
Hindernissen

 
Dressuurringen

Stal en weide

Cavaletti materiaal



Nedlandic Quality Horse Supplies

Een sponsorhindernis is geheel naar wens samen te 

stellen en passend aan de huisstijl van uw bedrijf te 

maken.

Sponsorhindernissen kunnen gemaakt worden van ons 

eigen kunststof hindernismateriaal, maar we kunnen ook

exclusieve hindernissen maken van hout en aluminium. 

Op de afbeelding hiernaast is hier een voorbeeld van te 

zien.

Alle prijzen in deze catalogus zijn inclusief 21% BTW.      

Eventuele collectie-, prijswijzigingen of drukfouten voorbehouden.
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Nedlandic is een leverancier voor een compleet assortiment artikelen voor de paardensport en de agrarische sector. 

Wat verkopen wij vooral? Hindernismateriaal en toebehoren zoals cavaletti blokken of springsloten, zachte balken, 

kunststof springbalken, hindernisstaanders tot aan complete sponsorhindernissen geheel naar wens gemaakt. 

Voor de mensport verkopen wij toebehoren zoals menkegels en menkegel ballen. 

Wij hebben ook dressuurringen voor 20x40 meter rijbanen en 20x60 meter rijbanen in het assortiment. Zowel tijdelijke 

als permanente dressuurringen zijn mogelijk. Deze zijn ook te huren voor ieder evenement.

Daarnaast hebben wij een groot assortiment aan stalbenodigdheden zoals: opstaphulpen, zadelkasten, slowfeeder 

hooinetten, voerruiven en hooiruiven, drinkbakken voor paarden, koeien en schapen, kruiwagens, gaas en 

weide-afrastering, stalmatrassen voor paarden of koeien tot aan kunststof grastegels voor de aanleg van paddocks, 

parkeerterreinen, looppaden in het weiland tot aan rijbaanbodems.  

In de folder zult u al een deel informatie vinden over deze producten. 

Voor overige informatie en producten kunt u altijd terecht op onze website www.nedlandic.nl

Nedlandic is o.a. gespecialiseerd in de verkoop van kunststof hindernismateriaal. De focus hierbij ligt op de veiligheid en 

gebruikersgemak. Het hindernismateriaal is gemaakt van een hoge kwaliteit kunststof, HDPE genaamd.  

HDPE is zeer sterk kunststof en daardoor nagenoeg onbreekbaar en UV-bestendig. 

Het hindernismateriaal is in verschillende moderne kleuren verkrijgbaar. Hierdoor kan er eindeloos gecombineerd 

worden. Doordat het materiaal van kunststof is, is er weinig onderhoud nodig. Schilderen is hierdoor verleden tijd. 

Het hindernismateriaal is licht en daardoor makkelijk te verplaatsen. 

De staanders en zijvleugels hebben een metalen voet met kunststof beschermdoppen aan de uiteinden waardoor deze 

zeer stabiel zijn, maar ook veilig.

Bij de hindernisbalken is er keuze uit kunststof hindernisbalken of kunststof balken met een houten kern. 

In deze folder krijgt u een indruk van ons assortiment. 

Voor het complete assortiment verwijzen wij u graag naar onze website www.nedlandic.nl 

Op de website www.nedlandic.com vindt u alle informatie over al onze activiteiten.

http://www.nedlandic.nl


Kunststof zadeldragers € 54,95

De kunststof zadeldragers zijn gemakkelijk voor het 

meenemen van het zadel in de auto of trailer maar ook om het zadel 

thuis op te bergen.

Het helpt schade aan het zadel te voorkomen en is gelijk een

handige draagbox om het zadel en kleinere poestspullen zoals

peesbeschermers, longeertouwen e.d. mee te nemen.

De zadeldrager is sterk, licht van gewicht en eenvoudig 

schoon te maken.

De zadeldrager is leverbaar in 5 moderne kleuren:

blauw, rood, paars, roze, zwart.

602202 paars
602202 rood

602204 roze

602203 zwart

602201 blauw
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https://www.nedlandic.nl/accessoires-zadelkasten/949-11809-kunststof-zadeldrager-8719214150716.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/accessoires-zadelkasten/949-11809-kunststof-zadeldrager-8719214150716.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/accessoires-zadelkasten/949-11810-kunststof-zadeldrager-8719214150716.html#/185-kleur-paars
https://www.nedlandic.nl/accessoires-zadelkasten/949-11810-kunststof-zadeldrager-8719214150716.html#/185-kleur-paars
https://www.nedlandic.nl/accessoires-zadelkasten/949-12154-kunststof-zadeldrager-8719214150716.html#/187-kleur-rood
https://www.nedlandic.nl/accessoires-zadelkasten/949-12154-kunststof-zadeldrager-8719214150716.html#/187-kleur-rood
https://www.nedlandic.nl/accessoires-zadelkasten/949-11812-kunststof-zadeldrager-8719214150716.html#/230-kleur-roze
https://www.nedlandic.nl/accessoires-zadelkasten/949-11812-kunststof-zadeldrager-8719214150716.html#/230-kleur-roze
https://www.nedlandic.nl/accessoires-zadelkasten/949-11811-kunststof-zadeldrager-8719214150716.html#/188-kleur-zwart
https://www.nedlandic.nl/accessoires-zadelkasten/949-11811-kunststof-zadeldrager-8719214150716.html#/188-kleur-zwart
https://www.nedlandic.nl/accessoires-zadelkasten/949-11809-kunststof-zadeldrager-8719214150716.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/accessoires-zadelkasten/949-11809-kunststof-zadeldrager-8719214150716.html#/184-kleur-blauw


Opstaphulp 3 treden  € 119,95

Opstaphulp 2 treden  € 69,95

Een opstaphulp ontlast de rug van het paard bij het opstijgen. Kenners adviseren om 

bij het opstijgen altijd een opstaphulp te gebruiken. 

De opstaphulpen zijn ideaal voor mensen die moeite hebben met het opstijgen op 

paard of pony, maar ook voor mensen met een beperking.  

Een opstaphulp maakt het opstijgen veiliger. 

De opstaphulpen zijn aan de onderzijde vlak en hebben geen voeten die in het zand 

wegzakken. De opstaphulpen zijn helemaal gesloten, als een paard er op gaat staan 

kan hij nergens met de benen tussen komen. Zo is er minder kans op blessures aan 

de benen.

De standaard opstaphulpen zijn uitgevoerd met traanplaat profiel om uitglijden te 

voorkomen, de exclusieve opstaphulpen zijn uitgevoerd met antislip profiel. 

De exclusieve opstaphulpen zijn robuuster en steviger als de standaard opstaphulpen

De opstaphulpen zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes en kleuren.
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603313 blauw

603326 zwart

603311 zwart
603312 rood

603318 groen

603320 rood 603321 blauw 603327 groen

Opstaphulpen

Uitgevoerd met traanplaat profiel voor anti slip randen

Afmeting: 51 cm x 42 cm x 35,5 cm (lxbxh)

Uitgevoerd met traanplaat profiel voor anti slip randen

Afmeting: 70 cm x 50 cm x 60 cm (lxbxh)

https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/252-6524-opstaphulp-3-treden--8719214150914.html#/175-kleur_opstaphulp-rood
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/252-6524-opstaphulp-3-treden--8719214150914.html#/175-kleur_opstaphulp-rood
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/252-6524-opstaphulp-3-treden--8719214150914.html#/175-kleur_opstaphulp-rood
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/251-6519-opstaphulp-opstapkrukje-paard-2-treden--8719214150884.html#/177-kleur_opstaphulp-zwart
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/251-6519-opstaphulp-opstapkrukje-paard-2-treden--8719214150884.html#/177-kleur_opstaphulp-zwart
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/251-6519-opstaphulp-opstapkrukje-paard-2-treden--8719214150884.html#/177-kleur_opstaphulp-zwart
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/251-6521-opstaphulp-opstapkrukje-paard-2-treden--8719214150884.html#/176-kleur_opstaphulp-blauw
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/251-6521-opstaphulp-opstapkrukje-paard-2-treden--8719214150884.html#/176-kleur_opstaphulp-blauw
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/252-13611-opstaphulp-3-treden--8719214150914.html#/177-kleur_opstaphulp-zwart
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/252-13611-opstaphulp-3-treden--8719214150914.html#/177-kleur_opstaphulp-zwart
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/251-6519-opstaphulp-opstapkrukje-paard-2-treden--8719214150884.html#/177-kleur_opstaphulp-zwart
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/251-6519-opstaphulp-opstapkrukje-paard-2-treden--8719214150884.html#/177-kleur_opstaphulp-zwart
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/251-6520-opstaphulp-opstapkrukje-paard-2-treden--8719214150884.html#/175-kleur_opstaphulp-rood
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/251-6520-opstaphulp-opstapkrukje-paard-2-treden--8719214150884.html#/175-kleur_opstaphulp-rood
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/251-14077-opstaphulp-opstapkrukje-paard-2-treden--8719214150884.html#/871-kleur_opstaphulp-donker_groen
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/251-14077-opstaphulp-opstapkrukje-paard-2-treden--8719214150884.html#/871-kleur_opstaphulp-donker_groen
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/252-6524-opstaphulp-3-treden--8719214150914.html#/175-kleur_opstaphulp-rood
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/252-6524-opstaphulp-3-treden--8719214150914.html#/175-kleur_opstaphulp-rood
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/252-6525-opstaphulp-3-treden--8719214150914.html#/176-kleur_opstaphulp-blauw
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/252-6525-opstaphulp-3-treden--8719214150914.html#/176-kleur_opstaphulp-blauw
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/252-14076-opstaphulp-3-treden--8719214150914.html#/871-kleur_opstaphulp-donker_groen
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/252-14076-opstaphulp-3-treden--8719214150914.html#/871-kleur_opstaphulp-donker_groen
https://www.nedlandic.nl/46-opstaphulp
https://www.nedlandic.nl/46-opstaphulp


 

Opstaphulp Exclusief 4 treden € 279,-

Opstaphulp Exclusief 2 treden € 99,95

603350 groen

603360 blauw

603331 rood
603333 zwart

603337 groen
603332 blauw

603341 rood

603342 blauw

603343 zwart

603344 geel

603345 roze 603346 paars

603349 lime groen

603361 zwart

Opstaphulp Exclusief 3 treden € 159,95

603347 oranje 603351 bordeaux
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Meest verkochte model opstaphulp 

Leverbaar in 10 moderne kleuren

Uitgevoerd met antislip randen

Afmeting: 80 cm x 46 cm x 62 cm (lxbxh)

Afmeting: 105 cm x 49 cm x 83 cm (lxbxh)

