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DERBYSTAR - DE BALSPECIALIST
Sinds 1963 steken wij continue veel tijd en energie in de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de verschillende 
balonderdelen, om altijd aan ons doel te voldoen: HET CREËREN VAN DE BESTE VOETBAL OP DE MARKT!
Volgens veel profcoaches en topspelers is de Derbystar de beste bal ter wereld. Het is niet voor niks dé officiële wed-
strijdbal van de Eredivisie (p.4-5), Keuken Kampioen Divisie (p.7) en de Bundesliga (p.7), en bovendien marktleider in 
amateurvoetbal.

Derbystar ballen worden gekenmerkt door vier cruciale eigenschappen die de unieke kwaliteit van elke Derbystar bal 
bepalen. 

BUITENLAAG: 
HOOGWAARDIG PU-MATERIAAL

De buitenlaag van Derbystar 
ballen wordt gevormd door 
hoog waardig Polyurethaan (PU). 
Syn thetisch materiaal dat de spel
eigenschappen bij alle tempe ra
turen optimaal houdt. 
PU-materiaal heeft ten opzichte 
van PVC veel voordelen: 

1. Hoe dikker het PU, hoe minder 
onderlagen worden gebruikt 
en hoe hoger de kwaliteit van 
de bal. De dikte van het PU 
varieert per bal en is maximaal 
1,75 mm. Iedere bal heeft de 
optimale PUdikte passend bij 
de toepassing van die bal. We 
werken met 3 PUvarianten
 Hightec Prof PUmicrofibre
 Hightec PUmicrofibre
 Highquality PUmicrofibre

2. PU is rekbaar en daardoor 
minder gevoelig voor slijtage.

3. PUmateriaal houdt de spelei
genschappen bij alle tempera
turen optimaal.

4. PUmaterialen is extreem 
waterafstotend en beschermt 
tegen het binnendringen van 
vuil. 

PRODUCTIETECHNIEKEN

Traditioneel wordt met de hand 
gestikt:  
Deze zorgvuldige manier van 
stikken garandeert de duurzame 
kwaliteit van de Derbystar bal.

Naast de handgestikte ballen heeft 
Derbystar tegenwoordig ook dual 
bonded ballen aan het assorti
ment toegevoegd. Deze ballen zijn 
voorzien van gestikte én gelijmde 
naden. Deze technologie ontlast 
de naden, zorgt voor een blijvende 
ronde vorm en optimale spel
eigenschappen.

OPTIMALE 
SPELEIGENSCHAPPEN

De kwaliteit die wetenschappelijk 
is bewezen: tests in een wind
tunnel laten zien dat Derbystar 
ballen betere aerodynamische  
eigenschappen hebben dan elke 
andere bal op de markt. De bal is 
voor de spelers beter in te schat
ten. Dat is precies waar Derbystar 
bekend om staat: de 32 panels 
constructie, de perfecte vlucht
eigenschappen en het optimale 
stuitervermogen.

BINNENZIJDE: 
ZERO WING BINNENBAL

De uitgebalanceerde binnenbal 
is bepalend voor de uitstekende 
vluchteigenschappen van de Der
bystar bal. Het hoogwaardige latex 
garandeert dat de binnenbal 100% 
rond is en blijft, onder alle om
standigheden. Het heeft een hoge 
elas ticiteit, voor een optimale 
sprongkracht van de bal.

NIEUW:  
3D Diamond Structuur 

Onze toprange ballen uit de 
Brillantserie zijn vanaf 2021 uit
gerust met 3Ddiamond structuur: 
• glanzend, duurzaam, hightec 

prof PUmateriaal
• ongeëvenaarde vluchteigen

schappen
• helderwitte panelen die zorgen 

voor zeer goede zichtbaarheid, 
vooral bij LEDlicht

KWALITEITSKEURMERKEN

Alle Derbystarballen in de 
APS en TTserie zijn ofwel FIFA 
Quality Pro of voldoen aan de In
ternational Match Standard (IMS), 
dezelfde kwaliteit als FIFA Quality. 
Ze kunnen in elk spel op internati
onaal niveau worden gebruikt. Alle 
tests worden uitgevoerd door de 
FIFA in overeenstemming met de 
FIFAregels.

CATEGORIEËN EN 
KWALITEITSNIVEAUS

Het Derbystar assortiment beidt 
ballen in versschillende kwalitei
ten, gewichten en maten.  

 APS staat voor Advance 
Performance System. Het identi
ficeert onze wedstrijdballen en is 
de hoogste productkwaliteit.

