager. 

8366864

Voor dagelijkse ritjes, zowel overdag als  
‘s nachts, hebben we deze 20 incher voor  
in de stad voorzien van spatborden, 
ledverlichting met dynamo, reflecterende 
banden en een bagagedrager. 

8366406

Deze 24 inch-stadsfiets is uitgerust met 
spatborden, een standaard en een fietsmand. 
De 6 versnellingen zorgen ervoor dat hellingen 
in de stad geen probleem vormen. 

8487200

Deze 24 inch-stadsfiets is geschikt om het 
hele jaar door te gebruiken, zowel overdag 
als ‘s nachts. Uitgerust met spatborden, 
ledverlichting op dynamo, reflecterende 
stroken op de banden en bagagedrager. 

8371841

Deze 24 inch-stadsfiets is geschikt om het 
hele jaar door te gebruiken, zowel overdag 
als ‘s nachts. Uitgerust met spatborden, 
ledverlichting op dynamo, reflecterende 
stroken op de banden en bagagedrager. 

8371862
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FIETSHELM TEEN 520 FLUO

KETTINGFIETSSLOT 500  
ZWART

BAGAGEDRAGER ACHTER IN 
L-VORM STECO MONKEY MEE

VEILIGHEIDSHESJE KINDEREN 
GEEL

Kies je kleur en geef jezelf een echte rider-look! De helm beschermt  
het hoofd nog beter. Handig met het verstelwieltje en de reeds afgestelde 
kruisriempjes. 

8402841

Een lang fietsslot met een gemiddeld 
beveiligingsniveau waar je 2 fietsen mee  
kunt vastmaken of 1 fiets aan een vast punt 
met grote diameter (bijv. een boom, paal,  
een hek,...). 

8399550

Ideaal accessoire om spullen (zoals een 
rugzak) achter op je fiets te vervoeren. 

8293431

Altijd zichtbaar op de fiets! Met dit EN1150-
gekeurde hesje ben je altijd perfect zichtbaar 
op de fiets. Neem je zo overal mee naartoe. 

8305483
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https://www.decathlon.be/nl/p/stadsfiets-voor-kinderen-9-12-jaar-elops-500-24-inch/_/R-p-168833?mc=8487200&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/stadsfiets-poply-540-24-inch-voor-kinderen-van-9-12-jaar/_/R-p-145540?mc=8371841&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/stadfiets-540-20-inch-voor-kinderen-van-6-9-jaar-mistigirl-540/_/R-p-145551?mc=8366864&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/stadfiets-540-20-inch-voor-kinderen-van-6-9-jaar-racingboy-540/_/R-p-145555?mc=8366406&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/stadsfiets-24-inch-voor-kinderen-van-9-12-jaar-rockrider-540/_/R-p-145542?mc=8371862&c=BLAUW_TURKOOIS
https://www.decathlon.be/nl/p/fietshelm-teen-520/_/R-p-145472?mc=8402841&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/kettingfietsslot-500/_/R-p-145605?mc=8399550&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/bagagedrager-achter-in-l-vorm-steco-monkey-mee/_/R-p-X8293431?mc=8293431
https://www.decathlon.be/nl/p/veiligheidshesje-kinderen-geel/_/R-p-517?mc=8305483&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/stadsfiets-voor-kinderen-9-12-jaar-elops-500-24-inch/_/R-p-168833?mc=8487200&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/stadsfiets-poply-540-24-inch-voor-kinderen-van-9-12-jaar/_/R-p-145540?mc=8371841&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/stadfiets-540-20-inch-voor-kinderen-van-6-9-jaar-mistigirl-540/_/R-p-145551?mc=8366864&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/stadfiets-540-20-inch-voor-kinderen-van-6-9-jaar-racingboy-540/_/R-p-145555?mc=8366406&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/stadsfiets-24-inch-voor-kinderen-van-9-12-jaar-rockrider-540/_/R-p-145542?mc=8371862&c=BLAUW_TURKOOIS
https://www.decathlon.be/nl/p/fietshelm-teen-520/_/R-p-145472?mc=8402841&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/kettingfietsslot-500/_/R-p-145605?mc=8399550&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/bagagedrager-achter-in-l-vorm-steco-monkey-mee/_/R-p-X8293431?mc=8293431
https://www.decathlon.be/nl/p/veiligheidshesje-kinderen-geel/_/R-p-517?mc=8305483&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
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PLAY5  
LICHTGRIJS

PLAY5  
ROOD ZWART

SKEELERS VOOR KINDEREN 
PLAY 5 TONIC ROZE

HELM VOOR SKEELEREN, 
SKATEBOARDEN, STEPPEN 
PLAY 5

SET SKATEBESCHERMERS 
VOOR KINDEREN PLAY

Je kind wil heel graag skeelers en kan al goed 
zijn evenwicht houden? De Play5 is stabiel, 
solide en 3 maten verstelbaar: Mijn voeten 
groeien, mijn skeelers groeien mee! 

8396634

Je kind wil heel graag skeelers en kan al goed 
zijn evenwicht houden? De Play5 is stabiel, 
solide en 3 maten verstelbaar: Mijn voeten 
groeien, mijn skeelers groeien mee! 

8396633

Je kind wil heel graag skeelers en kan al goed 
zijn evenwicht houden? De Play5 is stabiel, 
solide en 3 maten verstelbaar: Mijn voeten 
groeien, mijn skeelers groeien mee! 

8396635

Wanneer vallen bij de sport hoort, wordt een 
helm meer dan zomaar een leuk accessoire. 
Een kuiphelm beschermt je bij skeeleren  
in de stad. 

8319016

Ons team, zelf fervente skeeleraars, 
ontwikkelde deze set beschermers, zodat je 
kind veilig en comfortabel kan leren skeeleren, 
steppen enz.  
Leert je kind skeeleren? Deze beschermers 
voor ellebogen, knieën en polsen laten hem  
of haar op een comfortabele en veilige manier 
kennis maken met de wereld op wieltjes. 

8319291

25 € 25 €

13 €

25 €
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KINDERSTEP MID 5 MET REM 
AAN HET STUUR EN VERING 

KINDERSTEP 
MID 1

KINDERSTEP 
B1 500

SCHAAL VOOR DE STEP B1 FREESTYLE STEP MF ONE KINDERHELM VOOR 
SKEELEREN, SKATEBOARDEN, 
STEPPEN B100 

Ontworpen voor: kinderen van 6 tot 9 jaar  
(van 1,20 tot 1,50 m) die tochtjes maken met 
de step. Step met rem aan het stuur voor een 
betere snelheidscontrole en een voorvork voor 
meer comfort! 

8520771

Ontworpen voor: kinderen van 6 tot 9 jaar 
(van 1,20 tot 1,50 m) die tochtjes maken met 
de step. Stevig, wendbaar en snel dankzij de 
grote wielen (125 mm). Deze Oxelo-step met 
de beste prijs-kwaliteitverhouding staat voor 
een maximum aan fun! 

8549507

Lichtgevende wielen voor extra FUN! 
Gemakkelijke step met 3 wielen voor kinderen 
van 80 cm tot 1,20 m die staan te popelen om 
hun eerste step te gebruiken!
Het gepatenteerde systeem, het deck en 
de rem uit twee materialen helpen bij het 
plaatsen van de voet en versnellen het 
leerproces! 

8502693

Een inwisselbare schaal zodat elk kind 
het kleur van zijn B1-step kan kiezen en 
na verloop van tijd eens van kleurtje kan 
veranderen!
Een B1, ontelbare mogelijkheden! Houd de 
variatie in je plezier door regelmatig de schaal 
van je step B1 te verwisselen. 

8338496

Voor kinderen van 6 tot 9 jaar die willen 
freestyle steppen.
De freestylestep voor iedereen! 

8527217

Het ontwerpteam van Oxelo ontwikkelde deze 
helm voor kinderen zodat ze veilig kunnen 
skeeleren, skateboarden of steppen.
Wanneer vallen bij de sport hoort, wordt een 
helm meer dan zomaar een leuk accessoire. 
De bescherming van een kuiphelm voor jonge 
riders. 

8398416

60 € 45 €

50 €

40 €

2 € 9 €
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8494809 8319012 8319013

8370354 8396644 8370355

13 €

8282642 8520770 8577096

8352945 8352946

8398415

8338355 8338356 8338357

https://www.decathlon.be/nl/p/step-kinderen-mid-5-met-vering-en-rem-op-stuur/_/R-p-12840?mc=8520771&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/schaal-voor-de-step-b1/_/R-p-15622?mc=8338496&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/kinderstep-mid-1/_/R-p-12842?mc=8549507&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/freestylestep-mf-one-2016/_/R-p-6502?mc=8527217&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/kinderstep-b1-500/_/R-p-301795?mc=8502693&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/kinderhelm-voor-skeeleren-skateboarden-steppen-b100/_/R-p-153191?mc=8398416&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/skeelers-voor-kinderen-play-5/_/R-p-7961?mc=8396634&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/helm-voor-skeeleren-skateboarden-steppen-play-5/_/R-p-14606?mc=8319016&c=PAARS
https://www.decathlon.be/nl/p/skeelers-voor-kinderen-play-5/_/R-p-7961?mc=8396633&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/set-skatebeschermers-voor-kinderen-play/_/R-p-14777?mc=8319291&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/skeelers-voor-kinderen-play-5/_/R-p-7961?mc=8396635&c=ROZE
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/step-kinderen-mid-5-met-vering-en-rem-op-stuur/_/R-p-12840?mc=8520771&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/schaal-voor-de-step-b1/_/R-p-15622?mc=8338496&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/kinderstep-mid-1/_/R-p-12842?mc=8549507&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/freestylestep-mf-one-2016/_/R-p-6502?mc=8527217&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/kinderstep-b1-500/_/R-p-301795?mc=8502693&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/kinderhelm-voor-skeeleren-skateboarden-steppen-b100/_/R-p-153191?mc=8398416&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/skeelers-voor-kinderen-play-5/_/R-p-7961?mc=8396634&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/helm-voor-skeeleren-skateboarden-steppen-play-5/_/R-p-14606?mc=8319016&c=PAARS
https://www.decathlon.be/nl/p/skeelers-voor-kinderen-play-5/_/R-p-7961?mc=8396633&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/set-skatebeschermers-voor-kinderen-play/_/R-p-14777?mc=8319291&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/skeelers-voor-kinderen-play-5/_/R-p-7961?mc=8396635&c=ROZE
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SKATEBOARD VOOR KINDEREN 
VAN 8 TOT 12 JAAR MID500 
WOLF GROEN

MINISKATEBOARD  
VOOR KINDEREN KUNSTSTOF  
BLAUW

SKATEBOARD VOOR KINDEREN 
VAN 8 TOT 12 JAAR 
MID 500 MONKEY

SKATEBOARD VOOR KINDEREN 
VAN 3 TOT 7 JAAR 
PLAY 120 

BESCHERMERS VOOR SKATEN 
SKATEBOARDEN STEPPEN 
KINDEREN BASIC SET VAN 3 

Voor kinderen van 5 tot 7 jaar die willen leren 
skateboarden. Ideaal om de basis aan te 
leren: evenwicht bewaren, rijden, draaien.
Wil je kind leren skateboarden? Dan kan je 
beter vanaf het begin een goed board kiezen! 
De MID100 is ontwikkeld om jonge kinderen 
gemakkelijk het eerste skategevoel te laten 
ervaren. 