Uitgevoerd met antislip randen

Uitgevoerd met antislip randen

Afmeting: 54 cm x 50 cm x 41,5 cm (lxbxh)

https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/401-9987-opstaphulp-exclusief-4-treden-8719214150990.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/401-9987-opstaphulp-exclusief-4-treden-8719214150990.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/401-9987-opstaphulp-exclusief-4-treden-8719214150990.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/249-6513-opstaphulp-exclusief-2-treden-8719214150938.html#/175-kleur_opstaphulp-rood
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/249-6513-opstaphulp-exclusief-2-treden-8719214150938.html#/175-kleur_opstaphulp-rood
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/249-6513-opstaphulp-exclusief-2-treden-8719214150938.html#/175-kleur_opstaphulp-rood
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-13635-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/871-kleur_opstaphulp-donker_groen
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-13635-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/871-kleur_opstaphulp-donker_groen
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/401-9987-opstaphulp-exclusief-4-treden-8719214150990.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/401-9987-opstaphulp-exclusief-4-treden-8719214150990.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/249-6513-opstaphulp-exclusief-2-treden-8719214150938.html#/175-kleur_opstaphulp-rood
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/249-6513-opstaphulp-exclusief-2-treden-8719214150938.html#/175-kleur_opstaphulp-rood
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/249-7145-opstaphulp-exclusief-2-treden-8719214150938.html#/177-kleur_opstaphulp-zwart
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/249-7145-opstaphulp-exclusief-2-treden-8719214150938.html#/177-kleur_opstaphulp-zwart
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/249-13682-opstaphulp-exclusief-2-treden-8719214150938.html#/871-kleur_opstaphulp-donker_groen
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/249-13682-opstaphulp-exclusief-2-treden-8719214150938.html#/871-kleur_opstaphulp-donker_groen
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/249-6514-opstaphulp-exclusief-2-treden-8719214150938.html#/176-kleur_opstaphulp-blauw
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/249-6514-opstaphulp-exclusief-2-treden-8719214150938.html#/176-kleur_opstaphulp-blauw
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-6516-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/175-kleur_opstaphulp-rood
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-6516-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/175-kleur_opstaphulp-rood
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-6517-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/176-kleur_opstaphulp-blauw
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-6517-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/176-kleur_opstaphulp-blauw
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-7146-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/177-kleur_opstaphulp-zwart
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-7146-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/177-kleur_opstaphulp-zwart
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-13590-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/846-kleur_opstaphulp-geel
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-13590-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/846-kleur_opstaphulp-geel
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-12191-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/657-kleur_opstaphulp-roze
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-12191-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/657-kleur_opstaphulp-roze
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-13591-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/844-kleur_opstaphulp-paars
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-13591-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/844-kleur_opstaphulp-paars
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-16266-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/954-kleur_opstaphulp-lime_groen
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-16266-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/954-kleur_opstaphulp-lime_groen
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/401-9988-opstaphulp-exclusief-4-treden-8719214150990.html#/188-kleur-zwart
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/401-9988-opstaphulp-exclusief-4-treden-8719214150990.html#/188-kleur-zwart
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-6516-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/175-kleur_opstaphulp-rood
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-6516-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/175-kleur_opstaphulp-rood
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-6516-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/175-kleur_opstaphulp-rood
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-13612-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/628-kleur_opstaphulp-oranje
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-13612-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/628-kleur_opstaphulp-oranje
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-14063-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/926-kleur_opstaphulp-bordeaux
https://www.nedlandic.nl/opstaphulp/250-14063-opstaphulp-exclusief-3-treden.html#/926-kleur_opstaphulp-bordeaux


 
Kunststof springbalk met houten kern 
Lengte 300 cm        

Kunststof springbalk met houten kern
Lengte 350 cm         

 

€ 44,95

€ 54,95

Kunststof springbalk
Lengte 175 cm

€ 19,95

Kunststof springbalk met houten kern
Lengte 175 cm

€ 29,95

500400 wit

500401 geel

500402 groen

500403 blauw

500404 rood

500405 zwart

500406 bruin

500407 paars

500408 roze

500409 zilver

500410 goud

500411 oranje

500420 wit

500421 geel

500422 groen

500423 blauw

500424 rood

500425 zwart

500426 bruin

500427 paars

500428 roze

500429 zilver

500430 goud

500431 oranje

501760 wit

501761 geel

501762 groen

501763 blauw

501764 rood

501765 zwart

501766 bruin

501767 paars

501768 roze

501769 zilver

501760 goud

501761 oranje

500450 wit

500451 geel

500452 groen

500453 blauw

500454 rood

500455 zwart

500456 bruin

500457 paars

500458 roze

500459 zilver

500450 goud

500451 oranje

De planken van kunststof zijn ook voor sponsorhindernissen te gebruiken.

De binnenzijde is gedeeltelijk gevuld met hout.

Kunststof hindernis planken
Afmeting 300 cm x 20 cm

€ 64,95
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500480 wit

500481 geel

500483 blauw

500484 rood

500485 zwart

De  kunststof springbalken zijn leverbaar als lichtgewicht en als balken met een houten kern. De lichtgewicht balken zijn 

geschikt voor grondwerk, kleine cavaletti’s of een laag sprongetje bijvoorbeeld met pony’s. De balken met houten kern 

zijn geschikt voor hindernissen, voor het springen maar ook bij grote cavaletti blokken. Het voordeel van deze kunststof 

springbalken is dat ze niet geschilderd hoeven worden. Ook worden de balken niet zwaar doordat het kunststof geen 

vocht op kan nemen in tegenstelling tot houten balken. De kunststof springbalken kunnen het hele jaar buiten liggen.

Ze zijn kleurvast en vorstbestendig.  

Kunststof springbalken

https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/21-5746-springbalken-35-meter-kunststof-met-houten-kern.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/21-5746-springbalken-35-meter-kunststof-met-houten-kern.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/8-7588-hindernisbalk-kunststof-175-cm.html#/134-kleur_hindernisbalken-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/8-7588-hindernisbalk-kunststof-175-cm.html#/134-kleur_hindernisbalken-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/17-5725-springbalk-175-meter-kunststof-met-houten-kern.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/17-5725-springbalk-175-meter-kunststof-met-houten-kern.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/204-6110-hindernis-plank.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/204-6110-hindernis-plank.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/16-springbalken
https://www.nedlandic.nl/16-springbalken


 

In 10 verschillende kleuren leverbaarKleuren cover               € 5,25

500610 wit

500611 geel

500612 groen

500613 blauw

500614 rood

500615 zwart

500617 paars

500618 roze

500619 zilver

500610 goud

500611 oranje

De kleuren covers worden gebruikt om de kunststof balken 2 kleuren te geven. De covers worden eenvoudig om de 

balken aangebracht. Zowel de balken als de covers zijn in veel kleuren leverbaar, zo heeft men mogelijkheden voor 

veel kleuren combinaties. Ook is dit te combineren met de kleuren van de springstaanders.

Stickers voor springbalken
In 10 kleuren leverbaar, geschikt voor de kunststof springbalken

Veel mogelijkheden om de springbalken in mooie kleuren uit te voeren.

500630 wit

500631 geel

500632 groen

500633 blauw

500634 rood

500635 zwart

500637 paars

500638 roze

500639 zilver

500640 oranje

€ 1,69
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https://www.nedlandic.nl/springbalken/24-5769-kleuren-cover.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/24-5769-kleuren-cover.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/24-5769-kleuren-cover.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/1392-13552-stickers-voor-springbalken.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/1392-13552-stickers-voor-springbalken.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/1392-13552-stickers-voor-springbalken.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/1392-13552-stickers-voor-springbalken.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/1392-13552-stickers-voor-springbalken.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/1392-13552-stickers-voor-springbalken.html#/186-kleur-wit


Hindernisbalk soft

Afmetingen: 300 cm x 10 cm x 10 cm 

€ 39,95

Zachte hindernisbalken zijn ideaal als grondbalken bij hindernissen en voor grondwerk bij de training.

 

€ 1395,00

€ 225,00

€ 125,00

€ 85,00

Springmuur 

501300 Muur, compleet

             Gewicht 60 kg

501310 Muur, basis deel

             150 cm x 60 cm  

501320 Muur middendeel

             75 cm x 20 cm  

501330 Muur bovendeel wit

             50 cm x 10 cm  

150091 paars

150093 geel

150094 blauw

150095 rood

150096 groen

150097 oranje

150098 roze

150101 zwart

500750 Working Equitation hek   € 192,50
Gemaakt van HDPE voor een lange levensduur

Geschikt voor trainingen en wedstrijden van 

Working Equitation, TREC en western.

De verbindingsstukken zijn alleen verkrijgbaar in wit.

Wordt als bouwpakket geleverd, levering is zonder de zijvleugels.

500750 wit

500751 geel

500752 groen

500753 blauw

500754 rood

500756 bruin

500757 paars

500758 roze

500759 zilver

500760 goud
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Zachte hindernisbalken 

Hindernisbalken soft zijn voor meerdere doeleinden geschikt. Zachte hindernisbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardige

materialen en zijn gebruiksvriendelijk. Het is een aanvulling op het gebruik van het gewone cavaletti materiaal. 

Bovendien zijn de balken erg licht van gewicht en door de opvallende kleurtjes waar u uit kunt kiezen heeft het paard of 

de pony toch ontzag voor de balken. Deze balken zijn perfect voor het uitoefenen van grondwerk, door de flexibiliteit 

kunt u de balken in de gewenste vorm leggen om veel oefeningen te perfectioneren. Door ze te gebruiken als 

drafbalken leert uw dier te bewegen met meer impuls en souplesse. Ook kunt u de balken gebruiken als grondbalk voor 

de hindernis. Ook ideaal voor kinderen.

300 cm x 90 cm  

https://www.nedlandic.nl/springbalken/713-10475-friendly-url-autogeneration-failed.html#/193-kleur-geel
https://www.nedlandic.nl/springbalken/713-10475-friendly-url-autogeneration-failed.html#/193-kleur-geel
https://www.nedlandic.nl/opvulling-hindernissen/228-muur-springmuur.html
https://www.nedlandic.nl/opvulling-hindernissen/228-muur-springmuur.html
https://www.nedlandic.nl/opvulling-hindernissen/228-muur-springmuur.html
https://www.nedlandic.nl/opvulling-hindernissen/228-muur-springmuur.html
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/1400-13562-working-equitation-trec-poort-8719214151959.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/713-10475-friendly-url-autogeneration-failed.html#/193-kleur-geel
https://www.nedlandic.nl/springbalken/713-10475-friendly-url-autogeneration-failed.html#/193-kleur-geel
https://www.nedlandic.nl/springbalken/713-10475-friendly-url-autogeneration-failed.html#/193-kleur-geel
https://www.nedlandic.nl/springbalken/713-10475-friendly-url-autogeneration-failed.html#/193-kleur-geel
https://www.nedlandic.nl/springbalken/713-10475-friendly-url-autogeneration-failed.html#/193-kleur-geel
https://www.nedlandic.nl/springbalken/713-10475-friendly-url-autogeneration-failed.html#/193-kleur-geel
https://www.nedlandic.nl/springbalken/713-10475-friendly-url-autogeneration-failed.html#/193-kleur-geel
https://www.nedlandic.nl/springbalken/713-10475-friendly-url-autogeneration-failed.html#/193-kleur-geel
https://www.nedlandic.nl/springbalken/713-10475-friendly-url-autogeneration-failed.html#/193-kleur-geel
https://www.nedlandic.nl/springbalken/713-10475-friendly-url-autogeneration-failed.html#/193-kleur-geel


10 springbalken met 20 kleuren covers
Artikelnummer: 500490

10 x springbalken kunststof met houten kern 300 cm

20 x kleuren covers

Afmetingen: 300 cm, ø 10 cm

Keuze uit 12 verschillende kleuren. Kleuren naar wens.

20 springbalken met 40 kleuren covers

Artikelnummer: 500491

20 x springbalken kunststof met houten kern 300 cm

40 x kleuren covers

Afmetingen: 300 cm, ø 10 cm

Keuze uit 12 verschillende kleuren.

10 springstaanders met 20 lepels

Artikelnummer: 500510

10 x springstaanders kunststof met metalen voet

20 x lepels safety-system

Keuze uit 10 verschillende kleuren.

20 springstaanders met 40 lepels

Artikelnummer: 500520

20 x springstaanders kunststof met metalen voet

40 x lepels safety-system

Keuze uit 10 verschillende kleuren.

€ 540,00

€ 1075,00

€ 930,00

€ 1860,00

30 springbalken met 60 kleuren covers
Artikelnummer: 500492

30 x springbalken kunststof met houten kern 300 cm

60 x kleuren covers

Afmetingen: 300 cm, ø 10 cm

Keuze uit 12 verschillende kleuren.