 TT staat voor teamtrai
ning. Het Derbystar assortiment 
heeft voor bijna elke wedstrijdbal 
een hoogwaardige trainingsbal.

Binnen de categorieën APS en TT 
ballen verdelen we onze voetbal
len in drie kwaliteitsklassen: 

PROFESSIONAL
PREMIUM

PROFESSIONAL STANDARD

BALLEN VOOR DE JEUGD

We labelen onze jeugdballen met 
verminderd gewicht met een "Light", 
"SLight" (Super Light) of TT. 

Light ballen:

• speciaal geschikt voor jeugd 
O11 t/m O15

• gewicht: 350  370 gr.

S-light ballen:

• speciaal geschikt voor jeugd  
O7 t/m O10

• gewicht: 290  310 gr.

TT ballen:

• geschikt voor jeugd O16 t/m 
O19

WIJ ZIJN TROTS OP ONZE PARTNERS:

& VELE HONDERDEN AMATEURCLUBS
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EREDIVISIE DESIGN MINI 
2021/2022    
MACHINAAL GESTIKTE BAL

MAAT: MINI

€ 14,99
• mini-editie van de officiële Eredivisie wedstrijdbal 

seizoen 2021/2022
• gestikte bal
• uniek design in het kader van ‘65 jaar Eredivisie’ 

i.s.m. Studio Wesseling

EREDIVISIE DESIGN  
CLASSIC LIGHT 2021/2022   
HANDGESTIKTE BAL  -  JEUGD O13 T/M O15

MAAT: 5/L - 370 GRAM

€ 39,99

• design van de officiële Eredivisie wedstrijdbal  
seizoen 2021/2022

• vervaardigd uit high-quality PU-microfiber
• uitstekende trainingsbal
• voldoet aan KNVB richtlijnen
• stabiele vluchteigenschappen onder alle  

weers omstandigheden
• gestikte bal
• uniek design in het kader van ‘65 jaar Eredivisie’ 

i.s.m. Studio Wesseling

EREDIVISIE DESIGN REPLICA 
2021/2022   
MACHINAAL GESTIKTE BAL

MAAT: 5

€ 24,99
• replica-editie van de officiële Eredivisie wedstrijdbal 

seizoen 2021/2022
• gestikte bal
• uniek design in het kader van ‘65 jaar Eredivisie’ 

i.s.m. Studio Wesseling

OFFICIËLE EREDIVISIE BAL SEIZOEN 20212022

287808 - 2800 287808 - 1234 287806 - 2800 287806 - 1234 287807 - 2800

BRILLANT EREDIVISIE

In het seizoen 2021/2022 wordt de Eredivisie 65 jaar. Dit heugelijke jubileum grijpen de Eredivisie, ESPN 
en Derbystar aan om in de rijke historie van onze mooie competitie te duiken en de clubs te eren die ons 
in 65 jaar zoveel onvergetelijke herinneringen hebben bezorgd. 
 
Clubiconen, topscorers, markante 
trainers, cultheden… in de Eredivisie 
komt het allemaal voorbij. Iedere fan 
kan zich met gemak favoriete spelers, 
mooie doel punten en bijzondere  
club momenten voor de geest halen. 
En, hoe wel er constant nieuwe 
hoogtepunten in de annalen worden 
bijgeschreven, grasduinen we tijdens  
dit jubileumjaar met veel plezier door  
65 jaar Eredivisiegeschiedenis.

Zonder clubs is er geen Eredivisie. 
Het kan dan ook niet anders dan 

dat zij binnen ’65 jaar Eredivisie’ 
terugkomen op het meest essentiële 
element uit onze mooie sport: dé bal. 
Dit jaar is daarom grafisch vormgever 
Floor Wesseling van Studio Wesseling 
gevraagd om een bal te ontwerpen rond 
het thema. 
Het resultaat is een prachtig ontwerp in 
klassiek zwartwit, waarin elementen 
uit de clublogo’s zijn verwerkt van alle 
clubs die de afgelopen 65 jaar in de 
Eredivisie zijn uitgekomen. Ook het 
speciale ‘Eredivisie 65’jubileumlogo 
prijkt op de bal. 

De nieuwe Derbystar Eredivisiebal 
is vanaf de eerste speelronde van 
Eredivisieseizoen 21/’22 voor het eerst 
te zien op de Nederlandse velden.