8370591

Ons team van skaters ontwikkelde dit kleine 
skateboard voor kinderen die willen beginnen 
met skateboarden. Het miniskateboard is 
een leuke manier voor je kind om zich te 
verplaatsen en te rijden. 

8365310

Voor jonge skaters (8-12 jaar) die willen 
beginnen met tricks: ollies, flips, grinds...
Kun je rijden met een skateboard? Waag je 
dan met de MID500 aan je eerste tricks! Een 
betaalbaar en solide skateboard om je eerste 
tricks te doen (niet geschikt voor skaters 
kleiner dan 130 cm). 

8502679

Ons team van enthousiaste skateboarders 
ontwikkelde dit skateboard voor kinderen  
van 3 tot 7 jaar, om al spelend kennis  
te maken met skateboarden. Je kind wil 
skateboarden? We stellen dit symmetrische 
skateboard voor, met trucks die zijn 
aangepast voor kinderen, zodat je kind op 
een gemakkelijke, veilige en leuke manier kan 
leren skateboarden. 

8506163

Ons team van fervente skaters ontwikkelde 
deze set beschermers. Zo kan je kind veilig en 
comfortabel leren inlineskaten, skateboarden 
enz. Leert je kind skaten? Hier vind je 
beschermers voor ellebogen, knieën en polsen 
zodat kinderen comfortabel en veilig kennis 
kunnen maken met de rolsportwereld. 

8187132

40 €

25 €

20 €

40 € 9 €
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BOOGSCHIETSET 
SOFTARCHERY 100

KUBBSPEL FINS KEGELSPEL  
IN STANDAARDFORMAAT

BOOG DISCOVERY  
VOOR KINDEREN

PIJLEN VOOR BOOGSCHIETEN 
DISCOSOFT X2

DOELSCHIJF VOOR BOOGSCHIETEN 
DISCOVERY SOFT

BOOGSCHIETSET  
EASYTECH

Ontworpen voor wie recreatief wil leren 
boogschieten, om met een zuignappunt 
(veiliger) te schieten over 5 tot 10 meter.  
Leuk om met het hele gezin te doen. 

8505629

Ontwikkel je strategisch talent en precisie met 
dit traditioneel spel uit Scandinavië, heel leuk 
om met het gezin of met vrienden te spelen. 

965497

Leer mikken en beter hoofdrekenen met  
dit Fins kegelspel, geschikt voor kinderen 
vanaf 6 jaar. 

965495

We hebben deze boog ontworpen voor  
wie kennis wil maken met boogschieten, 
over 5 tot 10 meter, met zuignappunt 
(veiliger). Boogschieten wordt kinderspel! 

8343722
8343601

We ontwikkelden deze pijlen om kinderen  
in alle veiligheid te laten kennismaken 
met boogschieten, geschikt om 5 tot 10 m  
ver te schieten. 

8542931

We ontwierpen deze doelschijf voor alle 
leeftijden, zodat ook jonge kinderen het 
boogschieten veilig kunnen ontdekken.  
Ideaal voor het hele gezin. 

8486908

We hebben deze set ontworpen voor kinderen, 
om ze veilig kennis te laten maken met 
boogschieten over een afstand tot 5 meter. 

8311057

40 €

15 €

10 €

35 € 25 €

25 €

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM MEER KEUZE OP DECATHLON.BE

8506165

8373901 8373900

6 €

8542570 8311056

https://www.decathlon.be/nl/p/skateboard-voor-kinderen-van-8-tot-12-jaar-mid-500-bear/_/R-p-194702?mc=8502679&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/skateboard-mid500-robot/_/R-p-5906?mc=8370591&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/skateboard-voor-kinderen-van-3-tot-7-jaar-play-120-professor/_/R-p-302687?mc=8506163
https://www.decathlon.be/nl/p/miniskateboard-voor-kinderen-kunststof/_/R-p-160794?mc=8365310&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/beschermers-voor-skaten-skateboarden-steppen-kinderen-basic-set-van-3/_/R-p-5952?mc=8187132&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/kubbspel/_/R-p-326802?mc=965497
https://www.decathlon.be/nl/p/pijlen-voor-boogschieten-discosoft-x2/_/R-p-305078?mc=8542931&c=GROEN
https://www.decathlon.be/nl/p/fins-kegelspel-in-standaardformaat/_/R-p-326822?mc=965495
https://www.decathlon.be/nl/p/doelschijf-voor-boogschieten-discovery-soft/_/R-p-112250?mc=8486908
https://www.decathlon.be/nl/p/boogschietset-softarchery-100/_/R-p-302266?mc=8505629
https://www.decathlon.be/nl/p/boog-discovery-voor-kinderen/_/R-p-111827?mc=8343722&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/boogschietset-easytech/_/R-p-14804?mc=8311057
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/skateboard-voor-kinderen-van-8-tot-12-jaar-mid-500-bear/_/R-p-194702?mc=8502679&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/skateboard-mid500-robot/_/R-p-5906?mc=8370591&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/skateboard-voor-kinderen-van-3-tot-7-jaar-play-120-professor/_/R-p-302687?mc=8506163
https://www.decathlon.be/nl/p/miniskateboard-voor-kinderen-kunststof/_/R-p-160794?mc=8365310&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/beschermers-voor-skaten-skateboarden-steppen-kinderen-basic-set-van-3/_/R-p-5952?mc=8187132&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/kubbspel/_/R-p-326802?mc=965497
https://www.decathlon.be/nl/p/pijlen-voor-boogschieten-discosoft-x2/_/R-p-305078?mc=8542931&c=GROEN
https://www.decathlon.be/nl/p/fins-kegelspel-in-standaardformaat/_/R-p-326822?mc=965495
https://www.decathlon.be/nl/p/doelschijf-voor-boogschieten-discovery-soft/_/R-p-112250?mc=8486908
https://www.decathlon.be/nl/p/boogschietset-softarchery-100/_/R-p-302266?mc=8505629
https://www.decathlon.be/nl/p/boog-discovery-voor-kinderen/_/R-p-111827?mc=8343722&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/boogschietset-easytech/_/R-p-14804?mc=8311057
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
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ELEKTRONISCH DARTBORD 
ED520

KLASSIEK DARTBORD 
CLUB 700

DARTBORD 
KLITTENBAND

DARTBORD MET STALEN 
PIJLTJES

3 DARTPIJLEN PLASTIC PUNT 
S120

3 DARTPIJLEN STALEN PUNT 
T100 ZWART

Geschikt voor gevorderde dartspelers die een 
eenvoudig, interactief elektronisch dartbord 
met opbergmogelijkheid willen.
Op zoek naar een elektronisch dartbord dat  
de punten bijhoudt en op netstroom werkt? 
Dan is het bord ED 520 met 4 schermen 
perfect voor jou. Geen discussie meer, 
concentreer je op het spel. 

8382172

Ontworpen voor enthousiaste darters op 
zoek naar de ervaring en de duurzaamheid 
van een dartbord dat even groot is als een 
wedstrijdbord.
Ben je op zoek naar een dartbord van 
wedstrijdgrootte? Met de officiële grootte,  
de samenstelling van natuurvezel en de 
dunne scheidingslijnen zonder nietjes zal  
je op dit bord je beste score halen. 

8352836

Ontworpen voor kinderen vanaf 3 jaar die  
op een veilige manier willen leren werpen  
als mama en papa.
Wil je je kinderen laten kennismaken met  
het plezier van darts? Met dit leuke bord kun 
je hen op een veilig manier goed leren werpen. 
Voor veel speelplezier. 

8379654

Ontworpen om kennis te maken met klassiek 
darten, met het gezin of met vrienden.
Wil je het klassiek darten ontdekken?  
Dit omkeerbare dartbord (diameter 42 cm) 
wordt geleverd met 6 pijltjes.  
Het is gemakkelijk te installeren en ideaal  
voor leuke momenten met het gezin. 

8348130

Geschikt voor wie thuis kennis wil maken  
met darts en spelen met pijltjes met plastic 
punt (soft tip).
Deze dartpijl is demonteerbaar zodat je de 
shafts en flights naar wens kunt aanpassen. 

8402835

Ons Canaveral-ontwerpteam ontwikkelde  
de pijlen T100 voor wie thuis wil leren darten 
met pijlen met stalen punt (steel tip).
Eenvoudig en stevig, perfect om het plezier 
van darts te ontdekken. Spelen maar! 

8402107

50 €

12 €

30 €

6 €

6 €

4 €

50 PLASTIC DARTPUNTEN 
(SOFT TIP)

SET ACCESSOIRES 
DARTPIJLEN

BALLETJES 
MET KLITTENBAND

Onze gepassioneerde ontwerpers 
ontwikkelden deze plastic punten (SOFT TIPS) 
om je beschadigde punten te vervangen.  
Ze zijn geschikt voor elk spelniveau.  
De stevige en eenvoudig vast te schroeven 
plastic punten (SOFT TIPS) zijn geschikt  
voor alle pijltjes met plastic punten,  
alle elektronische dartboards en het  
Plastip-dartboard. 

8558650

Geschikt voor het personaliseren of repareren 
van je dartpijlen.
Met deze set kun je de flights en shafts 
vervangen van dartpijltjes met een stalen  
of plastic punt. 

