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waterpolo

Bijna 30 jaar specialiseren wij ons op waterpolo en hebben wij vele nieuwe producten ontwikkeld. Door ons 
ontwikkeld zijn de ballen in felle kleuren, de ballen in XYTAZ® SUPER COMPOUND materiaal voor meer grip 
en een veel langere levensduur, de ballen met een opstaande rib voor een nog betere grip, de SUPER-POLO 
doelen en nu nog verder verbeterde DIAMOND-POLO doelen. Maar ook waterpolo randophanging doelen met 

een geheel gelaste achterkant voor een ongekende levensduur en speciale mini-polo doelen. 
Profi teer van onze ervaring.

Surf ook eens naar onze website voor het laatste nieuws en de nieuwste ontwikkelingen.
WWW.EPSAN.EU
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super-polo innovator

mini-polosuper-polo

waterpolo

waterpolocaps epsan super-polo
•  de nieuwe standaard voor wedstrijd caps
•  de beste caps die wij kunnen aanbevelen
•  extra zware en sterke kwaliteit polyester
•  3 panels met elastiek in achterzijde voor perfecte pasvorm
•  oordoppen met gladde binnenring
•  met 3 nummers per cap
•  extreem duurzaam
•  leverbaar in blauw en wit (keeper caps nr.1 & 13 in rood)
80816.14 14-er set, wit
80817.14 14-er set, blauw
80819 losse cap, per stuk (kleur en nummer opgeven)

waterpolocaps epsan innovator
•  polyester wedstrijd caps 
•  3 panels met elastiek in achterzijde voor perfecte pasvorm  
•  oordoppen met gladde binnenring
•  de ideale cap voor (top) clubs; zitten prima, zijn duurzaam en zeer 

 attractief in prijs
80112.14 14-er set, wit
80113.14 14-er set, blauw
80115 losse cap, per stuk (kleur en nummer opgeven)

waterpolocaps epsan mini-polo
•  polyester wedstrijd caps
•  speciale junior caps t.b.v. mini-polo
•  3 panels met elastiek in achterzijde voor perfecte pasvorm
•  oordoppen met gladde binnenring
80266 10-er set, mini, wit
80267 10-er set, mini, blauw
34013 losse cap, per stuk (kleur en nummer opgeven)

borduren op caps
• alles is mogelijk tegen zeer gunstige prijzen
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waterpolo

Een totaal nieuwe generatie wedstrijdballen. Butyl rubberen binnenbal met nylon karkas en een tophuid van XYTAZ® SUPER COMPOUND materiaal met een nieuwe buffi ng 
techniek. Deze 3 componenten zijn samengesmolten. Een ongekend goede grip die bijna eeuwig blijft. 

XYTAZ® SUPER COMPOUND materiaal is wereldwijd exclusief van EPSAN.

epsan diamond polo
•  door een wereldwijd gepatenteerde rib in de zwarte 

lijnen is de grip zo’n 90% beter 
•  hierdoor een werkelijk perfecte handeling van de 

bal, een sneller spel en meer scoren
•  XYTAZ® SUPER COMPOUND materiaal 
• wedstrijdbal volgens FINA & LEN richtlijnen
•  offi ciële wedstrijdbal voor de Europese Kampioen-

schappen 2008 in MALAGA
62293  EPSAN DIAMOND POLO, size 5, men, 

 high-visable neon duo-colour oranje-geel
62294  EPSAN DIAMOND POLO, size 4, women, 

high-visable neon duo-colour oranje-geel

BELANGRIJK: XYTAZ® SUPER COMPOUND ballen moeten 
5 minuten voor gebruik in het water. Binnen enkele 
 minuten ontstaat er een reactie van het water met 
het XYTAZ® SUPER COMPOUND materiaal waardoor een 
extreem goede grip ontstaat. Voor elk gebruik de bal 
5 minuten van te voren in het water doen. 
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waterpolo

epsan club
•  club- & trainingsbal volgens FINA & 

LEN richtlijnen
•  butyl rubberen binnenbal met nylon 

karkas en niet-geruwde tophuid
10283 size 5, men
30284 size 4, women

epsan competition 
• XYTAZ® SUPER COMPOUND 
• wedstrijdbal volgens FINA & LEN 

richtlijnen
10282  EPSAN COMPETITION, size 5, 

men, geel
30436  EPSAN COMPETITION, size 4, 

women, geel

epsan mini-polo 
•  de offi ciële wedstrijdbal voor mini-

polo
•  butyl rubberen binnenbal met nylon 

karkas en geruwde tophuid
• kleur: groen
80224 size 3, 185 mm, 300 gram
82226 size 2, 155 mm, 220 gram

epsan mini-kids club
• size 1; voor de mini-kids
• club- & trainingsbal
•  butyl rubberen binnenbal met nylon 

karkas en niet-geruwde tophuid
•  ideaal om de allerjongsten enthousiast 

te maken voor waterpolo
80961 size 1, 145 mm, 165 g

epsan overload trainingsballen
•  speciale overload bal voor ongekend 

effectieve training 
• met anti-slip tophuid 
20173 size 5, 700-  800 g
33000 size 5, 900-1000 g
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waterpolo