BRILLANT EREDIVISIE 2021/2022   
HANDGESTIKTE BAL

MAAT: 5

€ 129,99
• officiële Eredivisie wedstrijdbal seizoen 2021/2022
• professionele wedstrijdkwaliteit met FIFA Quality Pro  

keurmerk
• glanzend high-tec Prof PU-microfiber oppervlak in premium 

kwaliteit
• 3D-diamantstructuur op het volledige materiaaloppervlak voor 

optimale vluchteigenschappen
• helderwitte panelen voor een zeer goede zichtbaarheid, vooral 

bij LED-licht
• handgestikt
• uniek design in het kader van ‘65 jaar Eredivisie’ i.s.m.  

Studio Wesseling

287805 - 2800
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BRILLANT KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE 2021/2022   
HANDGESTIKTE BAL

MAAT: 5

€ 119,99
• officiële wedstrijdbal Keuken Kampioen Divisie seizoen 2021/2022
• professionele wedstrijdkwaliteit met FIFA Quality Pro keurmerk
• glanzend high-tec Prof PU-microfiber oppervlak in  

premium kwaliteit
• 3D-diamantstructuur op het volledige materiaal- 

oppervlak voo optimale vlucht eigenschappen
• helderwitte panelen voor een zeer goede  

zichtbaarheid
• design i.s.m. de Cruyff Foundation

RUIMTE VOOR TALENT,  
ONTWIKKELING & SPEL-
PLEZIER
De officiële wedstrijdbal van 
de Keuken Kampioen Divisie 
is dit jaar ontworpen in een 
speciale samenwerking met de 
Cruyff Foundation en staat voor 
ruimte voor talent, ontwikkeling & 
spelplezier. De missie van de Cruyff 
Foundation Creating Space is verwerkt in 
het design van de bal.

287809 - 2500

BRILLANT BUNDESLIGA
HANDGESTIKTE BAL

MAAT: 5

€ 139,99
• officiële wedstrijdbal Bundesliga seizoen 2020/2021
• vervaardigd uit glanzend high-tec Prof PU-microfiber 

in premium kwaliteit
• professionele wedstrijdkwaliteit met FIFA Quality Pro 

keurmerk
• 3D-diamantstructuur op het volledige materiaalopper-

vlak voor optimale vlucht eigenschappen
• helderwitte panelen zorgen voor een zeer goede 

zichtbaarheid, vooral bij LED-licht
• optimale vluchteigenschappen
• handgestikt

 287997-2100

SOLITÄR   
HANDGESTIKTE BAL

MAAT: 5

€ 74,99
• hoogwaardige wedstrijdbal met IMS Approved 

keurmerk
• handgestikt
• uitstekende vluchteigenschappen
• vervaardigd uit high-tec PU-microfiber

4520305 - 2100

PROF GOLD   
HANDGESTIKTE BAL

MAAT: 5

€ 59,99
• hoogwaardige wedstrijdbal met IMS Approved 

keurmerk
• handgestikt
• uitstekende vluchteigenschappen
• vervaardigd uit high-tec PU-microfiber

4540105 - 2485

CHAMPIONS CUP   
HANDGESTIKTE BAL

MAAT: 5

€ 49,99
• hoogwaardige wedstrijdbal met IMS Approved 

keurmerk
• handgestikt
• uitstekende vluchteigenschappen
• vervaardigd uit high-tec PU-microfiber

4565205 - 0000

CHAMPIONS CUP   
HANDGESTIKTE BAL

MAAT: 5

€ 49,99
• hoogwaardige wedstrijdbal met IMS Approved 

keurmerk
• klassiek wit design
• handgestikt
• uitstekende vluchteigenschappen
• vervaardigd uit high-tec PU-microfiber

4565105 - 0000

BRILLANT SNOW   
HANDGESTIKTE BAL

MAAT: 5

€ 119,99
• opvallend design, speciaal voor winterse omstandig-

heden
• vervaardigd uit glanzend high-tec Prof PU-microfiber 

in premium kwaliteit
• professionele wedstrijdkwaliteit met FIFA Quality Pro 

keurmerk
• luxe slangenlederen patroon
• optimale vluchteigenschappen
• handgestikt

286917 - 3500

BRILLANT LADIES   
HANDGESTIKTE BAL

MAAT: 5

€ 119,99
• design met 4 x 3 roze panels
• vervaardigd uit glanzend high-tec Prof PU-microfiber 

in premium kwaliteit
• professionele wedstrijdkwaliteit met FIFA Quality Pro 

keurmerk
• luxe slangenlederen patroon
• optimale vluchteigenschappen
• handgestikt