8402865

Geschikt voor wie in alle veiligheid kennis  
wil maken met de dartsport.
De balletjes met klittenband zijn ontworpen 
om met meerdere spelers op je Canaveral 
kleefbord te spelen. Het pakket bevat 
3 groene ballen en 3 oranje ballen met 
klittenbandstroken. 

8278894

10 €3 € 4 €

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM MEER KEUZE OP DECATHLON.BE

85806348345399 8345398

85586498402109

€

https://www.decathlon.be/nl/p/dartbord-met-stalen-pijltjes/_/R-p-X8348130?mc=8348130
https://www.decathlon.be/nl/p/50-plastic-dartpunten-soft-tip/_/R-p-171513?mc=8558650
https://www.decathlon.be/nl/p/3-dartpijlen-plastic-punt-s120/_/R-p-182611?mc=8402835
https://www.decathlon.be/nl/p/set-accessoires-dartpijlen/_/R-p-186156?mc=8402865
https://www.decathlon.be/nl/p/3-dartpijlen-stalen-punt-t100/_/R-p-171512?mc=8402107&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/balletjes-met-klittenband/_/R-p-130128?mc=8278894
https://www.decathlon.be/nl/p/elektronisch-dartbord-ed520/_/R-p-170562?mc=8382172
https://www.decathlon.be/nl/p/klassiek-dartbord-club-700/_/R-p-145106?mc=8352836
https://www.decathlon.be/nl/p/dartbord-klittenband-classic/_/R-p-144545?mc=8379654
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/dartbord-met-stalen-pijltjes/_/R-p-X8348130?mc=8348130
https://www.decathlon.be/nl/p/50-plastic-dartpunten-soft-tip/_/R-p-171513?mc=8558650
https://www.decathlon.be/nl/p/3-dartpijlen-plastic-punt-s120/_/R-p-182611?mc=8402835
https://www.decathlon.be/nl/p/set-accessoires-dartpijlen/_/R-p-186156?mc=8402865
https://www.decathlon.be/nl/p/3-dartpijlen-stalen-punt-t100/_/R-p-171512?mc=8402107&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/balletjes-met-klittenband/_/R-p-130128?mc=8278894
https://www.decathlon.be/nl/p/elektronisch-dartbord-ed520/_/R-p-170562?mc=8382172
https://www.decathlon.be/nl/p/klassiek-dartbord-club-700/_/R-p-145106?mc=8352836
https://www.decathlon.be/nl/p/dartbord-klittenband-classic/_/R-p-144545?mc=8379654


BOKSHANDSCHOENEN 
VOOR KINDEREN 100 ROOD

TRAININGSHANDSCHOENEN 
VOOR BOKSEN 120 ZWART

HANDPADS GEBOGEN STOOTKUSSEN VERSTELBARE BOKSBAL

Ons gepassioneerd team bedacht deze handschoenen voor kinderen 
die beginnen met boksen. Je kind begint met boksen? Ga dan voor dit 
paar handschoenen met uitgepuurd ontwerp. Hun aantrekgemak is 
verbluffend. 

8554181

Voor wie start met boksen (Engels boksen, full contact, kickboksen of 
thaiboksen) en lichte, stevige handschoenen wil. De perfecte handschoen 
voor beginnende boksers! Dankzij het geïnjecteerde schuim en het mesh 
binnenwerk train je heerlijk comfortabel. 

8578459

De ideale accessoires om de combinatie 
van slagen te trainen (hoekstoot, rechtse 
directe, uppercut). Verbeter je snelheid en 
nauwkeurigheid! 

8495132

De beoefenaar van vechtsporten die de 
nauwkeurigheid van zijn beentechnieken en 
trapkracht wil oefenen. 

8515814

Voor iedereen die willen leren boksen. 
Deze vrijstaande boksbal is geschikt voor 
thuisgebruik. Verstelbare boksbal om je 
vuistslagen te oefenen. 

8392371

25 €

12 €

60 €

22 €

70 €
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KLIMGORDEL VOOR KINDEREN 
ROCK

KLIMGORDEL VOOR KINDEREN 
EASY JUNIOR

KLIMSCHOENEN  
VOOR KINDEREN ROCK

KLIMSCHOENEN ROCK+ KARO ROOD KLIMGREPEN JUGS MEDIUM 
X10

Onze klimmers en trainers ontwierpen  
deze doeltreffende klimgordel voor kinderen, 
om in alle veiligheid te leren klimmen, 
in de klimzaal of op een rots. Dankzij de 
samenstelling, het dubbel inbindpunt en  
de 4 materiaalhouders is dit een veelzijdige 
en comfortabele klimgordel die veel 
bewegingsvrijheid biedt. 

8527012

Onze klimmers en kliminstructeurs 
ontwikkelden deze gebruiksvriendelijke 
klimgordel om je kind veilig in groep te laten 
klimmen. Deze klimgordel is eenvoudig 
aan te trekken dankzij de opvallende 
monozekerlus. Het ‘Check&Go’-concept leert 
kinderen de wederzijdse controle van hun 
veiligheidsuitrusting uit te voeren. 

8359208

Onze ontwerpers en instructeurs 
ontwikkelden deze klimschoenen om kinderen 
te laten proeven van de klimsport.  
De schoenen richten zich naar de vorm  
van de voet. Wil je kind beginnen te 
muurklimmen? Dit schoentje is de perfecte 
keuze: hij kan het alleen aantrekken en 
klimmen zonder pijnlijke voeten. Bovendien 
volgt hij de groei, zo gaat hij zeker een jaar 
mee. 

8240895

Onze ontwerpers en kliminstructeurs 
ontwikkelden deze klimschoenen om  
op elk terrein vooruitgang te boeken.  
Op zoek naar precieze klimschoenen,  
om te vorderen zonder aan comfort in te 
boeten? De technische zool zorgt voor 
slipvastheid en precisie. De vorm geeft 
comfort en gebruiksgemak. 

8495164

Licht en compact zekerapparaat voor 
muur- en rotsklimmen. Gleuf om het touw 
te blokkeren als de klimmer even wil rusten 
tijdens een route. Opgelet, houd je handen 
goed op het touw. Dit is geen zelfblokkerend 
zekerapparaat. 

8495255

Deze klimgrepen zijn makkelijk te bevestigen 
dankzij de meegeleverde schroeven en zullen 
je weten te overtuigen door hun variatie  
(grote grepen en grote positieve grepen). 

8526231
8551999

40 €

50 €

30 €

12 €

25 €

50 €

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM MEER KEUZE OP DECATHLON.BE

8495195

8495170

85262328552000

85724518554115

https://www.decathlon.be/nl/p/klimgordel-voor-kinderen-rock-jeans/_/R-p-305026?mc=8527012
https://www.decathlon.be/nl/p/klimschoenen-rock/_/R-p-167271?mc=8495164&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/klimgordel-voor-kinderen-easy-junior/_/R-p-143819?mc=8359208&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/karo/_/R-p-192777?mc=8495255&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/klimschoenen-voor-kinderen-rock/_/R-p-8900?mc=8240895&c=GROEN
https://www.decathlon.be/nl/p/klimgrepen-jugs-medium-x10/_/R-p-304968?mc=8526231&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/gebogen-stootkussens-100-zwart/_/R-p-194431?mc=8495132&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/gebogen-stootkussen-500-zwart/_/R-p-303878?mc=8515814&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/verstelbare-boksbal-voor-volwassenen-zwart/_/R-p-167551?mc=8392371&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/bokshandschoenen-voor-kinderen-100-rood/_/R-p-308430?mc=8554181&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/trainingshandschoenen-voor-boksen-120/_/R-p-308420?mc=8578459&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/klimgordel-voor-kinderen-rock-jeans/_/R-p-305026?mc=8527012
https://www.decathlon.be/nl/p/klimschoenen-rock/_/R-p-167271?mc=8495164&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/klimgordel-voor-kinderen-easy-junior/_/R-p-143819?mc=8359208&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/karo/_/R-p-192777?mc=8495255&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/klimschoenen-voor-kinderen-rock/_/R-p-8900?mc=8240895&c=GROEN
https://www.decathlon.be/nl/p/klimgrepen-jugs-medium-x10/_/R-p-304968?mc=8526231&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/gebogen-stootkussens-100-zwart/_/R-p-194431?mc=8495132&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/gebogen-stootkussen-500-zwart/_/R-p-303878?mc=8515814&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/verstelbare-boksbal-voor-volwassenen-zwart/_/R-p-167551?mc=8392371&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/bokshandschoenen-voor-kinderen-100-rood/_/R-p-308430?mc=8554181&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/trainingshandschoenen-voor-boksen-120/_/R-p-308420?mc=8578459&c=ZWART
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JUDOPAK 100 VOOR KINDEREN WIT

JUDOPAK / AIKIDOPAK  
VOOR KINDEREN 500 WIT

BAND IN GLADDE STOF  
VOOR MARTIAL ARTS 2,5 M 

JYO 128 CM GELAKT HOUT 
MARTIAL ARTS

Ons gepassioneerd team heeft dit judopak ontworpen voor kinderen die 
beginnen met judo en hun eerste stappen op de tatami zetten. Begint je kind 
met judo? Met de verstevigde trekzones en de witte band, is dit soepele en 
resistente judopak geschikt om de basis van het judo aan te leren. 

8365192

Judopak 500 voor kinderen wit.
Het judopak 500 is stevig (verstevigde stof 
van 350 g/m², rijstkorrelstructuur).  
Het is geschikt voor jonge judoka’s die judo 
beoefenen in wedstrijdverband. Verkocht 
zonder band. 

8388767

Voor zelfverdediging of kata’s bij martial arts.
Voor training, kata’s en zelfverdedigings-
sporten. 

8389169

20 €

10 €

15 €3 €

BATTLE ROPE STEPBANKJE
FITNESSMAT 100 GROEN  
160 CM X 60 CM X 7 MM

WALL BALL

TRAMPOLINE VOOR 
CARDIOFITNESS FIT  
TRAMPO 100 BUIKSPIERWIEL

SPRINGTOUW VOOR KINDEREN 
ESSENTIAL ELASTIEK VOOR GYM SPRINGTOUW

Ideaal om je lichamelijke conditie te 
verbeteren! Verbeteren van je lichamelijke 
conditie: kracht, vermogen, spiertoename 
en cardiovasculaire uithouding. Complete 
training voor het hele lichaam. 

