
Verzwaring en Verankering Voor Verplaatsbare doelen

Geïntegreerd gewicht met transportwielen voor verplaatsbare doelen

Voor verplaatsbare doelen op kunstgras hebben wij doelen met geïntegreerde gewichten en transportwielen volgens  
DIN/EN en TÜV.

07rir125125 kg – jeugddoel – 150 cm
artikel 
nr. 06rir100100 kg – trainingsdoel – 200 cm

artikel 
nr.

Type doel Diepte Gewicht Artikelnummer

Training 732 x 244 cm 200 cm 100 kg – 1 wiel 06RIR100
 

Jeugd 600 x 200 cm 150 cm 125 kg - 2 wielen 07RIR125

Jeugd 500 x 200 cm 150 cm 125 kg - 2 wielen 07RIR125

Jeugd 300 x 200 cm 150 cm 125 kg - 2 wielen 08RIR125

Jeugd 300 x 100 cm 80 cm 100 kg - 1 wiel 08RIR100

Tegen meerprijs kunnen de wielen ook schuin op het grondraam 
worden geplaatst voor het verrijden van het doel in lengterichting. 00RAD775

Verplaatsbare doelen kunnen kantelen en dus omvallen. Voor veilig gebruik en het voorkomen  
van ongevallen en letsel, adviseren wij verplaatsbare doelen te verankeren of te verzwaren. Bij  
natuurgras kan het doel met grondankers worden beveiligd tegen kantelen en omvallen, maar er  
komen steeds meer kunstgrasvelden en hierop is het verankeren niet mogelijk. Hier dienen de doelen 
verzwaard te worden door bijvoorbeeld een geïntegreerd gewicht in het grondraam of door middel van 
losse gewichten. Deze gewichten moeten overigens worden afgestemd op het type doel (jeugddoel of 
trainingsdoel) en op de diepte uitvoering van het doel. Het is daarom belangrijk dat verenigingen  
toezien op een veilig gebruik van verplaatsbare doelen en controleren of de constructie van de huidige 
doelen voldoende veilig is om te gebruiken.

Voetbal Veilig!



Gewicht voor verplaatsbare doelen

Gewicht voor grondraam van verplaatsbaar jeugd- of  
trainingsdoel tegen omvallen en kantelgevaar. Het gewicht 
is voorzien van draaggrepen en dient nog te worden  
gevuld met zand. Hoeveelheid gewicht dient te worden  
afgestemd op de diepte uitvoering van het doel (zie over-
zicht volgens TÜV). Ook in verrijdbare uitvoering met  
polyamide transportwielen.

00001s41tot 100 kg
artikel 
nr.

00000s41tot 70 kg
artikel 
nr.

00001s40tot 100 kg – verrijdbaar
artikel 
nr.

00000s40tot 75 kg – verrijdbaar
artikel 
nr.
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Grondankers (natuurgras) 

Verankering voor verplaatsbare doelen

Spiraalankers (natuurgras) 

Set grondankers (lengte 40 cm) voor verankering van  
verplaatsbare doelen in natuurgras (1 set = 4 stuks),  
inclusief gereedschap voor het verwijderen van  
aangebrachte grondankers.

Set verankering voor verplaatsbare doelen, bestaande  
uit een grondpot en verankering voor het grondraam van  
verplaatsbare doelen (1 set = 2 stuks). Optioneel is  
een verbrede rand aan de grondpot voor het bekleden  
van kunstgras.

Set spiraalankers voor verankering van verplaatsbare 
doelen in natuurgras (1 set = 4 stuks).

00000076artikel 
nr.

00000067artikel 
nr.

00000070artikel 
nr.
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Transportwielen

Transportwielen voor het eenvoudig verplaatsen van verplaatsbare doelen. De vol geschuimde luchtbanden (kunnen niet 
lek raken) zijn gelast aan de zijkant op het grondraam / netbeugel van het doel. Het is ook mogelijk om transportwielen 
naderhand aan de te brengen en deze met schroeven te bevestigen. Optioneel is uitvoering met dubbele transportwielen 
of uitvoering met 4 wielen op achterzijde grondraam.

gelast 00rad772artikel 
nr.

Met schroeven 00rad773artikel 
nr.

Meerprijs voor 
dubbele wielen 00rad774artikel 

nr.
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