286966 - 0000

BRILLANT 
HANDGESTIKTE BAL

MAAT: 5

€ 119,99
• klassiek wit design
• vervaardigd uit glanzend high-tec Prof PU-microfiber 

in premium kwaliteit 
• 3D-diamantstructuur op het volledige materiaalopper-

vlak voor optimale vluchteigenschappen
• helderwitte panelen zorgen voor een zeer goede 

zichtbaarheid, vooral bij LED-licht
• FIFA Quality Pro keurmerk
• handgestikt, voor extra flexibiliteit en slijtvaste naden

286005 - 2000

DIAMOND   
HANDGESTIKTE BAL

MAAT: 5

€ 69,99
• hoogwaardige wedstrijdbal met IMS Approved 

keurmerk
• handgestikt
• uitstekende vluchteigenschappen
• vervaardigd uit high-tec PU-microfiber

286912 - 2300

BRILLANT / TRAINING / WEDSTRIJD

BRILLANT RETRO 
HANDGESTIKTE BAL

MAAT: 5

€ 119,99
• zwart/wit retro design
• vervaardigd uit glanzend  high-tec Prof PU-microfiber 

in premium kwaliteit
• 3D-diamantstructuur op het volledige materiaalopper-

vlak voor optimale vluchteigenschappen
• helderwitte panelen zorgen voor een zeer goede 

zichtbaarheid, vooral bij LED-licht
• FIFA Quality Pro keurmerk
• handgestikt, voor extra flexibiliteit en slijtvaste naden

286006 - 2800
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CLASSIC SUPER LIGHT   

HANDGESTIKTE BAL  -  JEUGD O7 T/M O10

MAAT: 5/SL - 290 GRAM  O8 T/M O10
MAAT: 4/SL - 290 GRAM  O8 T/M O10
MAAT: 3/SL - 290 GRAM  O7

€ 39,99
• uitstekende wedstrijd- en trainingsbal voor de jeugd
• voldoet aan richtlijnen KNVB
• stabiele vluchteigenschappen onder alle weersomstandigheden
• vervaardigd uit high-quality PU-microfiber
• beschikbaar in maat 3, 4 en 5
• maat 5 verkrijgbaar in verschillende designs om ballen van verschillende elftallen niet te verwisselen

CLASSIC SUPER LIGHT KUNSTGRAS   

HANDGESTIKTE BAL  -  JEUGD O7 T/M O10

MAAT: 5/SL - 290 GRAM  O8 T/M O10
MAAT: 4/SL - 290 GRAM  O8 T/M O10
MAAT: 3/SL - 290 GRAM  O7

€ 39,99
• uitstekende wedstrijd- en trainingsbal voor de jeugd
• voldoet aan richtlijnen KNVB
• extra slijtvast: speciaal voor kunstgras
• stabiele vluchteigenschappen onder alle weersomstandigheden
• vervaardigd uit high-quality PU-microfiber
• beschikbaar in maat 3, 4 en 5

wit met 8 x 1 rood vlak - 
maat: 5

286954 - 0000 - 1

wit met 4 x 3 rode vlakken - 
maat: 5

286954 - 0000 - 3

wit met 4 x 3 rode vlakken - 
maat: 4

286954 - 0000 - SL/4

wit met 4 x 3 rode vlakken - 
maat: 3

286954 - 0000 - SL/3

CLASSIC LIGHT

HANDGESTIKTE BAL  -  
JEUGD O11 T/M O12

MAAT: 5/L - 320 GRAM

€ 39,99
• uitstekende wedstrijd- en trainingsbal
• 320 gram: voor jeugd O11-O12
• voldoet aan richtlijnen KNVB
• stabiele vluchteigenschappen onder 

alle weersomstandigheden
• vervaardigd uit high-quality PU-

microfiber

wit met 4 x 3 blauwe vlakken - maat: 5
287966 - 0000

CLASSIC LIGHT LADIES

HANDGESTIKTE BAL  -  
JEUGD O13 T/M O15

MAAT: 5/L - 370 GRAM

€ 39,99
• uitstekende wedstrijd- en trainingsbal
• 370 gram: voor jeugd O13-O15
• voldoet aan richtlijnen KNVB
• stabiele vluchteigenschappen onder 

alle weersomstandigheden
• vervaardigd uit high-quality PU-

microfiber

286987 - 0000 - L

CLASSIC TT LADIES

HANDGESTIKTE BAL  -  JEUGD 
O16 T/M O19 EN SENIOREN

MAAT: 5 - 420 GRAM

€ 39,99
• uitstekende wedstrijd- en trainingsbal
• 420 gram: voor jeugd O16-019 en 