8386445

Voor een allesomvattende cardiotraining  
en spierverstevigende training, thuis of  
in een zaal. Samen te gebruiken met de  
step-elastieken, voor een grotere variatie 
tijdens de trainingen. 

8380335

Mat van 7 mm dik voor een basic comfort 
bij laagintensieve oefeningen waarbij je 
schoenen draagt. Pluspunten: - het comfort 
- de perfecte afmetingen van 160 x 60 cm 
x 7 mm Extra pluspunt: De heel handige 
draagriem om de mat overal mee te nemen! 

8573748

Maakt je WOD’s compleet! Door te trainen met 
wall balls verbeter je je uithoudingsvermogen, 
je coördinatie en je spierkracht. 

8491864

We hebben deze trampoline Essential 100 
ontworpen zodat je thuis je conditie en je 
spieren kunt trainen. Deze trampoline voor 
binnen is leuk en heel compleet! Ideaal voor 
cardiotraining, strakkere spieren en een beter 
evenwicht! 

8558559

Op je knieën of op je tenen, in stabiele of 
onstabiele stand, met dit wiel train je de hele 
buikzone: de rechte buikspier, de schuine 
buikspieren enz. Het helpt je te vorderen. 

8381582

Onze productontwikkelaars ontwierpen dit 
springtouw voor kinderen, voor gymnastiek.
Ideaal om je op een leuke manier uit te leven! 
De lengte van het springtouw Essential is 
gemakkelijk te verstellen. 

8353198

Voor gym op school of in een club.
Ideaal om je uit te leven op een leuke manier! 

8192083

Het springtouw 100 is gemakkelijk aan  
te passen aan je lichaamslengte. Ideaal  
om te leren touwspringen en een leuke  
en doeltreffende cardiotraining. 

8380100

80 €

40 €

60 €

40 € 10 €

3 €

7 €

3 €2 50

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM MEER KEUZE OP DECATHLON.BE

Voor beoefenaars van martial arts  
(judo, karate, taekwondo en aikido).
De judoband die kan worden afgeknipt  
op de juiste lengte voor de taille van je kind. 
Zeer sterke en veelzijdige band. 

 8388797
 8388780
 8388796
 8388795
 8388794
 8388779

8353197

https://www.decathlon.be/nl/p/battle-rope-voor-crosstraining/_/R-p-162574?mc=8386445&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/wall-ball-9-kg/_/R-p-171376?mc=8491864&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/springtouw-voor-kinderen-essential/_/R-p-150337?mc=8353198
https://www.decathlon.be/nl/p/stepbankje-comfort-zwart-geel/_/R-p-171577?mc=8380335
https://www.decathlon.be/nl/p/trampoline-essential-100-domyos/_/R-p-147480?mc=8558559
https://www.decathlon.be/nl/p/elastiek-voor-gym/_/R-p-15840?mc=8192083&c=ROZE
https://www.decathlon.be/nl/p/fitnessmat-100-groen-160-cm-x-60-cm-x-7-mm/_/R-p-312468?mc=8573748&c=BLAUW_TURKOOIS
https://www.decathlon.be/nl/p/buikspierwiel-ab-wheel/_/R-p-167411?mc=8381582&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/springtouw-100-volwassenen-zwart/_/R-p-169211?mc=8380100&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/judopak-100-voor-kinderen-wit/_/R-p-149518?mc=8365192&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/judopak-aikidopak-voor-kinderen-500/_/R-p-12534?mc=8388767&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/band-in-gladde-stof-voor-martial-arts-2-5-m-effen/_/R-p-169227?mc=8388779&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/jyo-128-cm-gelakt-hout-martial-arts/_/R-p-175711?mc=8389169
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/battle-rope-voor-crosstraining/_/R-p-162574?mc=8386445&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/wall-ball-9-kg/_/R-p-171376?mc=8491864&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/springtouw-voor-kinderen-essential/_/R-p-150337?mc=8353198
https://www.decathlon.be/nl/p/stepbankje-comfort-zwart-geel/_/R-p-171577?mc=8380335
https://www.decathlon.be/nl/p/trampoline-essential-100-domyos/_/R-p-147480?mc=8558559
https://www.decathlon.be/nl/p/elastiek-voor-gym/_/R-p-15840?mc=8192083&c=ROZE
https://www.decathlon.be/nl/p/fitnessmat-100-groen-160-cm-x-60-cm-x-7-mm/_/R-p-312468?mc=8573748&c=BLAUW_TURKOOIS
https://www.decathlon.be/nl/p/buikspierwiel-ab-wheel/_/R-p-167411?mc=8381582&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/springtouw-100-volwassenen-zwart/_/R-p-169211?mc=8380100&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/judopak-100-voor-kinderen-wit/_/R-p-149518?mc=8365192&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/judopak-aikidopak-voor-kinderen-500/_/R-p-12534?mc=8388767&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/band-in-gladde-stof-voor-martial-arts-2-5-m-effen/_/R-p-169227?mc=8388779&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/jyo-128-cm-gelakt-hout-martial-arts/_/R-p-175711?mc=8389169
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KETTLE BELL 4 KG KETTLE BELL 6 KG KETTLEBELL 12 KG
Combineer krachttraining met cardiotraining! 
Door te trainen met een kettlebell word je 
sterker, maar ook soepeler en vergroot je 
uithoudingsvermogen. 

8354814

Combineer krachttraining met cardiotraining! 
Door te trainen met een kettlebell word je 
sterker, maar ook soepeler en vergroot je 
uithoudingsvermogen. 

8399332

Combineer krachttraining met cardiotraining! 
Door te trainen met een kettlebell word je 
sterker, maar ook soepeler en vergroot je 
uithoudingsvermogen. 

8354816

12 € 18 € 35 €

DUMBELL 2X1 KG DUMBELL 2X2 KG DUMBELL 2X3 KG
Wil je je bovenlichaam verstevigen? Ga voor 
deze halters en kies het gewicht dat je nodig 
hebt: van 0,5 tot 5 kg. Pluspunt: rolt door zijn 
vorm niet over de grond. 

8336571

Wil je je bovenlichaam verstevigen? Ga voor 
deze halters en kies het gewicht dat je nodig 
hebt: van 0,5 tot 5 kg. Pluspunt: rolt door zijn 
vorm niet over de grond. 

8336573

Wil je je bovenlichaam verstevigen? Ga voor 
deze halters en kies het gewicht dat je nodig 
hebt: van 0,5 tot 5 kg. Pluspunt: rolt door zijn 
vorm niet over de grond. 

8336581

12 € 15 €8 €

KUBBSPEL
FINS KEGELSPEL IN 
STANDAARDFORMAAT

SPRINGBAL RESIST 60CM 
ROZE

SPRINGBAL RESIST 60 CM 
BLAUW

DIABOLO GEEL
Ontwikkel je strategisch talent en precisie met 
dit traditioneel spel uit Scandinavië, heel leuk 
om met het gezin of met vrienden te spelen. 

965497

Leer mikken en beter hoofdrekenen met  
dit Fins kegelspel, geschikt voor kinderen 
vanaf 6 jaar. 

965495

Onze productontwerpers ontwikkelden deze 
bal voor al de gymnastische activiteiten van 
je kind. Anti-burst bal voor meer veiligheid. 
Ideaal om je uit te leven op een leuke manier! 
Oefent ook het evenwichtsgevoel! 

8363520

Onze productontwerpers ontwikkelden deze 
bal voor al de gymnastische activiteiten van 
je kind. Anti-burst bal voor meer veiligheid. 
Ideaal om je uit te leven op een leuke manier! 
Oefent ook het evenwichtsgevoel! 

8363521

Onze productontwerpers ontwikkelden deze 
diabolo voor al de gymnastische activiteiten 
van je kind. 

8187805

35 €

13 €

25 €

13 €

10 €

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM MEER KEUZE OP DECATHLON.BE

https://www.decathlon.be/nl/p/kubbspel/_/R-p-326802?mc=965497
https://www.decathlon.be/nl/p/springbal-resist-60-cm-gym-kinderen/_/R-p-152233?mc=8363520&c=ROZE
https://www.decathlon.be/nl/p/springbal-resist-60-cm-gym-kinderen/_/R-p-152233?mc=8363521
https://www.decathlon.be/nl/p/fins-kegelspel-in-standaardformaat/_/R-p-326822?mc=965495
https://www.decathlon.be/nl/p/diabolo-kind/_/R-p-X8187805?mc=8187805
https://www.decathlon.be/nl/p/kettlebell-4-kg/_/R-p-152872?mc=8354814&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/halters-dumbbells-spiertraining-2-x-1-kg/_/R-p-130386?mc=8336571&c=GROEN
https://www.decathlon.be/nl/p/kettlebell-6-kg/_/R-p-182833?mc=8399332&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/halters-dumbbells-spiertraining-2-x-2-kg/_/R-p-130388?mc=8336573&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/kettlebell-12-kg/_/R-p-152874?mc=8354816&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/halters-dumbbells-spiertraining-2-x-3-kg/_/R-p-130442?mc=8336581&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/kubbspel/_/R-p-326802?mc=965497
https://www.decathlon.be/nl/p/springbal-resist-60-cm-gym-kinderen/_/R-p-152233?mc=8363520&c=ROZE
https://www.decathlon.be/nl/p/springbal-resist-60-cm-gym-kinderen/_/R-p-152233?mc=8363521
https://www.decathlon.be/nl/p/fins-kegelspel-in-standaardformaat/_/R-p-326822?mc=965495
https://www.decathlon.be/nl/p/diabolo-kind/_/R-p-X8187805?mc=8187805
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/kettlebell-4-kg/_/R-p-152872?mc=8354814&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/halters-dumbbells-spiertraining-2-x-1-kg/_/R-p-130386?mc=8336571&c=GROEN
https://www.decathlon.be/nl/p/kettlebell-6-kg/_/R-p-182833?mc=8399332&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/halters-dumbbells-spiertraining-2-x-2-kg/_/R-p-130388?mc=8336573&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/kettlebell-12-kg/_/R-p-152874?mc=8354816&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/halters-dumbbells-spiertraining-2-x-3-kg/_/R-p-130442?mc=8336581&c=GRIJS
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FRISBEE DSOFT FRISBEE D90

FRISBEE D125 RING SOFT FRISBEE D175 ULTIMATE

Ideaal voor initiatie omdat het een zachte frisbee is. 
Ideaal voor kinderen, want het doet geen pijn als je het 
vangt. Gemakkelijk te gebruiken, de schuimstructuur 
absorbeert schokken. Diameter: 20,5 cm. 