€ 1610,00

Set met 5 zachte hindernisbalken

Artikelnummer: 150099  

De zachte hindernisbalken zijn leverbaar in de kleuren:

paars, geel, blauw, rood, groen, oranje, roze en zwart

Set met 10 zachte hindernisbalken

Artikelnummer: 150100  

€ 195,00

€ 385,00
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Sets springbalken en springstaanders

 Kleuren naar wens

https://www.nedlandic.nl/springbalken/625-springbalk-10-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/625-springbalk-10-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/625-springbalk-10-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/625-springbalk-10-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/625-springbalk-10-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/625-springbalk-10-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/24-5769-kleuren-cover.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/24-5769-kleuren-cover.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/624-springbalken-20-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/624-springbalken-20-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/624-springbalken-20-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/624-springbalken-20-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/624-springbalken-20-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/624-springbalken-20-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/24-5769-kleuren-cover.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/24-5769-kleuren-cover.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/421-springstaanders-set-van-10-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/421-springstaanders-set-van-10-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/421-springstaanders-set-van-10-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/421-springstaanders-set-van-10-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/421-springstaanders-set-van-10-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/421-springstaanders-set-van-10-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/421-springstaanders-set-van-10-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/55-lepels-staanders-safety-system.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/55-lepels-staanders-safety-system.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/422-springstaanders-hindernissen.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/422-springstaanders-hindernissen.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/422-springstaanders-hindernissen.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/422-springstaanders-hindernissen.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/422-springstaanders-hindernissen.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/55-lepels-staanders-safety-system.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/55-lepels-staanders-safety-system.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/619-springbalken-30-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/619-springbalken-30-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/619-springbalken-30-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/619-springbalken-30-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/619-springbalken-30-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/619-springbalken-30-stuks.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/24-5769-kleuren-cover.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/24-5769-kleuren-cover.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/1100-friendly-url-autogeneration-failed.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/1100-friendly-url-autogeneration-failed.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/1100-friendly-url-autogeneration-failed.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/1100-friendly-url-autogeneration-failed.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/1220-friendly-url-autogeneration-failed.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/1220-friendly-url-autogeneration-failed.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/1220-friendly-url-autogeneration-failed.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/1220-friendly-url-autogeneration-failed.html
https://www.nedlandic.nl/6-hindernismateriaal-hindernissen
https://www.nedlandic.nl/6-hindernismateriaal-hindernissen


Springstaander kunststof  € 74,95

Springstaander met geïntegreerd sleutelgatprofiel 

5500220 Springstaander, wit,  € 84,95

Metalen voet, hoogte 160 cm

 €   9,95

Lepel voor staanders 

500100   Lepel, Safety-System 

Springstaanders & zijvleugels

Springstaander aluminium 

    11620 Springstaander aluminium   € 87,95

               Metalen voet, hoogte 160 cm

ST

500200 wit

500201 geel

500202 groen

500203 blauw

500204 rood

500206 bruin

500207 paars

500208 roze

500209 zilver

500210 goud
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De lepels zijn passend bij de springstaanders, artikelnummer 

500200 tot en met 500210 en de zijvleugels, artikelnummer 

500300 tot en met 500330 

Deze hindernislepels zijn gemakkelijk te verstellen. De gepatenteerde hindernislepels zijn op elke gewenste hoogte te verstellen. Ook 

zijn de hindernislepels 360° draaibaar rond de staander. Hierdoor heeft men de mogelijkheid om 1 staander voor meerdere 

sprongen te gebruiken. Wanneer er van de bovenzijde druk wordt uitgeoefend zullen deze naar beneden schieten, hetzelfde 

effect als een veiligheidslepel. Dit zal het risico op blessures bij paard en ruiter beperken.

De springstaanders van kunststof zijn licht maar toch stabiel en gebruiksvriendelijk. Het gewicht is maar 6 kg, de hoogte is 160cm.

De voet is van verzinkt metaal met kunststof beschermdoppen voor de veiligheid zo wordt voorkomen dat de ruiten of het paard zich 

blesseert aan de scherpe uiteinden van een staander voet.

De hoogtes zijn aangegeven op de staanders van 40 cm tot 150 cm, dit maakt het veranderen van de hoogte van de 

lepels zeer eenvoudig.

https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/12-72-springstaander.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/12-72-springstaander.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/12-72-springstaander.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/325-springstaander-met-sleutelgat-profiel.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/325-springstaander-met-sleutelgat-profiel.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/325-springstaander-met-sleutelgat-profiel.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/325-springstaander-met-sleutelgat-profiel.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/325-springstaander-met-sleutelgat-profiel.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/325-springstaander-met-sleutelgat-profiel.html
https://www.nedlandic.nl/11-toebehoren-hindernissen
https://www.nedlandic.nl/11-toebehoren-hindernissen
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/55-lepels-staanders-safety-system.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/55-lepels-staanders-safety-system.html
https://www.nedlandic.nl/17-staanders-en-zijvleugels
https://www.nedlandic.nl/17-staanders-en-zijvleugels
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/1126-springstaander-aluminium.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/1126-springstaander-aluminium.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/1126-springstaander-aluminium.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/1126-springstaander-aluminium.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/1126-springstaander-aluminium.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/1126-springstaander-aluminium.html


500320 wit

500321 geel

500322 groen

500323 blauw

500324 rood

500326 bruin

500327 paars

500328 roze

500329 zilver

500330 goud

Kleur buitenzijde

Zijvleugel uitgevoerd in 1 kleur € 159,95

Zijvleugel met gecombineerde kleuren € 159,95

Voor de spijlen van de binnenzijde 

zijn 10 verschillende kleuren mogelijk 

500300 wit

500301 geel

500302 groen

500303 blauw

500304 rood

500306 bruin

500307 paars

500308 roze

500309 zilver

500310 goud
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500340 wit

500341 geel

500342 groen

500343 blauw

500344 rood

 Premium zijvleugel met sleutelgat profiel€ 139,95

De premium zijvleugel is licht en hierdoor 

zeer handig in gebruik. Een hindernis is snel 

op te zetten of te verplaatsen in het parcours.

De zijvleugels zijn uitgevoerd met sleutelgat 

profiel.

https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/185-11940-zijvleugels.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/185-11940-zijvleugels.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/185-11940-zijvleugels.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/193-7598-zijvleugel.html#/92-kleur_buitenzijde_zijvleugels-wit/102-kleur_binnenzijde_zijvleugels-wit
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/193-7598-zijvleugel.html#/92-kleur_buitenzijde_zijvleugels-wit/102-kleur_binnenzijde_zijvleugels-wit
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/193-7598-zijvleugel.html#/92-kleur_buitenzijde_zijvleugels-wit/102-kleur_binnenzijde_zijvleugels-wit
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/1678-14038-premium-zijvleugel.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/1678-14038-premium-zijvleugel.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/1678-14038-premium-zijvleugel.html#/186-kleur-wit


Hindernis standaard

Artikelnummer: 501000

2  springstaanders kunststof 

6  safety-system lepels

3  kunststof springbalken met houten kern 300 cm

6  kleuren covers

Kleuren naar eigen wens samen te stellen.

 € 365,-

Hindernis met plank

Artikelnummer: 501001

2  springstaanders kunststof  

6  safety-system lepels

2  kunststof springbalken met houten kern 300 cm

4  kleuren covers

1  kunststof plank 300 cm

Kleuren naar eigen wens samen te stellen.

Hindernis met springsloot

Artikelnummer: 501002

2  springstaanders kunststof 

6  safety-system lepels

3  kunststof springbalken met houten kern 300 cm

6  kleuren covers

1  springsloot 300 cm x 50 cm

Kleuren naar eigen wens samen te stellen.

€ 505,-

Hindernis met zijvleugels

Artikelnummer: 501003

2  zijvleugels kunststof  

6  safety-system lepels

3  kunststof springbalken met houten kern 300 cm

6  kleuren covers

Kleuren naar eigen wens samen te stellen.

€ 535,-

Hindernis met zijvleugels en onderzethek

Artikelnummer: 501004

2  zijvleugels kunststof  

4  safety-system lepels

2  kunststof springbalken met houten kern 300 cm

4  kleuren covers

1  onderzethek 240 cm x 60 cm

Kleuren naar eigen wens samen te stellen.

€ 615,-

 € 375,-

Complete hindernissen
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 € 625,-

€ 665,-

Hindernis met zijvleugels en 2 planken

Artikelnummer: 501009

2  zijvleugels kunststof

8  safety-system lepels

2  kunststof springbalken met houten kern 300 cm

4  kleuren covers

2  planken

Kleuren naar eigen wens samen te stellen.

€ 625,-

Hindernis met zijvleugels en trainingsborden

Artikelnummer: 501010

2  zijvleugels kunststof 

4  safety-system lepels

2  kunststof springbalken met houten kern 300 cm

4  kleuren covers

1  set trainingsborden Tango

Kleuren naar eigen wens samen te stellen.

   € 655,-

 € 670,-

Hindernis met zijvleugels en hanghek

Artikelnummer: 501006

2  zijvleugels kunststof 

6  safety-system lepels

2  kunststof springbalken met houten kern 300 cm

4  kleuren covers

1  hanghek 300 cm x 60 cm

Kleuren naar eigen wens samen te stellen.

Hindernis met zijvleugels en springsloot

Artikelnummer: 501005

2  zijvleugels kunststof 

6  safety-system lepels

3  kunststof springbalken met houten kern 300 cm

6  kleuren covers

1  springsloot 300 cm x 50 cm

Kleuren naar eigen wens samen te stellen.

Hindernis met zijvleugels en set regenbogen

Artikelnummer: 501007

2  zijvleugels kunststof 

4  safety-system lepels

2  kunststof springbalken met houten kern 300 cm

4  kleuren covers

1  set regenbogen

Kleuren naar eigen wens samen te stellen.

13

https://www.nedlandic.nl/hindernissen/1234-hindernis-plank.html
https://www.nedlandic.nl/hindernissen/1234-hindernis-plank.html
https://www.nedlandic.nl/hindernissen/1234-hindernis-plank.html
https://www.nedlandic.nl/hindernissen/1234-hindernis-plank.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/193-7598-zijvleugel.html#/92-kleur_buitenzijde_zijvleugels-wit/102-kleur_binnenzijde_zijvleugels-wit
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/193-7598-zijvleugel.html#/92-kleur_buitenzijde_zijvleugels-wit/102-kleur_binnenzijde_zijvleugels-wit
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/193-7598-zijvleugel.html#/92-kleur_buitenzijde_zijvleugels-wit/102-kleur_binnenzijde_zijvleugels-wit
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/55-lepels-staanders-safety-system.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/55-lepels-staanders-safety-system.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/24-5769-kleuren-cover.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/24-5769-kleuren-cover.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/204-6110-hindernis-plank.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/204-6110-hindernis-plank.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/hindernissen/1235-hindernis-zijvleugels-onderzet-muur.html
https://www.nedlandic.nl/hindernissen/1235-hindernis-zijvleugels-onderzet-muur.html
https://www.nedlandic.nl/hindernissen/1235-hindernis-zijvleugels-onderzet-muur.html
https://www.nedlandic.nl/hindernissen/1235-hindernis-zijvleugels-onderzet-muur.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/193-7598-zijvleugel.html#/92-kleur_buitenzijde_zijvleugels-wit/102-kleur_binnenzijde_zijvleugels-wit
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/193-7598-zijvleugel.html#/92-kleur_buitenzijde_zijvleugels-wit/102-kleur_binnenzijde_zijvleugels-wit
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/193-7598-zijvleugel.html#/92-kleur_buitenzijde_zijvleugels-wit/102-kleur_binnenzijde_zijvleugels-wit
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/55-lepels-staanders-safety-system.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/55-lepels-staanders-safety-system.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/24-5769-kleuren-cover.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/24-5769-kleuren-cover.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/opvulling-hindernissen/342-trainingsborden-tango.html
https://www.nedlandic.nl/opvulling-hindernissen/342-trainingsborden-tango.html
https://www.nedlandic.nl/hindernissen/212-hindernis-zijvleugels-hanghek.html
https://www.nedlandic.nl/hindernissen/212-hindernis-zijvleugels-hanghek.html
https://www.nedlandic.nl/hindernissen/212-hindernis-zijvleugels-hanghek.html
https://www.nedlandic.nl/hindernissen/212-hindernis-zijvleugels-hanghek.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/193-7598-zijvleugel.html#/92-kleur_buitenzijde_zijvleugels-wit/102-kleur_binnenzijde_zijvleugels-wit
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/193-7598-zijvleugel.html#/92-kleur_buitenzijde_zijvleugels-wit/102-kleur_binnenzijde_zijvleugels-wit
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/193-7598-zijvleugel.html#/92-kleur_buitenzijde_zijvleugels-wit/102-kleur_binnenzijde_zijvleugels-wit
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/55-lepels-staanders-safety-system.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/55-lepels-staanders-safety-system.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/24-5769-kleuren-cover.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/24-5769-kleuren-cover.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/194-8148-hanghek-hindernis-hoogte-60cm.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/194-8148-hanghek-hindernis-hoogte-60cm.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/hindernissen/211-hindernis-zijvleugels-springsloot.html
https://www.nedlandic.nl/hindernissen/211-hindernis-zijvleugels-springsloot.html
https://www.nedlandic.nl/hindernissen/211-hindernis-zijvleugels-springsloot.html
https://www.nedlandic.nl/hindernissen/211-hindernis-zijvleugels-springsloot.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/193-7598-zijvleugel.html#/92-kleur_buitenzijde_zijvleugels-wit/102-kleur_binnenzijde_zijvleugels-wit
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/193-7598-zijvleugel.html#/92-kleur_buitenzijde_zijvleugels-wit/102-kleur_binnenzijde_zijvleugels-wit
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/193-7598-zijvleugel.html#/92-kleur_buitenzijde_zijvleugels-wit/102-kleur_binnenzijde_zijvleugels-wit
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/55-lepels-staanders-safety-system.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/55-lepels-staanders-safety-system.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/24-5769-kleuren-cover.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/24-5769-kleuren-cover.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/216-12048-waterbak-springsloot-small-50cm-x-300cm-8719214151195.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/216-12048-waterbak-springsloot-small-50cm-x-300cm-8719214151195.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/hindernissen/213-hindernis-zijvleugels-regenbogen.html
https://www.nedlandic.nl/hindernissen/213-hindernis-zijvleugels-regenbogen.html
https://www.nedlandic.nl/hindernissen/213-hindernis-zijvleugels-regenbogen.html
https://www.nedlandic.nl/hindernissen/213-hindernis-zijvleugels-regenbogen.html
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/193-7598-zijvleugel.html#/92-kleur_buitenzijde_zijvleugels-wit/102-kleur_binnenzijde_zijvleugels-wit
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/193-7598-zijvleugel.html#/92-kleur_buitenzijde_zijvleugels-wit/102-kleur_binnenzijde_zijvleugels-wit
https://www.nedlandic.nl/staanders-en-zijvleugels/193-7598-zijvleugel.html#/92-kleur_buitenzijde_zijvleugels-wit/102-kleur_binnenzijde_zijvleugels-wit
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/55-lepels-staanders-safety-system.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/55-lepels-staanders-safety-system.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/24-5769-kleuren-cover.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/24-5769-kleuren-cover.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/opvulling-hindernissen/305-set-regenbogen-voor-hindernissen.html
https://www.nedlandic.nl/opvulling-hindernissen/305-set-regenbogen-voor-hindernissen.html