senioren
• voldoet aan richtlijnen KNVB
• stabiele vluchteigenschappen onder 

alle weersomstandigheden
• vervaardigd uit high-quality PU-

microfiber

286987 - 0000 - 5

CLASSIC LIGHT   

HANDGESTIKTE BAL - JEUGD O13 T/M O15

MAAT: 5/L - 370 GRAM

€ 39,99
• uitstekende wedstrijd- en trainingsbal
• 370 gram: voor jeugd O13-O15
• voldoet aan richtlijnen KNVB
• stabiele vluchteigenschappen onder alle weersomstandig-

heden
• vervaardigd uit high-quality PU-microfiber
• verkrijgbaar in verschillende designs om ballen van verschil-

lende elftallen niet te verwisselen

wit met 8 x 1 blauw vlak - 
maat: 5

286953 - 0000 - 1

wit met 4 x 3 blauwe vlakken - 
maat: 5

286953 - 0000 - 3

CLASSIC LIGHT 
KUNSTGRAS   
HANDGESTIKTE BAL  - 
JEUGD O11 T/M O15

MAAT: 5/L - 370 GRAM

€ 39,99
• uitstekende wedstrijd- en trainingsbal
• 370 gram: voor jeugd O11-O15
• voldoet aan richtlijnen KNVB
• extra slijtvast: speciaal voor kunstgras
• stabiele vluchteigenschappen onder 

alle weersomstandigheden
• vervaardigd uit high-quality PU-

microfiber

geel - kobalt - maat: 5
287976 - 4500 - L/5

geel - rood - 
maat: 5

287977 - 4600 - SL/5

geel - rood - 
maat: 4

287977 - 4600 - SL/4

geel - rood - 
maat: 3

287977 - 4600 - SL/3

CLASSIC TT 
KUNSTGRAS   
HANDGESTIKTE BAL  -  JEUGD 
O16 T/M O19 EN SENIOREN

MAAT: 5 - 435 GRAM

€ 39,99
• uitstekende wedstrijd- en trainingsbal
• extra slijtvast: speciaal voor kunstgras
• stabiele vluchteigenschappen onder 

alle weersomstandigheden
• vervaardigd uit high-quality PU-

microfiber

geel - grijs - maat: 5
287975 - 4900 - 5

CLASSIC TT
   
HANDGESTIKTE BAL  -  JEUGD 
O16 T/M O19 EN SENIOREN

MAAT: 5 - 435 GRAM

€ 39,99
• uitstekende wedstrijd- en trainingsbal
• klassiek wit design
• stabiele vluchteigenschappen onder 

alle weersomstandigheden
• vervaardigd uit high-quality PU-

microfiber

wit - maat: 5
286952 - 0000 - 0

CLASSIC TT 
(SMALL)   
HANDGESTIKTE BAL

MAAT: 3 EN 4 - 435 GRAM

€ 39,99
• uitstekende trainingsbal
• beschikbaar in maat 3 en 4
• stabiele vluchteigenschappen onder 

alle weersomstandigheden
• vervaardigd uit high-quality PU-

microfiber

wit
28631 - 0000

CLASSIC TT   
HANDGESTIKTE BAL - JEUGD O16 T/M O19 EN 
SENIOREN

MAAT: 5 - 435 GRAM

€ 39,99
• uitstekende wedstrijd- en trainingsbal
• stabiele vluchteigenschappen onder alle weersomstandig-

heden
• vervaardigd uit high-quality PU-microfiber
• verkrijgbaar in verschillende designs om ballen van verschil-

lende elftallen niet te verwisselen

wit met 8 x 1 gouden vlak - 
maat: 5

286952 - 0000 - 1

wit met 4 x 3 gouden vlakken - 
maat: 5

286952 - 0000 - 3

EREDIVISIE DESIGN  
CLASSIC LIGHT 2021/2022
HANDGESTIKTE BAL -  
JEUGD O13 T/M O15

MAAT: 5/L - 370 GRAM

€ 39,99
• design van de officiële Eredivisie 

wedstrijdbal seizoen 2021/2022
• vervaardigd uit high-quality PU-

microfiber
• uitstekende trainingsbal
• voldoet aan KNVB richtlijnen
• stabiele vluchteigenschappen onder 

alle weers omstandigheden
• gestikte bal
• uniek design i.s.m. Floor Wesseling 

in het kader van ‘65 jaar  
Eredivisie’