8403424
8502353
8403421
8403425
8403426

De kwaliteit en de stevigheid maken van deze 
frisbee een topper voor het grote publiek, 
voor verenigingen en sportclubs. Door zijn 
voorrand heeft de frisbee een goede stabiliteit 
tijdens de vlucht. 

8305055
8305054
8305056
8305065
8330586

Stabiel en comfortabel in de hand. Deze 
frisbee van 125 gram is efficiënt en stabiel. 

8486361
8305053

Door het schuimstof materiaal en de ringvorm 
kun je hiermee verder gooien dan met een 
klassieke frisbee en dat in alle veiligheid. 

8357735
8357734

Ultimate frisbee. Formaat en gewicht aanpast 
aan het beoefenen van ultimate frisbee. 
Ligt uitstekend in de hand dankzij de groeven. 
Een zeer goede vliegkwaliteit.  
Diameter: 27 cm - 175 g. 

8305062
8486362

10 €

4 €

8 €

4 €

6 €

ATLETIEKSCHOENEN  
VOOR KINDEREN  
RUN SUPPORT KLITTENBAND

ATLETIEKSCHOENEN  
VOOR KINDEREN  
AT EASY 

T-SHIRT VOOR ATLETIEK 
KINDEREN CLUB 
PERSONALISEERBAAR

KORTE ATLETIEKBROEK  
VOOR KINDEREN  
AT 500 MARINEBLAUW

Ontworpen voor kinderen die beginnen 
met atletiek en op zoek zijn naar duurzame 
schoenen om daarmee bij elk weer te kunnen 
hardlopen, springen en werpen.
Licht en comfortabel, ideaal om de voeten 
langer droog te houden als je loopt bij vochtig 
weer of in nat gras. 

8558993

Onze ontwikkelaars, zelf atleten, ontwierpen 
deze veterloze schoenen om je kind te laten 
kennismaken met atletiek op school of in een 
club, 2 keer per week.
Deze lichte en makkelijk aan te trekken 
schoenen geven een heel natuurlijk gevoel  
en zijn ideaal om je kind kennis te laten maken 
met atletiek. 

8547237

Onze ontwikkelaars, zelf atleten, ontwierpen 
dit ademende T-shirt voor kinderen die een 
kledingstuk willen dat past bij hun club of 
vereniging.
Wil je graag een kledingstuk in de kleuren  
van je club? Dit ademende en duurzame 
T-shirt komt in 5 verschillende kleuren,  
en kan je met je eigen logo personaliseren. 
Geschikt voor elke sport. 

8506147

Onze ontwikkelaars, zelf atletiekfanaten, 
bedachten deze korte atletiekbroek voor 
kinderen, om aan atletiek te doen bij koud 
weer in de club of op school.
Ben je op zoek naar een korte atletiekbroek 
voor je kind? Deze broek zit hem als 
gegoten! De technische stof, het model 
en de ontzettend zachte tailleband maken 
trainingen zoveel leuker. 

8554147

20 €

13 €

15 € 4 €

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM MEER KEUZE OP DECATHLON.BE

8505263 8505264 8558994
8505239

8506146 8506148 8506149 8506150

https://www.decathlon.be/nl/p/frisbee-dsoft-smile/_/R-p-134545?mc=8403424&c=GROEN
https://www.decathlon.be/nl/p/frisbee-d125/_/R-p-330?mc=8486361&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/ring-soft/_/R-p-121916?mc=8357735&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/frisbee-dsoft-smile/_/R-p-134545?mc=8403424&c=GROEN
https://www.decathlon.be/nl/p/frisbee-d175-ultimate/_/R-p-334?mc=8486362&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/atletiekschoenen-voor-kinderen-run-support-klittenband/_/R-p-166011?mc=8558993&c=ROZE
https://www.decathlon.be/nl/p/korte-atletiekbroek-voor-kinderen-at-500-marineblauw/_/R-p-308468?mc=8554147&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/atletiekschoenen-voor-kinderen-at-easy/_/R-p-302514?mc=8547237&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/t-shirt-voor-atletiek-kinderen-club-personaliseerbaar/_/R-p-302685?mc=8506147&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/frisbee-dsoft-smile/_/R-p-134545?mc=8403424&c=GROEN
https://www.decathlon.be/nl/p/frisbee-d125/_/R-p-330?mc=8486361&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/ring-soft/_/R-p-121916?mc=8357735&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/frisbee-dsoft-smile/_/R-p-134545?mc=8403424&c=GROEN
https://www.decathlon.be/nl/p/frisbee-d175-ultimate/_/R-p-334?mc=8486362&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/atletiekschoenen-voor-kinderen-run-support-klittenband/_/R-p-166011?mc=8558993&c=ROZE
https://www.decathlon.be/nl/p/korte-atletiekbroek-voor-kinderen-at-500-marineblauw/_/R-p-308468?mc=8554147&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/atletiekschoenen-voor-kinderen-at-easy/_/R-p-302514?mc=8547237&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/t-shirt-voor-atletiek-kinderen-club-personaliseerbaar/_/R-p-302685?mc=8506147&c=BLAUW
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SET VAN 40 TRAININGSHOEDJES 
ESSENTIAL IN 4 KLEUREN  
(GEEL, ORANJE, GRIJS, BLAUW)

SET VAN 10 
TRAININGSHOEDJES VOOR 
VOETBAL ESSENTIAL ORANJE

SET VAN 4 KEGELS ESSENTIAL 
30 CM ORANJE

SET VAN 6 KEGELS ESSENTIAL 
15 CM

Onze ontwikkelaars, zelf fervente voetballers, 
ontwierpen deze unieke trainingshoedjes 
in pijlvorm zodat je een speelzone kunt 
afbakenen op ieder terrein.
Voor meer intuïtieve trainingen! Dankzij hun 
pijlvorm en uitgesproken kleur zijn deze 
stevige trainingshoedjes gemakkelijker 
zichtbaar, om doeltreffender te trainen. 

8497806

Onze ontwikkelaars, zelf fervente voetballers, 
ontwierpen deze unieke trainingshoedjes 
in pijlvorm zodat je een speelzone kunt 
afbakenen op ieder terrein. Voor meer 
intuïtieve trainingen! Dankzij hun pijlvorm 
en uitgesproken kleur zijn deze stevige 
trainingshoedjes gemakkelijker zichtbaar,  
om doeltreffender te trainen. 

8497807

Onze ontwikkelaars, zelf fervente voetballers, 
ontwierpen deze grote kegel in pijlvorm 
zodat je gemakkelijk en efficiënt kunt trainen, 
alleen of in clubverband. Met deze stabiele 
en duurzame kegels kan je een speelveld 
afzetten. De pijlvorm maakt je oefeningen  
nog intuïtiever. 

8547467

Onze ontwikkelaars, zelf fervente voetballers, 
ontwierpen deze kegel in pijlvorm zodat je 
gemakkelijk en efficiënt kunt trainen, alleen 
of in clubverband. Ideaal voor je trainingen! 
Dankzij de pijlvorm geven deze sterke en 
stabiele kegels op een intuïtieve manier de 
richting aan bij oefeningen op training. 

8496474

15 €

13 €7 €

TRAININGSLADDER VOOR 
VOETBAL ESSENTIAL 3,20 M 
ORANJE

VERSTELBARE HORDE 3 
HOOGTES GEEL

Onze productontwikkelaars, zelf fervente 
voetballers, bedachten deze speedladder om 
je coördinatie en voetenwerk te verbeteren, 
thuis of op de club. Verbeter je voetenwerk 
en coördinatie! Deze speedladder van 3,20 m 
in een unieke vormgeving is een onmisbaar 
hulpmiddel voor de voetbalttraining. 

8496478

Onze ontwikkelaars hebben deze horde met  
3 hoogtes (15, 25 en 30 cm) ontworpen om  
de fysieke conditie van spelers te verbeteren.
Om je sprongen aan te passen, is deze horde 
verstelbaar in de 3 voorgestelde hoogtes. 

8280294

10 € 7 €

7 €

AFBAKENSET VOOR 
VOETBALVELD ESSENTIAL 
GEEL/BLAUW

TRAININGSLADDER MODULAR 4 
METER GEEL

UNIVERSELE HOEPEL 58 CM 

TACTIEKMAP 
TRAINER

KEGELS VOOR TRAINING 
MODULAR 30 CM ORANJE SET 
VAN 4

SET VAN 2 BAKENSTOKKEN 
VOOR DE VOETBALTRAINING 
MODULAR 90 CM ORANJE

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 naartoe te 
nemen: 4 bakens die je kunt verzwaren en een 
elastiek in fluogeel. Baken snel een speelzone 
af tot 14 m x 10 m. Met echte lijnen! 

8496617

Onze ontwikkelaars voor het voetbal 
bedachten deze modulaire ritmeladder 
speciaal voor trainers die graag originele 
coördinatie-oefeningen doen.
Dankzij de drukknopen kan je de afstand 
tussen de sporten verdelen en ook meerdere 
Modular-ladders met elkaar verbinden. 

8310058

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 maken.
Deze zeshoekige hoepel bevat inserts in 
silicone om niet weg te glijden. 

8310145

Dit tactiekbord hebben we speciaal 
ontwikkeld voor trainers die hun spelers 
richtlijnen willen geven naast het veld of  
in de kleedkamer.
Dit bord is onmisbaar om je tactiek toe te 
lichten en speelschema’s te tekenen. Je kan 
de magneetjes gebruiken om spelers voor te 
stellen, en je papieren zijn beschermd tegen 
de regen. 

8496481

Onze productontwikkelaars ontwierpen 
deze modulaire en verzwaarde kegels 
voor de voetbaltraining. Combineer ze met 
slalomstokken voor meer variatie!
Hou je van gevarieerde en specifieke 
voetbaltrainingen? Ontdek deze modulaire 
kegels: dankzij de inkepingen kan je 
slalomstokken op verschillende hoogtes 
bevestigen om de oefeningen te variëren. 