Starters set

Artikelnummer: 506010

  6  springstaanders kunststof 

  8  kunststof springbalken met houten kern 300 cm

16  lepels Safety-System

16  kleuren covers

Kleuren naar eigen wens samen te stellen.

Parcours bestaat uit: 2 steilsprongen en 1 oxer, 

of 4 steilsprongen.

                                                

Springparcours "Basis set" 

Basis set met zijvleugels 

Artikelnummer: 506020

  6  springstaanders kunststof 

  2  zijvleugels kunststof

12  kunststof springbalken met houten kern 300 cm

24  lepels Safety-System

24  kleuren covers

Kleuren naar eigen wens samen te stellen.

Parcours bestaat uit: 5 sprongen, 

waarvan 1 oxer.                 

Basis set met staanders

Artikelnummer: 506021

 

  8  springstaanders kunststof

      (geen zijvleugels)

12  kunststof springbalken met houten kern 300 cm

24  lepels Safety-System

24  kleuren covers

Kleuren naar eigen wens samen te stellen.

Parcours bestaat uit: 5 sprongen, 

waarvan 1 oxer.                

Springparcours "Starters set" 

Diverse sets met hindernissen voor een springparcours

 € 995,-

€ 1640,-  € 1440,-
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Springparcours "Maxi super set" 

Maxi super set  
Artikelnummer: 506060

20  staanders kunststof  

10  zijvleugels kunststof 

30  kunststof springbalken met houten kern 300 cm

70  lepels Safety-System

60  kleuren covers

  1  muur compleet

  1  springsloot 300 x 100 cm

  2  springsloten rond ø 100 cm

  1  hanghek  300 x 40 cm

  2  onderzethek medium 110 x 60 cm

  2  hindernis planken

  1  set regenbogen

  1  set onderzet muur

Kleuren naar eigen wens samen te stellen.                                          

  3  onderzethek Diamant

    € 8150,-
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Springparcours "Medium set" 

Medium set met zijvleugels  

Artikelnummer: 506030

10  springstaanders kunststof

  4  zijvleugels kunststof

20  kunststof springbalken met houten kern 300 cm

40  lepels Safety-System

40  kleuren covers

Kleuren naar eigen wens samen te stellen.

Parcours bestaat uit: 8 sprongen, waarvan 2 oxers.                
      

Medium set met staanders              

Artikelnummer: 506031

 

16  springstaanders kunststof

      (geen zijvleugels)

20  kunststof springbalken met houten kern 300 cm

40  lepels Safety-System

40  kleuren covers

Kleuren naar eigen wens samen te stellen.

Parcours bestaat uit: 8 sprongen, waarvan 2 oxers.                  
        

Springparcours "Professionele set" 

Professionele set met zijvleugels  

Artikelnummer: 506040

16  springstaanders kunststof 

  6  zijvleugels kunststof

30  kunststof springbalken met houten kern 300 cm

60  lepels Safety-System

60  kleuren covers

Kleuren naar eigen wens samen te stellen.

Parcours bestaat uit: 11 sprongen, waarvan 4 oxers.                  

      

Professionele set met staanders        

Artikelnummer: 506041

 

24  springstaanders kunststof

      (geen zijvleugels)

30  kunststof springbalken met houten kern 300 cm

60  lepels Safety-System

60  kleuren covers

Kleuren naar eigen wens samen te stellen.

Parcours bestaat uit: 11 sprongen, waarvan 4 oxers.                   

        

€ 2840,- € 2650,-

€ 4325,- € 3975,-
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https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/55-lepels-staanders-safety-system.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/55-lepels-staanders-safety-system.html
https://www.nedlandic.nl/springbalken/24-5769-kleuren-cover.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/24-5769-kleuren-cover.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit


Overgangslepels

401001  6 x 6 cm

401003  8 x 8 cm

€   9,95

€   9,95

120202    Hindernis vlaggetje, met houder, wit

120201    Hindernis vlaggetje, met houder, rood €   2,50

T100100  Hindernis vlaggetje, met houder, wit

T100200  Hindernis vlaggetje, met houder, rood

€   3,25

€   3,25

€   2,50

 €   9,50
 € 14,95
 € 22,50

502800   Sleutelgat profiel, aluminium      150 cm  € 19,95

402100   Sleutelgat profiel, metaal            150 cm

120050   Sleutelgat profiel, kunststof, wit    50 cm

 € 14,95

 €   4,95

502814   Lepel voor sleutelgatprofiel   FEI goedgekeurd

502836   Veiligheidsadapter                 FEI goedgekeurd

502850   Veiligheidslepel met adapter FEI goedgekeurd

120075   Sleutelgat profiel, kunststof, wit    75 cm  €   7,25

Toebehoren hindernismateriaal

 €    3,25120020   Hindernislepel kunststof, 20 mm diep

120021   Hindernislepel kunststof, 25 mm diep

120022   Set van 10 hindernislepels kunststof, 20 mm diep

120023   Set van 10 hindernislepels kunststof, 25 mm diep

€    3,25

€  30,00

€  30,00

T100100 en T100200 120202 en 120201

Ophangbeugels voor springbalken 

401005 Set ophangbeugels voor 10 springbalken

401006 Set ophangbeugels voor   5 springbalken

€ 42,50

€ 27,95

D115001 Hindernisnummers Set rood

De set bevat de nummers 1-15 

en de letters 2 x A , 2 x B , 1 x C

D115000 Hindernisnummers Set wit    € 399,95

Set Hindernisnummers

   € 399,95
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401009 Uitbreidingset voor ophangbeugels  € 14,95

De uitbreidingset bestaat uit 10 buisjes welke over de normale set van ophangbeugels kunnen worden geschoven hierdoor worden 

de pennen van de ophangbeugels verlengd en kun je op de pennen 2 balken i.p.v. 1 balk leggen.

De ophangbeugels zijn geschikt om de springbalken 

netjes op te ruimen. Boven de bakrand zijn springbeugels van 

korte ophangbeugels van 5 balken erg handig.

https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/226-overgangslepel-voor-staander-6-cm-x-6-cm.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/226-overgangslepel-voor-staander-6-cm-x-6-cm.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/227-overgangslepel-voor-staander-8-cm-x-8-cm.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/227-overgangslepel-voor-staander-8-cm-x-8-cm.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/286-6573-hindernis-vlaggetjes.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/286-6573-hindernis-vlaggetjes.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/286-6573-hindernis-vlaggetjes.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/286-6574-hindernis-vlaggetjes.html#/187-kleur-rood
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/286-6574-hindernis-vlaggetjes.html#/187-kleur-rood
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/286-6574-hindernis-vlaggetjes.html#/187-kleur-rood
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/547-9912-hindernis-vlag.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/547-9912-hindernis-vlag.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/547-9912-hindernis-vlag.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/547-9913-hindernis-vlag.html#/187-kleur-rood
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/547-9913-hindernis-vlag.html#/187-kleur-rood
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/547-9913-hindernis-vlag.html#/187-kleur-rood
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/229-sleutelgat-profiel-aluminium-8719214151430.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/229-sleutelgat-profiel-aluminium-8719214151430.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/229-sleutelgat-profiel-aluminium-8719214151430.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/551-sleutelgatprofiel-metaal-8719214151447.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/551-sleutelgatprofiel-metaal-8719214151447.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/551-sleutelgatprofiel-metaal-8719214151447.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/978-11827-sleutelgat-profiel-kunststof.html#/589-lengte-50_cm
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/978-11827-sleutelgat-profiel-kunststof.html#/589-lengte-50_cm
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/978-11827-sleutelgat-profiel-kunststof.html#/589-lengte-50_cm
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/223--veiligheidslepels-fei-goedgekeurd.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/223--veiligheidslepels-fei-goedgekeurd.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/224-veiligheids-adapter-120kg-fei-goedgkeurd.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/224-veiligheids-adapter-120kg-fei-goedgkeurd.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/225-veiligheidslepel-met-adapter-fei-goegekeurd.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/225-veiligheidslepel-met-adapter-fei-goegekeurd.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/978-11828-sleutelgat-profiel-kunststof.html#/590-lengte-75_cm
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/978-11828-sleutelgat-profiel-kunststof.html#/590-lengte-75_cm
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/978-11828-sleutelgat-profiel-kunststof.html#/590-lengte-75_cm
https://www.nedlandic.nl/11-toebehoren-hindernissen
https://www.nedlandic.nl/11-toebehoren-hindernissen
https://www.nedlandic.nl/zoeken?controller=search&s=ophangbeugels+springbalken
https://www.nedlandic.nl/zoeken?controller=search&s=ophangbeugels+springbalken
https://www.nedlandic.nl/zoeken?controller=search&s=ophangbeugels+springbalken
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/520-set-ophangbeugels-springbalken.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/520-set-ophangbeugels-springbalken.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/1044-set-ophangbeugels-hindernisbalken.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/1044-set-ophangbeugels-hindernisbalken.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/56-12202--hindernisnummers.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/56-12202--hindernisnummers.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/1388-verlengbuis-voor-ophangbeugels-8719214151928.html
https://www.nedlandic.nl/toebehoren-hindernissen/1388-verlengbuis-voor-ophangbeugels-8719214151928.html


500700 300 cm x 60 cm  

500710 

500720 

500730 

300 cm x 40 cm 

350 cm x 60 cm 

350 cm x 40 cm

€149,95

€139,95

€159,95

€149,95

  

500840  wit    

500846  bruin   

500880  wit   

500886  bruin 

 250 cm x 60 cm  

 

 

 

250 cm x 60 cm  

250 cm x 80 cm  

250 cm x 80 cm 

500830  Onderzethek "Large"

240 cm x 40 cm 

€139,95

500832  Onderzet hek "Medium"

110 cm x 60 cm       

€   99,95

500835  Onderzethek "Small“

60 cm x 60 cm  

€   59,95

500950  Onderzet hek "Diamant"

60 cm x 60 cm  

€   59,95

€139,95

Voor de veiligheid van ruiter en paard zijn alle onderzethekken 

uitgevoerd met rubberen voeten. Dit om blessures te voorkomen.

