
Citybox

Zo stel je hem gemakkelijk & snel samen



Balsporten in de buurt
Jong en oud(eren) in de wijk laten sporten en elkaar laten ontmoeten? 
Creëer een sportplek in de buurt met backstops, doeltjes, panna’s of een 
voetbalkooi. Hier kan een balletje getrapt worden met het hele gezin of een 
sporttoernooi voor de wijk worden georganiseerd. Ook geeft het jongeren 
een eigen plek om veilig actief bezig te zijn. Voetballen, basketballen of 
volleyballen. Of gewoon bijpraten over alles wat ze bezighoudt. Zonder zich 
te vervelen of overlast te veroorzaken in de buurt. 

Maar waar start je? Dat kan heel simpel: start met een leeg vel. Hierop 
schrijf je alles wat in je op komt en denk je nog niet na over de vorm die je 
wilt hebben. Welke sporten wil je in de wijk? Voor welke leeftijden? Wil je 
bepaalde spelelementen kwijt?

Checklist
Meer hulp nodig? Door onderstaande vragen af te vinken, weet je of je aan 
alles hebt gedacht om te starten met het ontwerpen van een plek voor 
balsporten.

 Voor welke leeftijden is de plek?

 Welke sporten kunnen er worden beoefend?

 Is het een open of een gesloten plek?

 Komen er wel of geen doelen?

  Voor welke sporten moeten er doelen komen?

 Zijn er lijnen op de plek nodig?

 Komt er een spelelement op de plek? 

 Zelf score bijhouden of met een scorebord?

Heb je duidelijk wat je wilt? Dan kun je aan de slag met het samenstellen!

Ga je voor een voetbalkooi? Om aan de wensen van iedere klant te kunnen 
voldoen, biedt IJslander meerdere mogelijke opties aan voor de Citybox. 
Het gewenste model kan worden gekozen samen met de meest populaire 
sporten. Pak je wensenlijst en start hiernaast  zelf met samenstellen en 
maak jouw ideale Citybox.



Model

U-Model U-Model + 4 x sluisingang Hoog ModelLedikant

Sport opties

Voetbal Basketbal Volleybal

Afmetingen

Lengte Breedte Hoogte: 1 - 2 - 3 - 4 m

Doel

Voorzet doel Geïntegreerd doel

Ingang

Aantal Sluis Instappoort Doorgang

Servicepoort

Ja / Nee

Voetbal over de breedte

Ja / Nee

Inspiratie nodig?
Ga je op het gebied van voetbal en basketbal voor de Citybox, Backstop, 
Pannaveld of een combi met doelen? Aan jou de keus. Enkele voorbeelden 
staan hieronder en op de volgende pagina afgebeeld.

Stel jouw Citybox samen

4001  CITYBOX



4002  BACKSTOP

4003  PANNAVELD

4004-01 PANNAVELD ROND

4001-67 HALF RONDE CIRKEL



Rolstoelingang

InstapluikInstappoort

Sluisingang

Citybox +
Heb je zelf een Citybox samengesteld? Dan zijn er nog andere 
mogelijkheden. Bijvoorbeeld in type ingangen en de bereikbaarheid van de 
voetbalkooi. Of plaats volleybalpalen of een scorebord. Onderstaand een 
aantal verschillende opties, met aanvinkvak. Zodat je bij het bespreken van 
de door jou samengestelde box, direct de extra opties kunt doornemen. 

Wij helpen graag verder. Heb je nog vragen of wil je meer weten over 
Cityboxen of alle mogelijkheden? Neem contact op met een van de 
accountmanagers of onze binnendienst via info@ijslander.com.

De Citybox + mogelijkheden



Doelen over de breedte (1207-02)Doelen over de breedte (1207)

Multigoal met deur (4020-05)Multigoal (4020)

Servicepoort Citybox deur



Combidoel (1203) Portaaldoel (1207-02)

Penaltykick (1210-11) Volleybalpalen (1306)

Click & Play Citybox Board Urban Sports Kabel (4101)



Dakconstructie balken en kabelsDakconstructie kabels

Daknet met staandersDaknet met gebogen constructie

Scorebord digitaalPlay alive scorebord



IJslander BV
Oude Dijk 10

8096 RK Oldebroek

0525 - 633 420
info@ijslander.com
www.ijslander.com