8496471

Onze ontwerpers ontwikkelden deze 
bakenstokken voor afwisselende trainingen. 
Verbind ze onderling of aan de modulaire 
kegels en bedenk je trainingsoefeningen!
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. 

8496468

20 €

19 €

20 €

32 € 10 €

5 €

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM MEER KEUZE OP DECATHLON.BE

8496475

8350553

https://www.decathlon.be/nl/p/afbakenset-voor-voetbalveld-essential-geel-blauw/_/R-p-176791?mc=8496617&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/tactiekmap-trainer/_/R-p-172049?mc=8496481
https://www.decathlon.be/nl/p/trainingsladder-modular-4-meter-geel/_/R-p-7909?mc=8310058
https://www.decathlon.be/nl/p/kegels-voor-training-modular-30-cm-oranje-set-van-4/_/R-p-172043?mc=8496471
https://www.decathlon.be/nl/p/universele-hoepel-58-cm/_/R-p-10449?mc=8350553&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/set-van-2-bakenstokken-voor-de-voetbaltraining-modular-90-cm-oranje/_/R-p-172029?mc=8496468
https://www.decathlon.be/nl/p/set-van-40-trainingshoedjes-essential-in-4-kleuren-geel-oranje-grijs-blauw/_/R-p-196311?mc=8497806&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/set-van-6-kegels-essential-15-cm/_/R-p-172044?mc=8496474&c=GEEL
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/set-van-10-trainingshoedjes-voor-voetbal-essential-oranje/_/R-p-196312?mc=8497807&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/verstelbare-horde-3-hoogtes-geel/_/R-p-7911?mc=8280294
https://www.decathlon.be/nl/p/set-van-4-kegels-essential-30-cm-oranje/_/R-p-306485?mc=8547467
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/afbakenset-voor-voetbalveld-essential-geel-blauw/_/R-p-176791?mc=8496617&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/tactiekmap-trainer/_/R-p-172049?mc=8496481
https://www.decathlon.be/nl/p/trainingsladder-modular-4-meter-geel/_/R-p-7909?mc=8310058
https://www.decathlon.be/nl/p/kegels-voor-training-modular-30-cm-oranje-set-van-4/_/R-p-172043?mc=8496471
https://www.decathlon.be/nl/p/universele-hoepel-58-cm/_/R-p-10449?mc=8350553&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/set-van-2-bakenstokken-voor-de-voetbaltraining-modular-90-cm-oranje/_/R-p-172029?mc=8496468
https://www.decathlon.be/nl/p/set-van-40-trainingshoedjes-essential-in-4-kleuren-geel-oranje-grijs-blauw/_/R-p-196311?mc=8497806&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/set-van-6-kegels-essential-15-cm/_/R-p-172044?mc=8496474&c=GEEL
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/set-van-10-trainingshoedjes-voor-voetbal-essential-oranje/_/R-p-196312?mc=8497807&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/verstelbare-horde-3-hoogtes-geel/_/R-p-7911?mc=8280294
https://www.decathlon.be/nl/p/set-van-4-kegels-essential-30-cm-oranje/_/R-p-306485?mc=8547467


AC
CE

SS
OI

RE
S 

» S
CH

EI
DS

RE
CH

TE
R

50

AC
CE

SS
OI

RE
S 

» V
ER

ZO
RG

IN
G

51

SCHEIDSRECHTERSFLUITJE METALEN FLUITJE DRUKFLUITJE PAARS

FLUITKOORDJE ZWART SCHEIDSRECHTERSKAARTEN SCOREBORD

Voor trainers en -scheidsrechters. Ideaal  
te gebruiken bij trainingen en wedstrijden. 

 8027254

Te gebruiken door trainers en scheidsrechters. 
Ideaal voor trainingen en wedstrijden. 

 8027255

100% hygiënisch door drukmeganisme  
in plaats van te blazen.  

8100420

Je fluitje niet kwijtraken of continue in de 
hand willen houden? Hang deze om je nek 
met dit koord. 

8003873

Deze set bestaat uit 2 kaarten: 
geel en rood. 

8023965

Een flexibel en licht scorebord in plastic, 
dat je kan opvouwen om het gemakkelijk 
te vervoeren. Gaat tot 31, wat het geschikt 
maakt voor heel wat sporten. 

2699213

12 €2 € 3 €

3 €

POLSBAND MET BEVESTIGING 
FLUITJE VOETBAL
Deze polsband met bevestiging hebben we 
ontworpen zodat je als scheidsrechter altijd je 
fluitje binnen handbereik hebt. 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. 

8556831

6 €

3 € 27 90

INSTANT COLD PACK SPORTTAPE EHBO KIT

OVERLEVINGSDEKEN  
VOOR EENMALIG GEBRUIK

BIDON  
+ HYGIËNISCHE DRINKTUIT BIDONHOUDER

In het bijzonder geschikt voor contactsporten 
(voetbal, rugby, handbal…) en vechtsporten. 
Voor eenmalig gebruik. Gebruiksklaar,  
vooraf invriezen is niet nodig. 

8306012

Tijdens het sporten intapen van geblesseerde 
gewrichten of bij gewrichts- of spierpijn. 

8347726

Een compacte kit met al het nodige voor  
de eerste zorgen. Je hebt 3 mogelijkheden: 
een 27-delige set (100), een 31-delige set 
(300) en een 62-delige set. 

8359050

Bescherm jezelf tegen hitte, kou of vocht! 

8572360

Voor sporters, om zich goed te hydrateren 
terwijl ze sporten. Deze soepele bidon heeft 
een hygiënische drinktuit en een inhoud  
van 1 liter. 

8365327

Handig voor het vervoer van bidons of flessen 
tijdens het beoefenen van teamsporten. 
Gemaakt voor 6 flessen of bidons. 

3172282

20 €2 € 4 €

10 €3 €2 50

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM MEER KEUZE OP DECATHLON.BE

https://www.decathlon.be/nl/p/zwart-plastic-fluitje/_/R-p-2861?mc=8027254
https://www.decathlon.be/nl/p/fluitkoordje-zwart/_/R-p-13495?mc=8003873
https://www.decathlon.be/nl/p/metalen-fluitje-lichtgrijs/_/R-p-13504?mc=8027255
https://www.decathlon.be/nl/p/kaartenset-voor-scheidsrechters-geel-rood/_/R-p-2875?mc=8023965
https://www.decathlon.be/nl/p/polsband-met-bevestiging-fluitje-voetbal/_/R-p-311791?mc=8556831
https://www.decathlon.be/nl/p/drukfluitje-paars/_/R-p-X8100420?mc=8100420
https://www.decathlon.be/nl/p/scorebord-voor-tafeltennis/_/R-p-X2699213?mc=2699213
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/ehbo-kit-aptonia-62-stuks/_/R-p-143680?mc=8359050
https://www.decathlon.be/nl/p/flessenkrat-6-flessen-zwart/_/R-p-2865?mc=3172282
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/overlevingsdeken-voor-eenmalig-gebruik/_/R-p-12837?mc=8572360
https://www.decathlon.be/nl/p/zwart-plastic-fluitje/_/R-p-2861?mc=8027254
https://www.decathlon.be/nl/p/fluitkoordje-zwart/_/R-p-13495?mc=8003873
https://www.decathlon.be/nl/p/metalen-fluitje-lichtgrijs/_/R-p-13504?mc=8027255
https://www.decathlon.be/nl/p/kaartenset-voor-scheidsrechters-geel-rood/_/R-p-2875?mc=8023965
https://www.decathlon.be/nl/p/polsband-met-bevestiging-fluitje-voetbal/_/R-p-311791?mc=8556831
https://www.decathlon.be/nl/p/drukfluitje-paars/_/R-p-X8100420?mc=8100420
https://www.decathlon.be/nl/p/scorebord-voor-tafeltennis/_/R-p-X2699213?mc=2699213
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/ehbo-kit-aptonia-62-stuks/_/R-p-143680?mc=8359050
https://www.decathlon.be/nl/p/flessenkrat-6-flessen-zwart/_/R-p-2865?mc=3172282
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/overlevingsdeken-voor-eenmalig-gebruik/_/R-p-12837?mc=8572360
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GYMSHORT VOOR JONGENS 
100 ZWART

SHORT VOOR GYM JONGENS 
100 MARINEBLAUW

TRAININGSPAK 
S500

TRAININGSPAK S500 TS MC 100 WIT SHORTY 100 TG ZWART

LEGGING 100 TG TS MC 100 WIT SHORT 100 TB B SHORTS BLAUW

Basic short voor gymnastiek waarbij je 
weinig transpireert en de oefeningen weinig 
inspanning vragen. 

8516244

Basic short voor gymnastiek waarbij je 
weinig transpireert en de oefeningen weinig 
inspanning vragen. 

8516242

Voor gym op school of in een club, om je 
warm te houden voor, tijdens en na een les 
waarbij je transpireert of oefeningen die  
een inspanning vragen. 

8527074

Warm trainingspak: vest + legging. 
Verluchtingszones: onder de armen  
en achteraan in de tailleband. Vest met 
ritszakken. Warme legging, ideaal voor  
actieve kinderen bij fris weer. 

8517935

Erg comfortabel basic T-shirt. Eenvoudig en 
aansluitend model. Wij garanderen dat dit 
kledingstuk vorm- en kleurvast is, aangetoond 
door tests. Soepele hals om vlot over  
het hoofd te trekken. 

8517097

Een basisstuk voor gymnastiek: heel soepel 
en comfortabel dankzij elastaan, volgt elke 
beweging. Aansluitend model. Komt tot 
halfweg de dij, dus niet te kort. 

8517105

Een onmisbare legging voor gymnastiek: heel 
soepel en comfortabel dankzij elastaan, volgt 
elke beweging. Aansluitend model. Lengte  
tot op de enkels. 

8561783

Uiterst comfortabel basic T-shirt. Eenvoudig, 
aansluitend model. Gegarandeerd vormvast 
en kleurecht, bewezen door tests.  
Soepele halsopening om vlot over het hoofd 
te trekken. 

8516223

Basic short voor gymnastiek waarbij je 
weinig transpireert en de oefeningen weinig 
inspanning vragen. 

8516242

20 €

20 €4 €

5 €

4 €

2 €

2 €

3 €

4 €

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM MEER KEUZE OP DECATHLON.BE

HESJE 
VOOR VOLWASSENEN

OMKEERBAAR HESJE 
VOOR VOLWASSENEN

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. 