Hang- en onderzethekken

 Onderzethek,  

500800 Trainingshek    € 179,95

voor springsloot 

Onderzethekken

Onderzethekken

Trainingshek voor springsloot

Hanghekken
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Alle hanghekken en onderzethekken zijn leverbaar in 10 verschillende kleuren, wit, geel, groen, blauw, rood, zwart, 

bruin, paars, roze, zilver en goud. Combinaties van alle kleuren zijn mogelijk voor de buitenzijde en voor de spijlen. 

Doordat  het aan te passen is kun je met de kleur van de springbalken en de kleur van de hindernisstaanders een heel

mooi geheel creëren. 

De kunststof liggers van het hek zijn met hout gevuld.

Uitgevoerd met rubberen voeten voor veiligheid en 

stabiliteit.

Bij de hanghekken van kunststof is de bovenste buis 

met hout gevuld.

De hanghekken zijn licht en gemakkelijk in gebruik

De onderzethekken zijn van kunststof, licht en hierdoor gemakkelijk 

te verplaatsen.Ze zijn uitgevoerd met een rubberen voet hierdoor

 veilig, voorkomt letsel en door het gewicht van de rubberen voet 

staan ze toch heel stabiel

300 cm x 60 cm 

https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/194-8148-hanghek-hindernis-hoogte-60cm.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/194-8148-hanghek-hindernis-hoogte-60cm.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/194-8148-hanghek-hindernis-hoogte-60cm.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/192-7818-hanghek-hindernis.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/192-7818-hanghek-hindernis.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/196-8258-hanghek-350cm-x-60cm.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/196-8258-hanghek-350cm-x-60cm.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/195-8038-hanghek-hindernis-350cm.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/195-8038-hanghek-hindernis-350cm.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/192-7818-hanghek-hindernis.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/192-7818-hanghek-hindernis.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/192-7818-hanghek-hindernis.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/196-8258-hanghek-350cm-x-60cm.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/196-8258-hanghek-350cm-x-60cm.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/196-8258-hanghek-350cm-x-60cm.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/195-8038-hanghek-hindernis-350cm.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/195-8038-hanghek-hindernis-350cm.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/195-8038-hanghek-hindernis-350cm.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/304-11890-onderzethek-250cm-x-80cm.html#/186-kleur-wit/190-hoogte-60cm
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/304-11890-onderzethek-250cm-x-80cm.html#/186-kleur-wit/190-hoogte-60cm
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/304-11892-onderzethek-250cm-x-80cm.html#/190-hoogte-60cm/192-kleur-bruin
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/304-11892-onderzethek-250cm-x-80cm.html#/190-hoogte-60cm/192-kleur-bruin
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/304-11891-onderzethek-250cm-x-80cm.html#/186-kleur-wit/191-hoogte-80cm
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/304-11891-onderzethek-250cm-x-80cm.html#/186-kleur-wit/191-hoogte-80cm
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/304-11893-onderzethek-250cm-x-80cm.html#/191-hoogte-80cm/192-kleur-bruin
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/304-11893-onderzethek-250cm-x-80cm.html#/191-hoogte-80cm/192-kleur-bruin
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/304-11890-onderzethek-250cm-x-80cm.html#/186-kleur-wit/190-hoogte-60cm
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/304-11890-onderzethek-250cm-x-80cm.html#/186-kleur-wit/190-hoogte-60cm
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/304-11892-onderzethek-250cm-x-80cm.html#/190-hoogte-60cm/192-kleur-bruin
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/304-11892-onderzethek-250cm-x-80cm.html#/190-hoogte-60cm/192-kleur-bruin
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/304-11892-onderzethek-250cm-x-80cm.html#/190-hoogte-60cm/192-kleur-bruin
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/304-11891-onderzethek-250cm-x-80cm.html#/186-kleur-wit/191-hoogte-80cm
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/304-11891-onderzethek-250cm-x-80cm.html#/186-kleur-wit/191-hoogte-80cm
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/304-11891-onderzethek-250cm-x-80cm.html#/186-kleur-wit/191-hoogte-80cm
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/304-11893-onderzethek-250cm-x-80cm.html#/191-hoogte-80cm/192-kleur-bruin
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/304-11893-onderzethek-250cm-x-80cm.html#/191-hoogte-80cm/192-kleur-bruin
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/304-11893-onderzethek-250cm-x-80cm.html#/191-hoogte-80cm/192-kleur-bruin
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/197-8368-onderzethek-opvulhek-large.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/197-8368-onderzethek-opvulhek-large.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/201-8468-onderzethek-opvulhek-medium.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/201-8468-onderzethek-opvulhek-medium.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/202-8578-onderzethek-opvulhek-small.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/202-8578-onderzethek-opvulhek-small.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/203-8688-onderzethek-opvulhek-diamant.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/203-8688-onderzethek-opvulhek-diamant.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/19-onderzet-en-hanghekken
https://www.nedlandic.nl/19-onderzet-en-hanghekken
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/304-11890-onderzethek-250cm-x-80cm.html#/186-kleur-wit/190-hoogte-60cm
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/304-11890-onderzethek-250cm-x-80cm.html#/186-kleur-wit/190-hoogte-60cm
https://www.nedlandic.nl/onderzet-en-hanghekken/304-11890-onderzethek-250cm-x-80cm.html#/186-kleur-wit/190-hoogte-60cm
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/220-8798-trainings-hek-voor-springsloot-waterbak-.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/220-8798-trainings-hek-voor-springsloot-waterbak-.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/zoeken?controller=search&s=onderzethek
https://www.nedlandic.nl/zoeken?controller=search&s=onderzethek
https://www.nedlandic.nl/zoeken?controller=search&s=onderzethek
https://www.nedlandic.nl/zoeken?controller=search&s=onderzethek
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/220-8798-trainings-hek-voor-springsloot-waterbak-.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/220-8798-trainings-hek-voor-springsloot-waterbak-.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/zoeken?controller=search&s=hanghekken
https://www.nedlandic.nl/zoeken?controller=search&s=hanghekken


501240 Set regenbogen

60 cm x 140 cm 

501250 Mini smiley

60 cm x 70 cm   

€ 199,50

€ 79,95

501110 Onderzet bord Tango € 199,50

501220 Brug onderzetbord

 

€ 199,50

501270 Extra rubberen voet  € 10,00

Trainingsborden

Geeft extra stabiliteit bij wind in de  

buitenbak.
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set van 2

per stuk

Met de training raken de paarden gewend aan de felle kleuren  

De borden kunnen ook voor reclamedoeleinden worden gebruikt, 

voor de training en de wedstrijden.

De borden onder de hindernissen bieden zeer veel mogelijkheden 

geplakt worden. 

sponsornamen en afbeeldingen kunnen eenvoudig op de borden 

van de borden. Tijdens de wedstrijden zijn de paarden dan 

gewend aan felgekleurde hindernissen. Ook met de wedstrijden 

worden de borden vaak onder de hindernissen gebruikt.

60 cm x 145 cm 

set van 2

60 cm x 145 cm

set van 2

https://www.nedlandic.nl/opvulling-hindernissen/305-set-regenbogen-voor-hindernissen.html
https://www.nedlandic.nl/opvulling-hindernissen/305-set-regenbogen-voor-hindernissen.html
https://www.nedlandic.nl/opvulling-hindernissen/305-set-regenbogen-voor-hindernissen.html
https://www.nedlandic.nl/opvulling-hindernissen/327-mini-vlag-en-smiley.html
https://www.nedlandic.nl/opvulling-hindernissen/327-mini-vlag-en-smiley.html
https://www.nedlandic.nl/opvulling-hindernissen/327-mini-vlag-en-smiley.html
https://www.nedlandic.nl/opvulling-hindernissen/342-trainingsborden-tango.html
https://www.nedlandic.nl/opvulling-hindernissen/342-trainingsborden-tango.html
https://www.nedlandic.nl/opvulling-hindernissen/328-13522-onderzetmuur-voor-hindernis.html#/828-kleur-stenen_bruin
https://www.nedlandic.nl/opvulling-hindernissen/328-13522-onderzetmuur-voor-hindernis.html#/828-kleur-stenen_bruin
https://www.nedlandic.nl/opvulling-hindernissen/328-13522-onderzetmuur-voor-hindernis.html#/828-kleur-stenen_bruin
https://www.nedlandic.nl/43-opvulling-hindernissen
https://www.nedlandic.nl/43-opvulling-hindernissen


W400101 Menkegel oranje

W400108 Menkegel blauw

W400109 Menkegel geel

W400110 Menkegel zwart 

€ 23,95

€ 23,95

€ 23,95

€ 23,95

W400102 Bal voor menkegel

ø 72 mm, Gewicht 200 gram

€   2,50

Menkegels FEI goedgekeurd

Menkegels en toebehoren

Set menkegels

W400103 Set van    4              € 

W400104 Set van    8              € 

W400105 Set van  20              €

W400106 Set van  50              € 

 90,00

 180,00

450,00

1099,00

130302 Set Menkegelhoezen
          

Deze complete set bestaat uit:

• 1 tot 20 in rood en wit  

• 1 x de letters a-b-c-d in wit

• 1 x de letters a-b-c-d in rood

€ 365,00

D610100 Uitgebreide nummer
                set voor het mennen

Afmetingen pionnen: 

32 x 32 x 32 cm

(lxbxh)

Deze complete set bestaat uit:

• 1 tot en met 20, wit

• 1 tot en met 20, Rood

• 4x A, 4x B, 4x C, 4x D wit

• 4x A, 4x B, 4x C, 4x D rood

Nummerset 1 tot en met 15 en 
de letters 2xA, 2xB, 1xC

D115000 wit

D115001 rood

Afmetingen pionnen: 32 x 32 x 32 cm

Bij Nedlandic bent u aan het juiste adres voor het complete assortiment artikelen voor de mensport. Wij hebben de 

echte originele menkegels en bijhorende menkegelbal uit Duitsland. De menkegels voldoen aan het FEI reglement. 

De menkegels zijn geschikt om thuis te oefenen of om een geheel menparcours uit te zetten. In het assortiment hebben 

wij ook nummers voor bij de menkegels of een complete piste van 40 x 100 meter met bijbehorende letterpionnen.

Natuurlijk zijn ook de de menkegel hoezen met de nummers en de letters bij ons te bestellen.