cup supporter
•  slagvaste kunststof met afgewerkte 

rand
10651

gebitsbeschermer
•  siliconen gebitsbeschermer
•  kan na verwarming in gewenste vorm 

gebracht worden
30757

meshbag 
•  voor 10-12 ballen en klein materiaal
•  afm. 92 x 47 cm
62279

taktiek map
•  map met magnetisch waterpoloveld 

(30 x 20 cm) om de tactiek te 
 bespreken

•  compleet met set magneetjes en 
schrijfblok 

30758

bal draagnetten
• sterke PE bal draagnetten
10136 5 ballen
10137 10 ballen

teamtas cilinder
•  afm. 105 cm lang, 24 cm diam., 

gecoat nylon
•  ruimte voor 5 opgepompte ballen 

(size 5) en toebehoren
•  met extra versterkte handvatten;   

ook als rugzak te dragen
•  met verstelbare en afneembare 

schouderband
•  kleur: korenblauw/wit
30690

pomp / compressor
80531  compressor voor waterpolo-

ballen
30485 handpomp met naaldnippel
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10980

10980

10060

10060

10980/82412

waterpolo

standaard
Bewezen kwaliteit voor een extreem 
gunstige prijs. Inklapbaar voor gemak-
kelijke berging. Zijdrijvers zijn vol 
geschuimd en voorzien van balans-
gewichten om doelen perfect horizon-
taal te laten drijven.
10060

original diamond polo 
Onze allerbeste doelen. Liggen extreem stabiel dankzij met schuim gevulde extra 
brede zijdrijvers en een over de gehele doelbreedte doorlopende extra brede achter 
drijver. Totaal nieuw ontwikkelde doelen. supersnel te monteren. Aanzienlijk 
stabielere constructie. Veel duurzamer. Afgeronde hoeken voorkomen beschadigin-
gen aan doel en badrand. Door nieuwe hoekverbindingen is geen dwarsstang in de 
doelen meer nodig; de keeper heeft meer ruimte/doeldiepte beschikbaar. Zijdrijvers 
en achterdrijvers zijn in een geproduceerd, dus geen aan elkaar bevestigde delen. 
Daardoor trekken de zijlijnen de doelen niet uit elkaar.
10980

extra: diamond polo verrolinstallatie
Doelen uit het water, op de kant en zo wegrollen naar de berging. Geen tillen en 
sjouwen, geen beschadigingen.
Meerprijs voor doelen DIAMOND POLO met wielen, per paar.
82412

waterpolodoelen aluminium, drijvend
Geheel volgens de FINA & LEN eisen. Afm. 300 x 90 cm. Profi el 80 x 40 mm. Met inbrandlak. Per paar, exclusief netten.
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10061-10987-10974

80846

waterpolo

waterpolodoelen aluminium, randophanging
Geheel volgens de FINA & LEN eisen. Afm. 300 x 90 
cm. Profi el 80 x 40 mm. Met inbrandlak. Inklapbare 
uitvoering. Met zeer ruime verstelmogelijkheden. 
Per paar, exclusief netten en exclusief grondpotten. 
Standaard voor 42 mm Ø grondpotten. Op speciale 
bestelling ook leverbaar voor 40 mm Ø grondpotten.
10061 STANDAARD I 650 mm diep
10987 STANDAARD II 350 mm diep
10974 ENGELS MODEL  350 mm diep, 1 diepe kant 

en 1 ondiepe kant

waterpolodoelen drijvend / speciale maten
Uitvoering als boven vermelde standaard doelen, doch aangepast voor ondiep water. Deze doelen zijn per stuk, 
exclusief net. 30187 waterdiepte 90-100 cm
  30188 waterdiepte 110-140 cm

waterpolodoelen aluminium, randophanging “extra”
Geheel volgens de FINA & LEN eisen. Afm. 300 x 90 cm. Profi el 80 x 40 mm. Met 
inbrandlak. De achterbeugel met de ophanging is in een geheel gemaakt en alle 
verbindingen zijn gelast, waardoor deze doelen extreem veel sterker, stabieler en 
duurzamer zijn dan de standaard doelen. Aanbevolen voor intensief gebruik. 
De  latten/posten worden aan de beugels opgehangen, waardoor de doelen gemak-
kelijker hanteerbaar zijn. Achterframe niet inklapbaar, maar afneembaar voor 
gemakkelijke berging. Per paar, exclusief netten en exclusief grondpotten. Deze 
doelen worden op maat voor u aangemaakt. Levertijd ca 3-4 weken. Benodigde 
gegevens:
• afstand waterspiegel tot perronhoogte
• afstand badrand tot hart grondpot
• afstand hart grondpot tot hart grondpot
• binnen diameter grondpot
• waterdiepte
80846 EXTRA  350 mm diep
80846.E ENGELS MODEL 350 mm diep, 1 diepe kant en 1 ondiepe kant
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waterpolo