8526946
8526947

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. 

8542230

Ontworpen voor: het indelen van teams 
tijdens de training of opwarming.
Hesje met een ruime snit met diepe 
uitsnijdingen voor veel bewegingsvrijheid. 

8526955
8526960

5 €2 50 2 50

PESONALISEER 
JE SPORTKLEDING 
AAN DE HAND 
VAN SCHOOLLOGO!

Bij aanvraag van meer dan  
50 hoeveelheden kan je ons  
een e-mail sturen  
(btob.dienst@decathlon.com)  
met het logo om een op maat 
gemaakte offerte te ontvangen.

Neem voor minder dan  
50 hoeveelheden contact op  
met de dichtsbijzijnde Decathlon  
in je buurt!

8526956 8526957 8526958 85269598526948 8526949 8526950 8526951 8542229

https://www.decathlon.be/nl/p/short-voor-gym-jongens-100/_/R-p-303734?mc=8516244&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/warm-en-ademend-trainingspak-voor-gym-meisjes-s500-synthetisch/_/R-p-304139?mc=8517935&c=ROOD_ROZE
https://www.decathlon.be/nl/p/legging-voor-gym-meisjes-100/_/R-p-303646?mc=8561783&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/short-voor-gym-jongens-100/_/R-p-303734?mc=8516242&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/t-shirt-korte-mouwen-100-meisjes-gym-kinderen/_/R-p-303627?mc=8517097&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/recycled-t-shirt-met-korte-mouwen-voor-gym-jongens-100-gemeleerd-grijs-opdruk/_/R-p-303728?mc=8516223&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/warm-en-ademend-trainingspak-voor-gym-jongens-s500-synthetisch/_/R-p-305029?mc=8527074&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/short-voor-gym-meisjes-100-zwart/_/R-p-303645?mc=8517105&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/short-voor-gym-jongens-100/_/R-p-303734?mc=8516242&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/hesje-voor-volwassenen/_/R-p-2856?mc=8526946&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/omkeerbaar-hesje-voor-volwassenen/_/R-p-306530?mc=8542230&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/hesje-voor-teamsport-kinderen/_/R-p-13835?mc=8526955&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/short-voor-gym-jongens-100/_/R-p-303734?mc=8516244&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/warm-en-ademend-trainingspak-voor-gym-meisjes-s500-synthetisch/_/R-p-304139?mc=8517935&c=ROOD_ROZE
https://www.decathlon.be/nl/p/legging-voor-gym-meisjes-100/_/R-p-303646?mc=8561783&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/short-voor-gym-jongens-100/_/R-p-303734?mc=8516242&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/t-shirt-korte-mouwen-100-meisjes-gym-kinderen/_/R-p-303627?mc=8517097&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/recycled-t-shirt-met-korte-mouwen-voor-gym-jongens-100-gemeleerd-grijs-opdruk/_/R-p-303728?mc=8516223&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/warm-en-ademend-trainingspak-voor-gym-jongens-s500-synthetisch/_/R-p-305029?mc=8527074&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/short-voor-gym-meisjes-100-zwart/_/R-p-303645?mc=8517105&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/short-voor-gym-jongens-100/_/R-p-303734?mc=8516242&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/hesje-voor-volwassenen/_/R-p-2856?mc=8526946&c=GEEL
https://www.decathlon.be/nl/p/omkeerbaar-hesje-voor-volwassenen/_/R-p-306530?mc=8542230&c=ROOD_ORANJE
https://www.decathlon.be/nl/p/hesje-voor-teamsport-kinderen/_/R-p-13835?mc=8526955&c=GEEL


€

20 €

SPORTTAS ESSENTIEL 75 LITER
We ontwikkelden de sporttas Essentiel 
voor gevorderde voetballers en andere 
sporters, om hun spullen in mee te nemen. 
Opvouwbaar in het zakje.
Weet je geen blijf met je sporttas nadat  
je ze hebt gebruikt? Wij ontwikkelden de 
Essentiel, een compacte en sterke tas die  
je kunt opvouwen in het zijzakje en dus thuis 
gemakkelijker kunt opbergen. 

8558311

8558310
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TRAININGSJACK 
VOETBAL T100

TRAININGSJACK 
VOETBAL T500

VOETBALTRAININGSBROEK 
VOOR KINDEREN T100

VOETBAL 
TRAININGSBROEK T500 

VOETBAL 
TRAININGSBROEK DAMES T500 

TRAININGSVEST 
VOOR VOETBAL KINDEREN T100

Dit praktische, stijlvolle en mooi aansluitende 
trainingsvest T100 is ideaal voor de 
voetbaltraining en opwarming. 

8495579

Onze ontwerpers voor het voetbal 
ontwikkelden de comfortabele, nauwsluitende 
sweater T500 voor je trainingen en 
wedstrijden, tot 3 keer per week. 

8495572

Ons team ontwikkelde deze trainingsbroek 
voor kinderen die 1 tot 2 keer per week 
voetballen. 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. 

8558482

Om ervoor te zorgen dat je ongehinderd kunt 
lopen en bewegen, gaven we de voetbal 
trainingsbroek T500 een smal en aansluitend 
model en rekbare stoffen. 

8552186

Onze ontwerpers, zelf fervente voetballers, 
ontwikkelden deze trainingsbroek T500 voor 
de training en warming-up. Om tot 4 keer per 
week in te spelen. 

8527847

Onze ontwerpers, zelf voetballers, 
ontwikkelden dit lichte en luchtige 
trainingsvest T100 voor jonge, beginnende 
voetballers die 1 tot 2 keer per week spelen.
Speciaal voor beginnende voetballers 
ontwikkelden we dit soepele en luchtige 
trainingsvest T100, dat veel bewegingsvrijheid 
biedt. 

8558488

17 €

20 €

20 €

20 € 10 €

13 €

RYTHME 300 ZWART RYTHME 300 WIT RUCANOR FRANKFURT

RUCANOR BEN CHAUS

Onze productontwerpers ontwikkelden 
deze turnschoenen voor al je gymnastische 
activiteiten. Sterke turnschoenen, 
machinewasbaar op 40°C. 

8200760

Onze productontwerpers ontwikkelden 
deze turnschoenen voor al je gymnastische 
activiteiten. Sterke turnschoenen, 
machinewasbaar op 40°C. 

8200759

Sterke velcro voor een goede aanpassing aan 
de voet. Een goede rubberen zool voor een 
bescherming tegen schokken. 

8397547

Gymnastiekschoen met een bovenzijde voorzien van drie lagen katoen, 
rubberen neus en buitenzool en en een T-vormige sluiting. 

8337364

13 €5 €

6 €

5 €

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM MEER KEUZE OP DECATHLON.BE

8558487

8558483

https://www.decathlon.be/nl/p/licht-trainingsvest-voor-voetbal-volwassenen-t100-carbonzwart/_/R-p-196755?mc=8495579&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbalbroek-t500-volwassenen/_/R-p-196791?mc=8552186&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/sweater-met-halve-rits-voor-volwassenen-t500/_/R-p-196754?mc=8495572&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/trainingsbroek-voor-voetbal-dames-t500/_/R-p-196140?mc=8527847&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-voetbal-voor-kinderen-t100/_/R-p-311815?mc=8558482&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/turnschoenen-voor-volwassenen-rythm-300/_/R-p-8241?mc=8200760&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/chaussure-gym-rucanor/_/R-p-X8337364?mc=8337364
https://www.decathlon.be/nl/p/turnschoenen-voor-volwassenen-rythm-300/_/R-p-8241?mc=8200759&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/be-frankfurt-rucanor-met-velcro/_/R-p-X8397547?mc=8397547
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/sporttas-essentiel-75-liter/_/R-p-309078?mc=8558311&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/licht-trainingsvest-voor-voetbal-volwassenen-t100-carbonzwart/_/R-p-196755?mc=8495579&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/voetbalbroek-t500-volwassenen/_/R-p-196791?mc=8552186&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/sweater-met-halve-rits-voor-volwassenen-t500/_/R-p-196754?mc=8495572&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/trainingsbroek-voor-voetbal-dames-t500/_/R-p-196140?mc=8527847&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-voetbal-voor-kinderen-t100/_/R-p-311815?mc=8558482&c=BLAUW
https://www.decathlon.be/nl/p/turnschoenen-voor-volwassenen-rythm-300/_/R-p-8241?mc=8200760&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/chaussure-gym-rucanor/_/R-p-X8337364?mc=8337364
https://www.decathlon.be/nl/p/turnschoenen-voor-volwassenen-rythm-300/_/R-p-8241?mc=8200759&c=WIT
https://www.decathlon.be/nl/p/be-frankfurt-rucanor-met-velcro/_/R-p-X8397547?mc=8397547
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/sporttas-essentiel-75-liter/_/R-p-309078?mc=8558311&c=BLAUW
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RUGZAK VOOR TEAMSPORT 
INTENSIF 25 LITER 
Voetballers en andere sporters die een rugzak 
willen voor elke dag, met comfortabele 
gewatteerde schouderriemen. Op zoek naar 
een slimme rugzak? We ontwikkelden deze 
Intensif-rugzak met een apart schoenenvak, 
zodat je je schoenen gescheiden van je 
voetbalkleding kunt opbergen. 

8496251

25 €

TEAMSPORTTAS KIPOCKET 
20 LITER

TEAMSPORTTAS KIPOCKET 
40 LITER

RUGZAK ESSENTIEL 
25 LITER

RUGZAK ESSENTIEL 
35 LITER 

RUGZAK ESSENTIEL 
17 LITER 

SPORTTAS ESSENTIEL 
55 LITER

Ontworpen voor: het vervoeren van je 
voetbaluitrusting (ook voor andere sporten).
Je kan deze compacte rugzak in een van  
de zakken opvouwen. 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. 

8495931

Ontworpen voor: vervoeren en bewaren van 
voetbalspullen (ook voor andere sporten).  
Je kan deze compacte rugzak in een van  
de zakken opvouwen. 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. 

8496565

We hebben de Essentiel 25 L verschillende 
handige vakken gegeven, om al je spullen 
handig te bewaren tijdens je dagelijkse 
verplaatsingen. Zoek je een handige rugzak? 
Dan is de Essentiel 25L met groot middenvak 
en tal van andere handige vakken, waaronder 
een voor je schoenen, zeker iets voor jou. 