287807 - 2800

TRAINING / WEDSTRIJD / JEUGD
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ADAPTABALL APS  
  

HANDGESTIKTE BAL

MAAT: 5

€ 89,99
• revolutionaire trainingsbal van de 

hoogste kwaliteit
• voor kunstgras en zaal
• vervaardigd uit high-quality PU-

microfiber
• bevat contragewichtje voor trainings-

doeleinden
• verbetert balvaardigheid en aanpas-

singsvermogen

286002 - 0000

ADAPTABALL TT   
 
HANDGESTIKTE BAL  -  JEUGD 
O16 T/M O19 EN SENIOREN

MAAT: 5 - 435 GRAM

€ 49,99
• revolutionaire trainingsbal voor kunst-

gras en zaal
• vervaardigd uit high-quality PU-

microfiber
• bevat contragewichtje voor trainings-

doeleinden
• verbetert balvaardigheid en aanpas-

singsvermogen

286001 - 0000

SOLARIS 
TT 
DUAL BONDED BAL  -  JEUGD 
O16 T/M O19 EN SENIOREN

MAAT: 5 - 435 GRAM

€ 28,99
• uitstekende trainingsbal
• stabiele vluchteigenschappen onder 

alle weersomstandigheden
• dual bonded bal
• vervaardigd uit high-quality PU-

microfiber

286007 - 2485

ADAPTABALL TT 
LIGHT    
HANDGESTIKTE BAL  -   
JEUGD O11 T/M O15

MAAT: 5 - 370 GRAM

€ 49,99
• revolutionaire trainingsbal voor kunst-

gras en zaal
• 370 gram: voor jeugd O11-O15
• voldoet aan richtlijnen KNVB
• vervaardigd uit high-quality PU-

microfiber
• bevat contragewichtje voor trainings-

doeleinden
• verbetert balvaardigheid en aanpas-

singsvermogen

286003 - 0000

SOLARIS 
LIGHT 
DUAL BONDED BAL -   
JEUGD O11 T/M O15

MAAT: 5 - 370 GRAM

€ 28,99
• uitstekende trainingsbal
• 370 gram: voor jeugd O11-O15
• voldoet aan richtlijnen KNVB
• stabiele vluchteigenschappen onder 

alle weersomstandigheden
• dual bonded bal
• vervaardigd uit high-quality PU-

microfiber

286008 - 2500

ADAPTABALL TT
SUPERLIGHT    
HANDGESTIKTE BAL  -   
JEUGD O7 T/M O10

MAAT: 5 - 290 GRAM

€ 49,99
• revolutionaire trainingsbal voor kunst-

gras en zaal
• 290 gram: voor jeugd O7-O10
• voldoet aan richtlijnen KNVB
• vervaardigd uit high-quality PU-

microfiber
• bevat contragewichtje voor trainings-

doeleinden
• verbetert balvaardigheid en aanpas-

singsvermogen

286004 - 0000

SOLARIS 
SUPER LIGHT 
DUAL BONDED BAL  -  
JEUGD O7 T/M O10

MAAT: 5 - 290 GRAM

€ 28,99
• uitstekende trainingsbal
• 290 gram: voor jeugd O7-O10
• voldoet aan richtlijnen KNVB
• stabiele vluchteigenschappen onder 

alle weersomstandigheden
• dual bonded bal
• vervaardigd uit high-quality PU-

microfiber

286009 - 2600

PUPIL VAN DE WEEK 
BAL    
MACHINAAL GESTIKTE BAL

MAAT: 5 - 400 - 420 GRAM

€ 17,50
• geschikt als geschenk/aandenken 

voor ‘Pupil van de week’

287950 - 2400

STREET SOCCER BALL    
MACHINAAL GESTIKTE BAL

MAAT: 5

€ 19,99
• machinaal gestikt
• stoer design

287957 - 8990

Kijk voor meer informatie op: 
derbystar.nl/collectie/adaptaball

FUTSAL BRILLANT  
HANDGESTIKTE BAL  -   
INDOOR LOW BOUNCE

MAAT: 4

€ 64,99
• zaalvoetbal van professionele  

wedstrijdkwaliteit
• FIFA Quality Pro keurmerk
• low bounce effect
• omvang: 63 cm