€ 399,95

€1295,00
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Kleur naar keuze, ook een mix van kleuren

https://www.nedlandic.nl/menkegels/141-bal-menkegel.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/141-bal-menkegel.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/141-bal-menkegel.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/131-14116-menkegel-8719214150563.html#/927-kleur_menkegels-oranje
https://www.nedlandic.nl/menkegels/131-14116-menkegel-8719214150563.html#/927-kleur_menkegels-oranje
https://www.nedlandic.nl/32-menkegels
https://www.nedlandic.nl/32-menkegels
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1308-menkegelhoezen.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1308-menkegelhoezen.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1308-menkegelhoezen.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1308-menkegelhoezen.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1308-menkegelhoezen.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1308-menkegelhoezen.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1308-menkegelhoezen.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1308-menkegelhoezen.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1122-nummer-en-letter-set-pionnen-menparcours.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1122-nummer-en-letter-set-pionnen-menparcours.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1122-nummer-en-letter-set-pionnen-menparcours.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1122-nummer-en-letter-set-pionnen-menparcours.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1122-nummer-en-letter-set-pionnen-menparcours.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1122-nummer-en-letter-set-pionnen-menparcours.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1122-nummer-en-letter-set-pionnen-menparcours.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1122-nummer-en-letter-set-pionnen-menparcours.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1122-nummer-en-letter-set-pionnen-menparcours.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1122-nummer-en-letter-set-pionnen-menparcours.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1122-nummer-en-letter-set-pionnen-menparcours.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1122-nummer-en-letter-set-pionnen-menparcours.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1122-nummer-en-letter-set-pionnen-menparcours.html
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1123-12009-nummerset-1-tm-15-a-b-c.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1123-12009-nummerset-1-tm-15-a-b-c.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/menkegels/1123-12009-nummerset-1-tm-15-a-b-c.html#/186-kleur-wit


Springsloot rond ø 100 cm

501550 blauw
501555 zwart

Springsloot small

501500 blauw
501505 zwart
 
Afmetingen: 50 x 300 cm

Springsloot medium

501510 blauw            
501515 zwart

Afmetingen:100 x 300 cm

Springsloot large

501540 blauw
501545 zwart

Afmetingen: 180 x 300 cm

501600 Set springsloten

500800 Trainingshek

Leverbaar in veel kleuren combinaties   

 € 179,95Trainingshek voor springsloten

2 ronde springsloten ø1 meter

1 springsloot    50 cm x 300 cm

1 springsloot  100 cm x 300 cm

1 springsloot  180 cm x 300 cm

€ 124,95

€ 139,95

€ 209,95

€ 269,95

€ 850,00
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Springsloten

Afmetingen: 300 x 60 cm

https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/215-12046-waterbak-springsloot-rond-1-meter--8719214151188.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/215-12046-waterbak-springsloot-rond-1-meter--8719214151188.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/215-12046-waterbak-springsloot-rond-1-meter--8719214151188.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/215-12046-waterbak-springsloot-rond-1-meter--8719214151188.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/215-12046-waterbak-springsloot-rond-1-meter--8719214151188.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/215-12046-waterbak-springsloot-rond-1-meter--8719214151188.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/215-12046-waterbak-springsloot-rond-1-meter--8719214151188.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/215-12046-waterbak-springsloot-rond-1-meter--8719214151188.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/215-12046-waterbak-springsloot-rond-1-meter--8719214151188.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/215-12046-waterbak-springsloot-rond-1-meter--8719214151188.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/215-12046-waterbak-springsloot-rond-1-meter--8719214151188.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/215-12046-waterbak-springsloot-rond-1-meter--8719214151188.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/215-12046-waterbak-springsloot-rond-1-meter--8719214151188.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/215-12046-waterbak-springsloot-rond-1-meter--8719214151188.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/215-12046-waterbak-springsloot-rond-1-meter--8719214151188.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/215-12046-waterbak-springsloot-rond-1-meter--8719214151188.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/216-12048-waterbak-springsloot-small-50cm-x-300cm-8719214151195.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/216-12048-waterbak-springsloot-small-50cm-x-300cm-8719214151195.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/216-12048-waterbak-springsloot-small-50cm-x-300cm-8719214151195.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/216-12048-waterbak-springsloot-small-50cm-x-300cm-8719214151195.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/216-12048-waterbak-springsloot-small-50cm-x-300cm-8719214151195.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/216-12048-waterbak-springsloot-small-50cm-x-300cm-8719214151195.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/216-12048-waterbak-springsloot-small-50cm-x-300cm-8719214151195.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/216-12048-waterbak-springsloot-small-50cm-x-300cm-8719214151195.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/218-6480-waterbak-springsloot-100cm-x-300cm-8719214151836.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/218-6480-waterbak-springsloot-100cm-x-300cm-8719214151836.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/218-6480-waterbak-springsloot-100cm-x-300cm-8719214151836.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/218-6480-waterbak-springsloot-100cm-x-300cm-8719214151836.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/218-6480-waterbak-springsloot-100cm-x-300cm-8719214151836.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/218-6480-waterbak-springsloot-100cm-x-300cm-8719214151836.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/218-6480-waterbak-springsloot-100cm-x-300cm-8719214151836.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/218-6480-waterbak-springsloot-100cm-x-300cm-8719214151836.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/218-6480-waterbak-springsloot-100cm-x-300cm-8719214151836.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/219-6483-waterbak-springsloot-180cm-x-300cm-8719214151218.html#/170-springsloten-180_x_300cm_blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/219-6483-waterbak-springsloot-180cm-x-300cm-8719214151218.html#/170-springsloten-180_x_300cm_blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/219-6483-waterbak-springsloot-180cm-x-300cm-8719214151218.html#/170-springsloten-180_x_300cm_blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/219-6483-waterbak-springsloot-180cm-x-300cm-8719214151218.html#/170-springsloten-180_x_300cm_blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/219-6483-waterbak-springsloot-180cm-x-300cm-8719214151218.html#/170-springsloten-180_x_300cm_blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/219-6483-waterbak-springsloot-180cm-x-300cm-8719214151218.html#/170-springsloten-180_x_300cm_blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/219-6483-waterbak-springsloot-180cm-x-300cm-8719214151218.html#/170-springsloten-180_x_300cm_blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/219-6483-waterbak-springsloot-180cm-x-300cm-8719214151218.html#/170-springsloten-180_x_300cm_blauw
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/222-set-springsloten-waterbakken.html
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/222-set-springsloten-waterbakken.html
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/220-8798-trainings-hek-voor-springsloot-waterbak-.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/220-8798-trainings-hek-voor-springsloot-waterbak-.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/220-8798-trainings-hek-voor-springsloot-waterbak-.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/220-8798-trainings-hek-voor-springsloot-waterbak-.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/220-8798-trainings-hek-voor-springsloot-waterbak-.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/220-8798-trainings-hek-voor-springsloot-waterbak-.html#/113-kleuren_hekken_buitenzijde-wit/123-kleur_hekken_binnen_zijde-wit
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/222-set-springsloten-waterbakken.html
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/222-set-springsloten-waterbakken.html
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/222-set-springsloten-waterbakken.html
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/222-set-springsloten-waterbakken.html
https://www.nedlandic.nl/springsloot-waterbak/222-set-springsloten-waterbakken.html
https://www.nedlandic.nl/42-springsloot-waterbak
https://www.nedlandic.nl/42-springsloot-waterbak


Cavaletti blok Large 

50 cm x 50 cm x 22 cm  3,7 kg

Cavaletti blok Small 

Cavaletti blok Maxi

65 cm x 45 cm x 28 cm  2,75 kg

602461 wit

602462 rood 

602463 blauw 

602464 paars 

Jumping blok

83 cm x 63 cm x 30 cm   5,5 kg

Cavaletti pionnen

34 cm x 34 cm x 35 cm  1,6 kg

400100 wit

400101 blauw

400104 geel

Cavaletti blokken 

€ 25,95

€ 47,95

€ 79,95

€ 64,95

€ 29,95

602471 paars

602472 roze

602473 wit

602474 blauw

602475 rood

602476 groen

602477 geel

602478 zwart

22

501759 wit

501801 geel

501803 blauw

een cavaletti blok te verkrijgen. Ook worden de cavaletti blokken veel gebruikt bij het longeren. Cavaletti’s kunnen 

Cavaletti blokken in combinatie met de springbalken geven veel trainingsmogelijkheden voor zowel de dressuurruiter 

gebruikt worden voor paarden of pony's en zijn een zeer goede aanvulling bij de training. De cavaletti-blokken zijn 

als de springruiter. Training met cavaletti blokken is de basistraining voor ieder paard. De mogelijkheden met cavaletti 

geheel van kunststof en kunnen het gehele jaar buiten blijven staan.

doeleinden te gebruiken. Of het nu is voor het cavaletti lopen of voor kleine sprongen, voor iedere toepassing is er wel 

blokken zijn eindeloos. De cavaletti blokken zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en zijn hierdoor voor diverse

602465 geel 

501750 wit

501751 geel

501753 blauw

501758 roze

                 

30 cm x 30 cm x 14 cm 

1,4 kg

https://www.nedlandic.nl/26-cavaletti-blokken-groot
https://www.nedlandic.nl/26-cavaletti-blokken-groot
https://www.nedlandic.nl/28-cavaletti-blokken-small
https://www.nedlandic.nl/28-cavaletti-blokken-small
https://www.nedlandic.nl/28-cavaletti-blokken-small
https://www.nedlandic.nl/31-cavaletti-block-maxi
https://www.nedlandic.nl/31-cavaletti-block-maxi
https://www.nedlandic.nl/31-cavaletti-block-maxi
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-block-maxi/110-5794-cavaletti-block-maxi-8719214150747.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-block-maxi/110-5794-cavaletti-block-maxi-8719214150747.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-block-maxi/110-5795-cavaletti-block-maxi-8719214150747.html#/24-kleur_hindernismateriaal-rood
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-block-maxi/110-5795-cavaletti-block-maxi-8719214150747.html#/24-kleur_hindernismateriaal-rood
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-block-maxi/110-5795-cavaletti-block-maxi-8719214150747.html#/24-kleur_hindernismateriaal-rood
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-block-maxi/110-5796-cavaletti-block-maxi-8719214150747.html#/23-kleur_hindernismateriaal-blauw
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-block-maxi/110-5796-cavaletti-block-maxi-8719214150747.html#/23-kleur_hindernismateriaal-blauw
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-block-maxi/110-5796-cavaletti-block-maxi-8719214150747.html#/23-kleur_hindernismateriaal-blauw
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-block-maxi/110-5797-cavaletti-block-maxi-8719214150747.html#/29-kleur_hindernismateriaal-paars
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-block-maxi/110-5797-cavaletti-block-maxi-8719214150747.html#/29-kleur_hindernismateriaal-paars
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-block-maxi/110-5797-cavaletti-block-maxi-8719214150747.html#/29-kleur_hindernismateriaal-paars
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-block-maxi/110-5797-cavaletti-block-maxi-8719214150747.html#/29-kleur_hindernismateriaal-paars
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-block-maxi/110-5797-cavaletti-block-maxi-8719214150747.html#/29-kleur_hindernismateriaal-paars
https://www.nedlandic.nl/30-jumping-blokken
https://www.nedlandic.nl/30-jumping-blokken
https://www.nedlandic.nl/84-cavaletti-pionnen
https://www.nedlandic.nl/84-cavaletti-pionnen
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-pionnen/635-10140-cavaletti-pionnen-8719214150556.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-pionnen/635-10140-cavaletti-pionnen-8719214150556.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/paardentraining-blauw-en-geel/1243-13077-cavaletti-pionnen-blauw-en-geel-8719214150556.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/paardentraining-blauw-en-geel/1243-13077-cavaletti-pionnen-blauw-en-geel-8719214150556.html#/184-kleur-blauw
https://www.nedlandic.nl/paardentraining-blauw-en-geel/1243-13078-cavaletti-pionnen-blauw-en-geel-8719214150556.html#/193-kleur-geel
https://www.nedlandic.nl/paardentraining-blauw-en-geel/1243-13078-cavaletti-pionnen-blauw-en-geel-8719214150556.html#/193-kleur-geel
https://www.nedlandic.nl/25-cavaletti-blokken
https://www.nedlandic.nl/25-cavaletti-blokken
https://www.nedlandic.nl/25-cavaletti-blokken
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-block-maxi/110-14075-cavaletti-block-maxi-8719214150747.html#/21-kleur_hindernismateriaal-geel
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-block-maxi/110-14075-cavaletti-block-maxi-8719214150747.html#/21-kleur_hindernismateriaal-geel
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-block-maxi/110-14075-cavaletti-block-maxi-8719214150747.html#/21-kleur_hindernismateriaal-geel
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-block-maxi/110-14075-cavaletti-block-maxi-8719214150747.html#/21-kleur_hindernismateriaal-geel
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-block-maxi/110-14075-cavaletti-block-maxi-8719214150747.html#/21-kleur_hindernismateriaal-geel


505010 Set bestaat uit:

             12 cavaletti blokken S

               6 kunststof springbalken 175 cm

505011 Set bestaat uit:

             12 cavaletti blokken S

               6 kunststof springbalken met houten kern 175 cm

505013 Set bestaat uit:

             12 cavaletti blokken S

               6 kunststof springbalken met houten kern 300 cm

mall

mall

mall

505001 Set van   4 cavaletti blokken Small

505002 Set van 12 cavaletti blokken Small

Sets met cavaletti blokken Small

505050 Set van    

               505051 Set van  

             505055 Set van  

                     

6 cavaletti blokken Large

12 cavaletti blokken Large 

20 cavaletti blokken Large  

Sets met cavaletti blokken Large

505060 Set bestaat uit:

              

505061 Set bestaat uit:

             

 

505062 Set bestaat uit:

               

Kleuren van springbalken en cavaletti blokken 

naar keuze, ook een mix van kleuren is geen probleem.