8539116

We ontwikkelden de rugzak Essentiel van 
35 liter voor wie op zoek is naar een handige 
tas om sportspullen goed te scheiden van 
dagelijkse spullen. Zoek je een handige 
rugzak? Dan is de Essentiel 35 l met groot 
middenvak en tal van andere handige vakken, 
waaronder een voor je schoenen, zeker iets 
voor jou. 

8539122

We ontwikkelden deze comfortabele en 
praktisch ingedeelde rugzak Essential  
17 l voor de dagelijkse verplaatsingen van  
en naar het voetbalveld. Ben je op zoek 
naar een handige voetbalrugzak? Dan is de 
Essential 17 l zeker iets voor jou. Hij heeft een 
groot middenvak en tal van andere handige 
vakken, waaronder één voor je schoenen. 

8497302

We ontwikkelden de sporttas Essentiel 
voor gevorderde voetballers en andere 
sporters, om hun spullen in mee te nemen. 
Opvouwbaar in het zakje. Weet je geen blijf 
met je sporttas nadat je ze hebt gebruikt?  
Wij ontwikkelden de Essentiel, een compacte 
en sterke tas die je kunt opvouwen in het 
zijzakje en dus thuis gemakkelijker kunt 
opbergen. 

8558317

20 €14 €

14 €5 €

8 €

6 €

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM MEER KEUZE OP DECATHLON.BE

8539111 8539112 8539114 8539109
8495929 8495928

8542735 8542737

8497309 8539115
8497321 8539125

8558318 8558319

8495939 8496079 8496080

https://www.decathlon.be/nl/p/teamsporttas-kipocket-40-liter/_/R-p-131045?mc=8496565&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/rugzak-essentiel-25-liter/_/R-p-192614?mc=8539116&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/teamsporttas-kipocket-20-liter/_/R-p-136845?mc=8495931&c=ROOD_BORDEAUX
https://www.decathlon.be/nl/p/rugzak-voor-teamsport-essentiel-35-liter-zwart-koolstofgrijs/_/R-p-192615?mc=8539122&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/rugzak-essential-17-liter-donkerblauw-indigo/_/R-p-192613?mc=8497302&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/sporttas-essentiel-55-liter/_/R-p-309659?mc=8558317&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/rugzak-intensif-25-liter/_/R-p-168492?mc=8496251&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/teamsporttas-kipocket-40-liter/_/R-p-131045?mc=8496565&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/rugzak-essentiel-25-liter/_/R-p-192614?mc=8539116&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/teamsporttas-kipocket-20-liter/_/R-p-136845?mc=8495931&c=ROOD_BORDEAUX
https://www.decathlon.be/nl/p/rugzak-voor-teamsport-essentiel-35-liter-zwart-koolstofgrijs/_/R-p-192615?mc=8539122&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/landing/b2b-schools/_/R-a-b2b-schools
https://www.decathlon.be/nl/p/rugzak-essential-17-liter-donkerblauw-indigo/_/R-p-192613?mc=8497302&c=ZWART
https://www.decathlon.be/nl/p/sporttas-essentiel-55-liter/_/R-p-309659?mc=8558317&c=GRIJS
https://www.decathlon.be/nl/p/rugzak-intensif-25-liter/_/R-p-168492?mc=8496251&c=ZWART
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BEKER C100 GOUD 16 CM

SET VAN 12 BEKERS MEDAILLE LINT

MEDAILLE GOUD MEDAILLE ZILVER MEDAILLE BRONS

Beker om een sportprestatie te belonen.
Aan deze prijzen bestaan er geen ‘kleine’ 
overwinningen! Beloon ze allemaal!  
Dankzij deze gouden beker. 

8539448

Doe iemand plezier en beloon een 
overwinning of vier een evenement op 
gepaste wijze met deze beker! 

8383772

Vergeet het kleine detail niet dat het verschil 
maakt: het lint met haakje om een medaille 
aan vast te maken! 

8392692

Doe iemand plezier en beloon een 
overwinning of topprestatie zoals het hoort! 

8392691

Doe iemand plezier en beloon een 
overwinning of vier een evenement  
op gepaste wijze met deze medaille! 

8392699

Doe iemand plezier en beloon een 
overwinning of vier een evenement  
op gepaste wijze met deze medaille! 

8392700

50 €

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. 

8539446

26 €

MEER INFORMATIE NODIG? TEL: 02 208 26 60 - MAIL: BTOB.DIENST@DECATHLON.COM 

0 40 0 40 0 40

0 50

KOM OOK LANGS IN ÉÉN VAN ONZE WINKELS!

Decathlon Lommel - Buitensingel 13 - Lommel  
Decathlon Maasmechelen - Kolenmijn Limburg-Maaslaan 3 - Maasmechelen  
Decathlon Maldegem - Koning Leopoldlaan 1F - Maldegem  
Decathlon Marche-En-Famenne - Rue du Parc Industriel, 16 - Marche-En-Famenne 
Decathlon Mechelen - Bruul 105 - Mechelen 
Decathlon Mons - Rue de la Poire d’Or - Cuesmes  
Decathlon Namur - Avenue des Dessus-de-Lives 11 - Loyers  
Decathlon Nivelles - Chaussée de Mons 18A - Nivelles 
Decathlon Olen - Lammerdries - Winkelstraat 4 B1 - Olen 
Decathlon Oostende - Torhoutsesteenweg 699 - Oostende  
Decathlon Roeselare - Groenestraat 250 - Roeselare  
Decathlon Ronse - César Snoecklaan 50 - Ronse 
Decathlon Schelle - Boomsesteenweg 37 - Schelle  
Decathlon Sint-Truiden - Tiensesteenweg 172 - Sint-Truiden  
Decathlon Tournai - Rue de Maire 6d - Froyennes  
Decathlon Turnhout - Steenweg Op Gierle, 221 - Turnhout  
Decathlon Verviers - Rue de la station, 8C23 - Verviers  
Decathlon Wavre - Chaussée de Namur 270 - Wavre

Decathlon Alleur - Rue du commerce 20 - Alleur  
Decathlon Andenne - Avenue Roi Albert 133 - Andenne
Decathlon Anderlecht - Drève Olympique 50 - Anderlecht  
Decathlon Antwerpen - Noorderlaan 53 - Antwerpen  
Decathlon Arlon - Rue de Grass 99 - Arlon  
Decathlon Brugge - Blankenbergsesteenweg 420 - Brugge  
Decathlon Brussels - Rue de l’Evêque 30 - Brussels 
Decathlon Charleroi - Chaussée de Bruxelles 82 - Dampremy  
Decathlon Châtelineau - Rue Trieu Kaisin 1 - Châtelineau  
Decathlon Evere - Avenue Jules Bordet - Evere  
Decathlon Gent - Vliegtuiglaan 8 - Gent  
Decathlon Hannut - Rue de Huy 54 - Hannut  
Decathlon Hasselt - Kuringersteenweeg 493 - Kuringen  
Decathlon Kortrijk - Beneluxlaan 1 - Kortrijk  
Decathlon La Louvière - Boulevard Michel Debauque 10 - La Louvière 
Decathlon Liège Belle-Île - Quai des Vennes 1 - Liège 
Decathlon Liège City - Rue Saint-Michel 10 - Liège 
Decathlon Lier - Antwerpsesteenweg 479 - Lier
Decathlon Lochristi - Antwerpsesteenweg 69B - Lochristi 

https://www.decathlon.be/nl/p/set-3-bekers-24-26-29-cm/_/R-p-X8539446?mc=8539446
https://www.decathlon.be/nl/p/gouden-medaille-32-mm/_/R-p-X8392691?mc=8392691
https://www.decathlon.be/nl/p/set-van-12-bekers/_/R-p-X8383772?mc=8383772
https://www.decathlon.be/nl/p/medaille-winnaar-32-mm-zilver/_/R-p-X8392699?mc=8392699
https://www.decathlon.be/nl/p/beker-c100-goud-16-cm/_/R-p-X8539448?mc=8539448
https://www.decathlon.be/nl/p/lint-22-mm-belgie/_/R-p-X8392692?mc=8392692
https://www.decathlon.be/nl/p/medaille-winnaar-32-mm-brons/_/R-p-X8392700?mc=8392700
https://www.decathlon.be/nl/p/set-3-bekers-24-26-29-cm/_/R-p-X8539446?mc=8539446
https://www.decathlon.be/nl/p/gouden-medaille-32-mm/_/R-p-X8392691?mc=8392691
https://www.decathlon.be/nl/p/set-van-12-bekers/_/R-p-X8383772?mc=8383772
https://www.decathlon.be/nl/p/medaille-winnaar-32-mm-zilver/_/R-p-X8392699?mc=8392699
https://www.decathlon.be/nl/p/beker-c100-goud-16-cm/_/R-p-X8539448?mc=8539448
https://www.decathlon.be/nl/p/lint-22-mm-belgie/_/R-p-X8392692?mc=8392692
https://www.decathlon.be/nl/p/medaille-winnaar-32-mm-brons/_/R-p-X8392700?mc=8392700


RUGZAK ESSENTIEL
17 LITER 

MEER INFO?
STUUR EEN E-MAIL NAAR BTOB.DIENST@DECATHLON.COM TEL: 02 208 26 60

1) MAAK EEN ZAKELIJKE ACCOUNT AAN OP WWW.DECATHLON.BE 
(VINK TIJDENS HET AANMAKEN ‘IK BEN EEN ZAKELIJKE KLANT’ AAN)

2) PLAATS JE SPORTPRODUCTEN IN JE WINKELMANDJE

3) ROND JE BESTELLING AF EN BESTEL
VANAF € 200,- OP FACTUUR

1 2 3

BESTEL ONLINE

 BESTEL IN EEN

DECATHLON-WINKEL
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1) GA NAAR JE DICHTSTBIJZIJNDE
DECATHLON-WINKEL

2) RICHT JE TOT EEN DECATHLON MEDEWERKER

3) BETALEN VIA FACTUUR KAN VANAF 200€

https://www.decathlon.be/nl/p/rugzak-essential-17-liter-donkerblauw-indigo/_/R-p-192613?mc=8539111&c=ROOD
https://www.decathlon.be/nl/p/rugzak-essential-17-liter-donkerblauw-indigo/_/R-p-192613?mc=8539111&c=ROOD
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