286913 - 4800

FUTSAL SPEED  
HANDGESTIKTE BAL  -   
INDOOR LOW BOUNCE

MAAT: 4

€ 54,99
• zaalvoetbal van professionele  

wedstrijdkwaliteit
• low bounce effect
• omvang: 63 cm

286910 - 2500

FUTSAL HYPER TT  
DUAL BONDED BAL  -   
INDOOR LOW BOUNCE

MAAT: 4

€ 44,99
• zaalvoetbal van professionele  

wedstrijdkwaliteit
• low bounce effect
• dual bonded innovatie: deels 

gelijmde, deels gestikte naden en 
gelaagde butyl-blaas

• omvang: 63 cm

287979 - 4300

FUTSAL BASIC PRO TT  
HANDGESTIKTE BAL  -   
INDOOR LOW BOUNCE

MAAT: 5

€ 34,99
• zaalvoetbal van uitstekende  

trainingskwaliteit
• low bounce effect
• omvang: 63 cm

287980 - 2100

BEACH SOCCER BALL    
MACHINAAL GESTIKTE BAL

MAAT: 5

€ 34,99
• geschikt voor strandvoetbal
• vervaardigd uit waterafstotend soft 

touch materiaal

oranje - blauw
287912 - 3550

MULTIKICK    
HANDGESTIKTE BAL

MAAT: MINI € 24,99
MAAT: 5 € 34,99
• speciaal voor techniektraining
• verbetert balaanname, balans en 

schot
• zowel voor spelers als keepers
• met verstelbare, elastische band

287900 - 0000

287945 - 5333

STREETBALL    
    

MAAT: 5

€ 9,99
• rubberen straatvoetbal
• lichtgewicht
• stoer design

blauw
287906 - 5000

TRAINING / JEUGD / FUTSAL / STREET
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HARDWAREN

ULTIMATE EHF    
HANDBAL

MAAT: 2 - 3

€ 79,99
• wedstrijdbal van de hoogste kwaliteit
• uitstekende grip, ook zonder hars
• EHF-Approved

rood - oranje
387904 - 6300

ULTIMATE REPLICA    
HANDBAL

MAAT: 0 - 1 - 2 - 3

€ 34,99
• uitstekende trainingsbal
• soft touch materiaal

marine - geel - wit
387909 - 7420

KIDS SOFT  
HANDBAL 

MAAT: 1

€ 14,99
• bal van extra zacht rubber
• speciaal voor kinderen die beginnen 

met handbal

maat: 1 - blauw
387927 - 5130

maat: 0 - groen
387927 - 1000

ADAPTABALL    
HANDBAL

MAAT: 1 - 2 - 3

€ 49,99
• revolutionaire trainingsbal van de 

hoogste kwaliteit
• een contragewicht zorgt voor een 

lichte afwijking in het balgedrag
• uitstekende grip, ook zonder hars

geel - wit
387932 - 4200

SOLERA    
HANDBAL

MAAT: 0 - 1 - 2 - 3

€ 34,99
• uitstekende trainingsbal
• EHF-Approved

groen - geel
387907 - 1044

CHAMPION  
BEACH VOLLEY    

MAAT: 4

€ 24,99
• vervaardigd uit zacht water afstotend 

VPUF 2000 materiaal
• strandvolleybal

blauw - wit - zwart 
387912-5280

ADVANCE    
HANDBAL

MAAT: 2 - 3

€ 49,99
• geschikt voor wedstrijd en training
• uitstekende grip, ook zonder hars
• EHF-Approved

geel - rood
387938 - 4600

grijs - groen
387907 - 9230

grijs - blauw
387907 - 9555

KIDS VOLLEY    
EXTRA SOFT LIGHT - TRAINING

MAAT: 4

€ 19,99
• lichtgewicht trainingsbal voor  

volleybal
• speciaal voor kinderen (260 gram)
• EVA soft foam

kobalt - geel - wit
387922 - 5420

COMBO DUAL BONDED    
HANDBAL

MAAT: 3

€ 39,99
• uitstekende trainingsbal
• verbeterde grip
• EHF-Approved

oranje - kobalt
387936 - 3500

OPTIMO    
HANDBAL

MAAT: 0 - 1 - 2 - 3

€ 24,99
• uitstekende trainingsbal
• EHF-Approved

groen - geel
387937 - 4100

STREET BASKETBAL
 

MAAT: 7

€ 14,99
• vrije tijd basketbal in retro design
• gemaakt van slijtvast rubber

beige - oranje
387918-2323

HANDBAL / VOLLEYBAL / BASKETBAL
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VENTIELOLIE   
VERPAKT PER 10 STUKS

€ 29,99
• 10 ml per stuk
• aanbrengen van 

3-4 druppels in het 
ventiel, vóór het 
oppompen van de 
bal, verlengt de 
levensduur van het 
ventiel