De cavalettiblokkken small zijn leverbaar in 4 kleuren:

wit, geel, blauw en roze.

Springbalken leverbaar in 12 kleuren.

€   99,95

€ 305,00

€ 479,95

€ 562,50

€ 282,50

€ 562,95

€ 412,50

€ 827,50

€ 1380,00

€ 419,95

€ 939,95

 6 

 3 kunststof springbalken met houten kern 300 cm

cavaletti blokken Large 

12 

  6 kunststof springbalken met houten kern 300 cm

cavaletti blokken Large 

20 

10 kunststof springbalken met houten kern 300 cm

cavaletti blokken Large 

23

De cavaletti blokken Large zijn leverbaar in 3  kleuren:

wit, geel en blauw

https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-small/98-set-12-cavalettiblokken-6-hindernisbalken-175m-kunststof.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-small/98-set-12-cavalettiblokken-6-hindernisbalken-175m-kunststof.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-small/92-12027-cavaletti-blok.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-small/92-12027-cavaletti-blok.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-small/100-set-12-blokken-6-springbalken-175m-kunststof-met-houten-kern.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-small/100-set-12-blokken-6-springbalken-175m-kunststof-met-houten-kern.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-small/92-12027-cavaletti-blok.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-small/92-12027-cavaletti-blok.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-small/102-set-12-cavalettiblokken-6-springbalken-300m-kunststof-met-houten-kern.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-small/102-set-12-cavalettiblokken-6-springbalken-300m-kunststof-met-houten-kern.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-small/92-12027-cavaletti-blok.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-small/92-12027-cavaletti-blok.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-small/95-12030--cavalettiblokken.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-small/95-12030--cavalettiblokken.html#/186-kleur-wit
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-small/97-set-12-cavaletti-blokken.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-small/97-set-12-cavaletti-blokken.html
https://www.nedlandic.nl/28-cavaletti-blokken-small
https://www.nedlandic.nl/28-cavaletti-blokken-small
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/103-set-6-cavaletti-blokken-groot.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/103-set-6-cavaletti-blokken-groot.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/104-set-12-cavaletti-blokken-groot.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/104-set-12-cavaletti-blokken-groot.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/105-set-20-cavaletti-blokken-groot.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/105-set-20-cavaletti-blokken-groot.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/103-set-6-cavaletti-blokken-groot.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/103-set-6-cavaletti-blokken-groot.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/104-set-12-cavaletti-blokken-groot.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/104-set-12-cavaletti-blokken-groot.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/105-set-20-cavaletti-blokken-groot.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/105-set-20-cavaletti-blokken-groot.html
https://www.nedlandic.nl/26-cavaletti-blokken-groot
https://www.nedlandic.nl/26-cavaletti-blokken-groot
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/107-3-cavaletti-compleet.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/107-3-cavaletti-compleet.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/108-cavaletti-compleet.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/108-cavaletti-compleet.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/109-10-cavaletti-s-compleet.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/109-10-cavaletti-s-compleet.html
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/93-5785-cavaletti-blok-groot.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/93-5785-cavaletti-blok-groot.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/93-5785-cavaletti-blok-groot.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/93-5785-cavaletti-blok-groot.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/93-5785-cavaletti-blok-groot.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/93-5785-cavaletti-blok-groot.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/93-5785-cavaletti-blok-groot.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/93-5785-cavaletti-blok-groot.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/93-5785-cavaletti-blok-groot.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/93-5785-cavaletti-blok-groot.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/springbalken/23-5759-springbalk-3-meter-kunststof-met-houten-kern-.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/93-5785-cavaletti-blok-groot.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit
https://www.nedlandic.nl/cavaletti-blokken-groot/93-5785-cavaletti-blok-groot.html#/26-kleur_hindernismateriaal-wit


400102  6 cavaletti pionnen

400104 Set van 12 cavaletti pionnen

400106 Set van 20 cavaletti pionnen

Set van  

Verkrijgbaar in de kleuren wit, blauw en geel.

400110 Set bestaat uit:

             6 cavaletti pionnen

             3 kunststof springbalken 175 cm

400111 Set bestaat uit:

             6 cavaletti pionnen
             3 kunststof springbalken met houten kern 175 cm

Sets met cavaletti pionnen en springbalken

€ 262,95

€ 234,95

400113 Set bestaat uit:

             6 cavaletti pionnen

             3 kunststof springbalken met houten kern 300 cm

€ 307,50

Sets met cavaletti pionnen

€ 175,00

€ 350,00

€ 585,00

Kleuren van de springbalken en cavaletti pionnen naar keuze.

24

400120 Set bestaat uit:

             12 cavaletti pionnen
               6 kunststof springbalken 175 cm

400121 Set bestaat uit:

             12 cavaletti pionnen

               6 kunststof springbalken met houten kern 175 cm

€ 527,95

€ 469,50



Voor de sets heeft men de keuze uit:

Jumping-blokken

Afmeting: 83 cm x 63 cm x 30 cm. Gewicht: 5,5 kg

Verkrijgbaar in 8 kleuren:

wit, geel, groen, blauw, rood, paars en roze.

Springbalken kunststof met houten kern

Afmetingen: 300 cm, ø 10 cm.

Springbalken leverbaar in 12 kleuren.

602500 

             4 Jumping blokken en 

             3 springbalken met houten kern 300 cm

Set bestaat uit:

Cavaletti blokken Maxi

Afmetingen: 65 cm x 45 cm x 28 cm 

Verkrijgbaar in 4 kleuren:

wit, blauw, geel, rood en paars.

Springbalken kunststof met houten kern

Afmetingen: 300 cm, ø 10 cm

Springbalken leverbaar in 12 kleuren.

Voor de sets heeft men de keuze uit:

602512 Set bestaat uit:  

                  6 cavaletti-blokken Maxi

                  4 kunststof springbalken met houten kern 300 cm   

Sets met Jumping blokken

602502 Set van 4 Jumping blokken € 314,95

602501 Set bestaat uit: 

             2 Jumping blokken 

             2 springbalken met houten kern 300 cm

€ 244,95

€ 444,95

Sets met cavaletti blokken Maxi

602504 Set van   4 cavaletti-blokken Maxi

602508 Set van   8 cavaletti-blokken Maxi

602512 Set van 12 cavaletti-blokken Maxi

 

€ 252,00

€ 504,00

€ 756,00

€ 552,50

602520 Set bestaat uit:

                  12 cavaletti-blokken Maxi

                    8  kunststof springbalken met houten kern 300 cm   

€ 1105,00

Sets met cavalettiblokken Maxi en springbalken
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Dressuurring 20x40 meter met 4 meter planken

Art. nr. D040204

Bestaat uit:

27 pionnen

4 hoek pionnen

29 planken 4 meter en 2 planken 2 meter

Dressuurring 20x40 meter met 2 meter planken

Art. nr. D040202

Bestaat uit:

56 pionnen

4 hoek pionnen

60 planken 2 meter

Dressuurring 20x40 meter met 4 meter planken

Art. nr. D060204

Bestaat uit:

37 pionnen

4 hoek pionnen

39 planken 4 meter en 2 planken 2 meter 

Dressuurring 20x60 meter met 2 meter planken

Art. nr. D060202

Bestaat uit:

76 pionnen

4 hoek pionnen

80 planken 2 meter

Menpiste 40x100 meter met 4 meter planken

Art. nr. D100404

Bestaat uit: 

67 pionnen

4 hoek pionnen

70 planken 4 meter

Menpiste  40x100 meter met 2 meter planken

Art. nr. D100404

Bestaat uit:

134 pionnen

4 hoek pionnen

140 planken 2 meter

Plank 4 meter voor dressuurring

Art. nr. D010104

Plank 2 meter voor dressuurring 

Art. nr. D010102

Pion voor dressuurring

Art. nr. D010010 

Hoekpion dressuurring

Art. nr. D010020

€ 1869,00 € 2225,00

€ 2350,00 € 2869,00

€ 35,95 € 25,95

€ 17,95 € 25,95

€ 4100,00 € 4900,00

Dressuurringen en toebehoren
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Dressuur pionnen, set van 12 letterpionnen

Dressuur pionnen voor dressuurpiste 20 x 60 m.

A,B,C,E,F,H,K,M,P,R,S,V

Art. nr. D602012

Dressuur pionnen, set van 8 letterpionen

Dressuur pionnen voor dressuurpiste 20 x 40 m.

A,B,C,E,F,H,K,M

Art. nr. D602008

Dressuur bordjes, 12 stuks

Dressuur bordjes voor dressuurpiste 20 x 60 m.

A,B,C,E,F,H,K,M,P,R,S,V

Art. nr. D206012

Dressuur bordjes, set van 8 stuks

Art. nr. D204008 

Dressuur bordjes voor dressuurpiste 20 x 40 m.

A,B,C,E,F,H,K,M

Dressuur pion, letter pion

Art. nr. D610001

Letterbordje

Art. nr. D206001

Set hindernisnummers pionnen

Art. nr. D115000

Set bestaat uit: 1-15 , 2 x a , 2 x b , 1 x c

€ 525,00 € 365,00

€ 99,00 € 74,95

€ 59,95

€ 10,95 € 399,95

Dressuurpiste permanent 20 m x 60 m.

Art. nr. HT4310

€ 3450,00

Dressuurpiste permanent 20 m x 40 m

Art. nr. HT4309

€ 2590,00

27

De letters staan op 4 zijden, er is boven in ruimte om bloemen in te plaatsen

Passend op de pionnen van de dressuurpistes van Nedlandic Passend op de pionnen van de dressuurpistes van Nedlandic

De letters staan op 4 zijden, er is boven in ruimte om bloemen in te plaatsen



Art. nr. 801001

12 voerplaatsen

- gegalvaniseerd

- poten in hoogte verstelbaar

- dak in hoogte verstelbaar

- driepunts aansluiting voor tractorlift 

- beschermbeugel driepunts aansluiting standaard inbegrepen

- dakrand standaard inbegrepen

- 2 zijdelen eenvoudig te openen

Met dit voerhek is er minder risico dat de paarden in de ruif springen.
Wordt als bouwpakket geleverd. Afgemonteerd ook mogelijk tegen meerprijs.

Hooiruif met speciaal voerhek voor paarden

Art. nr. 801002

12 voerplaatsen

- gegalvaniseerd

- poten in hoogte verstelbaar

- dak in hoogte verstelbaar

- driepunts aansluiting voor tractorlift 

- beschermbeugel driepunts aansluiting standaard inbegrepen

- dakrand standaard in begrepen

- 2 zijdelen eenvoudig te openen
Wordt als bouwpakket geleverd. Afgemonteerd ook mogelijk tegen meerprijs.

Hooiruif geschikt voor paarden en koeien

- 8 of 12 voerplaatsen

- verzinkt

- eenvoudig met de tractorlift te verplaatsen

Ronde voerruif, hooiruif

P303520  Ronde hooiruif ø 232 cm 12 voerplaatsen

€ 1550,00

€ 1550,00

€ 875,00

Hooiruif Ideaal
Art. nr. P303506

- voor los hooi en kleine geperste balen 

- dakrand beschermd, geen gevaar voor verwondingen 

- ook geschikt voor wild en grote geiten rassen 

- voerhoogte 79 cm 

- inclusief haringen voor bodembevestiging
(De groene voerbak is er los bij te bestellen.)