389807 - 0000

BALDRUKMETER   

€ 19,99
• baldrukmeter 

voorzien van lucht-
reductieknop

• voor het bepalen 
van de juiste druk 
in de bal

• inclusief naald
• geschikt voor voet-

ballen, futsalballen, 
handballen en 
volleyballen

389800 - 0000

HARS REMOVER   
500 ML

€ 17,50

389804 - 0000

PROFCARE HARS   
100 ML, VERPAKT PER 8 STUKS

€ 15,99 PER STUK

389805 - 0000

PROFCARE HARS   
500 ML

€ 59,99

389806 - 0000

NAALDEN   
3 STUKS

€ 4,50
• naalden voor een ballenpomp
• set bestaat uit 3 naalden
• naalden zijn uitstekend 

geschikt voor de dual action 
pomp

489803 - 0000

BALLENNET   
VOOR 5 BALLEN

€ 5,99

wit
489836 - 2000

BALNET  
VOOR 1 BAL

€ 2,50

wit
489910 - 2000

POMP MET DRUKMETER   

€ 19,99
• speciaal luchtventielsysteem
• dubbele werking

zwart
489849 - 0000

DUAL ACTION POMP   

€ 9,99
• speciaal luchtventielsysteem
• dubbele werking

zwart
489802 - 0000

BALLENNET   
VOOR 10 BALLEN

€ 11,99

kobalt
489800 - 5000

BALLENZAK   
VOOR 10-12 BALLEN

€ 34,99

285009 - 8000

BALLENZAK   
VOOR 10 BALLEN

€ 29,99

zwart
489908 - 8000

BALLENZAK   
VOOR 5 BALLEN

€ 22,50

zwart
489909 - 8000

DISC CONES   
VERPAKT PER 6 STUKS

€ 5,99

489815 - 0000

DISC CONES HIGH   
VERPAKT PER 20 STUKS

€ 49,99
• set van 20 disc cones met houder
• 10 x oranje en 10 x geel
• handig voor het uitzetten van een 

trainingsveld of parcours
• hoedjes voorzien van inkepingen
• voor veelzijdig gebruik
• verpakt in een 

afsluitbaar netje

489844 - 0000

DISC CONE SET   
40 STUKS

10 WIT, 10 GEEL, 10 ORANJE EN 10 BLAUW

€ 39,99
• handig voor het uitzetten van een 

trainingsveld of parcours
• set van 40 disc cones met houder
• verpakt in een afsluitbaar netje

489823 - 0000

OVERGOOIER   
MODEL PROFESSIONAL

MATEN: MINI - JR - SR

€ 7,50
• vervaardigd uit 100% polyester
• uitstekend te bedrukken

oranje
419101 - 3000

geel
419101 - 4000

aqua blue
419101 - 5180

groen
419101 - 1000

• vervaardigd uit  
100% polyester

• aan twee kanten  
te dragen

• uitstekend te  
bedrukken

OVERGOOIER   
TWEEZIJDIG

MATEN: MINI - JR

€ 9,99

oranje - geel
419102 - 3400

TACTIEKMAP   
SET MAGNETEN, STIFT EN HOES

A4 - FORMAAT

€ 29,99

285005 - 8000

TACTIEKBORD VOETBAL   
ALUMINIUM/NYLON

FORMAAT: 45 X 30 CM (HXB)

€ 39,99

285002 - 2000

TACTIEKBORD
TOEBEHOREN

€ 14,99

285004 - 0000

TACTIEKBORD VOETBAL   
ALUMINIUM/NYLON

FORMAAT: 90 X 60 CM (HXB)

€ 74,99

285003 - 2000

COÖRDINATIELADDER   
LENGTE 6 METER

€ 29,99
• aan de uiteinden van de ladder bevinden zich aansluitingen 

voor eventuele uitbreiding met meerdere ladders
• de ladder wordt geleverd inclusief tas

285001 - 4800
NIET VERKRIJGBAAR IN 

BELGIË/LUXEMBURG

NIET VERKRIJGBAAR IN 
BELGIË/LUXEMBURG

NIET VERKRIJGBAAR IN 
BELGIË/LUXEMBURG

NIET VERKRIJGBAAR IN 
BELGIË/LUXEMBURG

NIET VERKRIJGBAAR IN 
BELGIË/LUXEMBURG

ACCESSOIRES
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