€ 832,50

Hoogte gesloten ring 55 cm totale hoogte 125 cm.
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Hooiruiven
Nedlandic biedt een uitgebreid assortiment hooiruiven en hooinetten aan. Of het nu gaat om een gewone hooiruif, 

ronde balenruif of een kleine wandruif. Wij hebben hooiruiven voor o.a. paarden, koeien, schapen en geiten. 

Een hooiruif is gemakkelijk voor het extra voeren van ruwvoer, of het nu gaat om hooi of kuilvoer. Er zijn hooiruiven 

voor los hooi, voor grote vierkante of ronde balen. De dieren hebben 24 uur per dag de beschikking over ruwvoer. 

Een groot voordeel is dat de dieren minder voer verspillen, ook wordt er minder hooi vertrapt dan wanneer dit in 

de weide los op de grond wordt bijgevoerd. Ook is het mogelijk om een voerbesparend  hooinet bij deze 

hooiruiven te bestellen zodat uw paarden nog minder voer verspillen. Vraag naar de mogelijkheden.

P303522  Ronde hooiruif ø 145 cm   8 voerplaatsen € 635,00

Extra spijlen in het voerhek voor de veiligheid



Hooiruif hoek model van kunststof 

603371 zwart

€ 109,50

Wandruif groot

P332040

Afm.: 86 cm x 64 cm x 47 cm  (L x B x H)

Gewicht 9,8 kg.

 

€ 69,00

Wandruif halfrond

P332010

Afm.: 76 cm x 42 cm x 72 cm  (L x B x H) 

Gewicht 8,0 kg.

Hooiruif voor afscheiding 100 cm

P303601

Afm.: 100 cm x 50 cm x 75 cm (L x B x H) 

€ 293,90

Hooiruif voor afscheiding 175 cm

P303602

Afm.: 175 cm x 50 cm x 75 cm (L x B x H) 

€ 373,20

Hooiruif wand montage 175 cm

P303607

Afm.: 175 cm x 50 cm x 75 cm (L x B x H) 

€ 373,20

€ 63,50

Hoekruif - Hooiruif hoekmodel

P332020

Afm.: 56 cm x 56 cm x 60 cm  (L x B x H)

gewicht 4,3 kg.

Voor stallen met weinig ruimte.

€ 50,75

Een voordeel van deze hooiruif is dat hij gemakkelijk is te vullen.

Het paard eet met het hoofd naar beneden, fijn hooi en stof

kan aan de onderzijde er uit vallen.

Wandruif klein

P332030

Afm.: 59 cm x 42 cm x 36 cm  (L x B x H)

Gewicht 3,2 kg.

Door de vlakke vorm geschikt voor smalle ruimtes. 

€ 29,90

29



 
€ 32,95

€ 35,95

€ 39,95

€ 30,95

€ 33,95

€ 37,95

€ 54,95

€ 49,95

€ 39,95

€ 35,95

€ 38,95

€ 42.50

€ 64,95

€ 59,95

€ 49,95

€ 75,95

€ 69,95

€ 59,95

Hooinetten 

   

B0130280   

B0145280

B0160208

B0100280

€ 149,95

€ 124,95

€ 114,95

€   99,95

Incl. 1 elastiek en karabijnhaak voor de bevestiging

maaswijdte  3    

maaswijdte  4,5 

maaswijdte  6    

maaswijdte  10   

B0100703  maaswijdte 3 

B0100704  maaswijdte 4,5 

B0100706  maaswijdte 6

 

B0150703  maaswijdte 3 

B0150704  maaswijdte 4,5

B0150706  maaswijdte 6 

B0100103  maaswijdte 3   

B0100104  maaswijdte 4,5 

B0100106  maaswijdte 6   

Hooinet SMALL 100 x 70 cm 

Hooinet LARGE 150 x 70 cm 

Hooinet MEDIUM 100 x 100 cm 10 

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

   

B0110103  maaswijdte 3 

B0110104  maaswijdte 4,5 

B0110106  maaswijdte 6

Slowfeeder met zwarte band 100 x 100 cm

   

B0150103  maaswijdte 3 

B0150104  maaswijdte 4,5   

B0150106  maaswijdte 6 

Slowfeeder met zwarte band 150 x 100 cm

Slowfeeder met zwarte band 200 x 100 cm   

B0120103  maaswijdte 3 

B0120104  maaswijdte 4,5 

B0120106  maaswijdte 6 

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

Hooinetten 300 x 300 cm voor hooiruiven

   

B3603603   

B3603604

B3603606

B3603610

€ 209,00

€ 189,00

€ 179,00

€ 159,00

Incl. 2 elastieken en 1 karabijnhaak voor de bevestiging

maaswijdte  3    

maaswijdte  4,5 

maaswijdte  6    

maaswijdte  10   

cm

cm

cm

cm

Hooinetten 360 x 360 cm voor hooiruif bij gebruik frame

P303850 Frame voor hooinet voor vierkante hooiruiven € 115,70

P303855 Ring voor voerbesparend net €   83,30

Bij de frames en de voerringen worden 

meestal hooinetten van 360cm x 360cm  

gebruikt.
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Transport-voerbak voor paarden

P333010 Inhoud 11 liter  € 15,80

P333020 Inhoud 30 liter  € 30,40

V9061                         
Inhoud 15 liter

Afmetingen: 

28cm x 38cm x 31cm (lxbxh)
Deze voerbak is geschikt voor 

hoek en wandmontage.

Met dop voor reiniging.

€ 14,95

Kunststof voerbak  
Met anti mors rand

Veulen-voerbak

Kunststof voerbak 7 liter

P333075                   € 24,30

Voerbak rechthoekig

Gr10070860

Afmetingen: 

(lxbxh) 

47,5 cm x 33 cm x 22,5 cm

Voerbak halfrond

P332110

Afmetingen:

54,5 cm x 35 cm x 23,5 cm

Hoek voerbak 

P332111

Afmetingen: 

Rechte zijden 45,5 cm

Hoogte 23,5 cm

€ 49,95 € 49,95 € 49,95
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Kunststof hooiruif, slowfeeder 140L

Afmetingen: 60 x 89 x 47 cm (L x B x H)

Deze hooiruif is uitermate geschikt voor paarden die erg veel knoeien tijdens het eten of die op rantsoen moeten. 

Deze ruif zorgt door middel van het opklapbare hek dat het paard niet te snel kan eten waardoor ze langer bezig 

zijn met eten en zich minder snel vervelen. Het langzame eten zorgt voor een betere spijsvertering.

Door het opklapbare hek is de ruif eenvoudig te vullen en schoon te maken.

De wandruif is eenvoudig te bevestigen door middel van schroeven.

Voerbakken

€ 180,60

(lxbxh) 

27cm x 27cm x 22cm (lxbxh)

Handige voerbak door de haken eenvoudig op te hangen aan 

scheidingswanden en hekken. Geschikt om de paarden 

krachtvoer te geven in de trailer of in de weide.
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High Shine Shampoo bar Schuimnetje Nedlandic

High Shine Shampoo bar Lavender Nedlandic

High Shine Shampoo bar Aloe Vera Nedlandic

High Shine Shampoo bar Propolis & Honey Nedlandic

Verzorgingsproducten

€ 1,50

€ 8,95

€ 8,95

€ 8,95

N  20309

N  20301

N  20304

N  20305

D

D

D

D

High shine shampoo Eucalyptus 500ML

High shine shampoo Lavender 500ML

High shine shampoo Lemon 500ML

N   20200

ND20201

ND20202

D

D € 12,50

€ 12,50

€ 12,50

Nedlandic high shine shampoo

1 - N   20101  Detangle & High Shine gel 250 ML

2 - ND20100  High Shine Spray 500ML

3 - ND20801  Duo Hoef, 250 ML

4 - ND20800  Elastiekjes rubber zwart. 500 Stuks

5 - ND20600  Nedlandic Sweet Apple treats 1,5 KG

1

2

3

4

5

€ 15,50

€ 16,99

€   9,95

€   2,50

€   7,65

Tot 80 wasbeurten zuinig in gebruik

De shampoo bevat een conditioner voor optimale verzorging 

van de vacht, manen en staart.
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Shampoo bar set Body pakket

Hair pakket Full body pakket

De shampoo bar set bestaat uit: 

2 shampoo bars naar keuze met een gratis schuimnetje

Verkrijgbaar in de geuren,

Lavender, Aloë Vera, Propolis & Honey

€ 19,85

Body verzorgingspakket 

Dit body pakket bestaat uit:

  High Shine Spray 500 ML

  Hoef 250 ML

  High shine Shampoo 500ml
Verkrijgbaar in de geuren: 

Eucalyptus, Lavender en Lemon

Het hair pakket bestaat uit:

  Detangle & High Shine gel 250 ML

  High Shine Spray 500ML

  Elastiekjes rubber zwart. 500 Stuks

€ 34,99

Het Full body pakket bestaat uit:

   1x Nedlandic High Shine Spray 500ML

   1x High shine schuimnetje

   Duo hoef 250 ML

   2x Nedlandic High shine shampoo bar 
Verkrijgbaar in de geuren: 

Lavender, Aloe Vera en Propolis & Honey

€ 45,80

€ 37,17
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Deze weidehekken worden standaard geleverd met scharnieren en sluiting. De sluiting van het weidehek is 

gemakkelijk met een slot af te sluiten. Door de verstelbare scharnieren zijn de weidehekken eenvoudig recht te hangen.

Door de verstelbaarheid in breedte passen de weidehekken altijd zonder eerst palen te hoeven verzetten.

De panelen zijn geschikt om paddocks te maken maar ook geschikt om buiten stallen, schuilhutten of longeercirkels 

te maken. In de catalogus staan de meest verkochte modellen. Er zijn nog diverse andere soorten paneel hekken 

leverbaar. Voor persoonlijk advies over de uitgebreide mogelijkheden neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

P310204 Paneel met poort 2,40 m                                € 279,40
breedte 240 cm, hoogte 220 cm, gewicht 47kg

P310205 Paneel met poort 3,00 m                                € 304,00
breedte 300 cm, hoogte 220 cm, gewicht 57kg

P310208 Paneel met poort 3,60 m                                € 344,70
breedte 360 cm, hoogte 220 cm, gewicht 67kg

P310202 Paneel 2,40 m                                                  € 151,50 
breedte 240 cm, hoogte 170 cm, gewicht 33kg

P310200 Paneel 3,00 m                                                  € 177,90
breedte 300 cm, hoogte 170 cm, gewicht 41kg 

P310201 Paneel 3,60 m                                                  € 202,30 
breedte 360 cm, hoogte 170 cm, gewicht 51kg 

Weidehekken, landhekken

Paddock panelen 

In lengte verstelbare weidehekken, hoogte 110 cm

Weidehekken met een vaste lengte maat, hoogte 100 cm

P310201 Paneel 4,00 m                                                  € 265,70 
breedte 400 cm, hoogte 170 cm, gewicht 51kg 

P410200  lengte 100 tot 170 cm

P410300  lengte 145 tot 200 cm

P420300  lengte 200 tot 300 cm

P430400  lengte 300 tot 400 cm

P440500  lengte 400 tot 500 cm

P450600  lengte 500 tot 600 cm

€ 162,50

€ 175,00

€ 197,50

€ 257,50

€ 325,00

€ 370,00

P451003  lengte 300 cm

P451004  lengte 350 cm

P451005  lengte 400 cm

P451006  lengte 450 cm

P451007  lengte 500 cm

P451008  lengte 600 cm

€ 222,50

€ 240,30

€ 266,90

€ 303,80

€ 324,20

€ 380,10
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Bij  Nedlandic kunt u terecht voor een exclusieve hindernis

Wij staan u graag te woord om uw droom hindernis te realiseren

Sponsorhindernissen 

Uw bedrijfsnaam bekend maken op een sportieve manier?

Wij helpen u graag met het realiseren van uw sponsorhindernis



©

 
Telefoon:
WhatsApp:
E-Mail:    

Contact:
Nedlandic B.V.

cWalhuisweg 20 
3774 TA Kootwijkerbroek
Nederland

0031 (0)342-444585
0031 (0)624-851301
orders@nedlandic.com

www.nedlandic.nl

www.nedlandic.com

Bezoek onze website voor het complete assortiment  
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