waterpolodoelnetten
•  wedstrijdafmetingen, 300 x 100 cm, maaswijdte 

13 x 13 cm
• per paar
80884 diamond polo doelnetten, 4 mm nylon
62547 diamond polo doelnetten, 6 mm PE
50366 diamond polo doelnetten, 4 mm PE
80885 standaard doelnetten, 4 mm nylon, 80 cm diep
62545 standaard doelnetten, 6 mm PE, 80 cm diep
10172 standaard doelnetten, 4 mm PE, 80 cm diep
80886 standaard doelnetten, 4 mm nylon, 30 cm diep
62546 standaard doelnetten, 6 mm PE, 30 cm diep
80430 standaard doelnetten, 4 mm PE, 30 cm diep

waterpolo startinstallatie
•  een drijvende ring, welke vanaf de kant naar 

 beneden getrokken kan worden
•  elk spel begint correct; de bal ligt exact in het 

 midden
•  compleet met 3 zuignaphouders en bedieningslijn
10645

waterpolodoelen speciaal
Wij kunnen elke maat waterpolodoel voor u maken, 
zowel drijvend als randophanging. Op aanvraag maken 
wij u gaarne een aanbieding.

waterpolodoelen per stuk
Alle waterpolodoelen kunnen ook per stuk geleverd 
worden. Hiervoor geldt een meerprijs.
30326

grondpotten voor waterpolodoelen
Grondpotten met deksel, aluminium. 
Per set van 4 stuks.
10062.42 set, diameter, 42 mm t.b.v. 40 mm palen
10062.40* set, diameter, 40 mm t.b.v. 38 mm palen

waterpolodoelen transportrollen
•  om drijvende doelen snel en gemakkelijk naar en 

van de berging te rollen
• set met 4 U-profi elen met zwenkwielen
• onderhoudsvrij aluminium
• doelen zijn gemakkelijk hanteerbaar
•  aanzienlijk mindere kans op beschadiging van de 

doelen
80566
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Lelystad

waterpolo

waterpolo shooting board
•  voor training om op het doel te 

 werpen
•  3 elementen, totaal 3,0 x 0,9 m
•  robuuste aluminium profi elen en 

kunststof platen
•  worden op de badrand opgesteld met 

bijgeleverde beugels en gewichten
•  prijs per stuk
81113

ballen ring
•  drijvende ring voor 15-20 ballen
•  voor keeperstraining en werpen op 

doel of shooting board
•  ballen drijven “voor het grijpen”
82434

waterpolo mini-polo doellatten
•  voor training van jongere keepers
•  kunnen in randophanging doelen 

geplaatst worden
•  snel aan te brengen, snel weg te 

nemen
•  traploos in hoogte verstelbaar
•  aluminium, compleet met 

 bevestigingsmateriaal
•  kunnen niet in drijvende doelen 
•  prijs per paar
10526
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Manchester Manchester

waterpolo veldbegrenzing

waterpolo veld maks wave stopper
•  geheel volgens de FINA & LEN specifi caties
•  uitgevoerd met golfbrekende discs en micro-donut-

drijvers
• staalkabel met roestvrije haken en spansloten
• inclusief extra spanlijnen (achterzijde doel)

• uitvoering in 6”/150 mm JUMBO
80564.U.50 50 m bad  30 x 20 m & 25 x 20 m, 

aanpasbaar d.m.v. koppel 
systeem

80564.S.50 50 m bad 30 x 20 m of 25 x 20 m
80564.S.25 25 m bad 25 x 20 m 

• uitvoering in 4”/100 mm 
80156.U.50 50 m bad  30 x 20 m & 25 x 20 m, 

aanpasbaar d.m.v. koppel 
systeem

80156.S.50 50 m bad 30 x 20 m of 25 x 20 m
80156.S.25 25 m bad 25 x 20 m 
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22033

10788
10789

10790
10791

BLZ Bundesleistungszentrum Hannover

waterpolo veldbegrenzing

waterpolo veld epsan 
• geheel volgens de FINA & LEN specifi caties
•  uitgevoerd met hostaleen drijvers en afstandhouders tussen de drijvers
•  polypropyleen kabel (6 mm) met roestvrij stalen musketonhaken
10788.50 type AMSTERDAM 50 m bad 30x20 m 4 drijvers per meter en één spanlijn per hoek
10788.25 type AMSTERDAM 25 m bad 25x20 m 4 drijvers per meter en één spanlijn per hoek
10789.50 type AMERSFOORT 50 m bad 30x20 m 4 drijvers per meter en twee spanlijnen per hoek
10789.25 type AMERSFOORT 25 m bad 25x20 m 4 drijvers per meter en twee spanlijnen per hoek
10790.50 type HANNOVER 50 m bad 30x20 m 8 drijvers per meter en één spanlijn per hoek
10790.25 type HANNOVER 25 m bad 25x20 m 8 drijvers per meter en één spanlijn per hoek
10791.50 type BERLIJN 50 m bad 30x20 m` 8 drijvers per meter en twee spanlijnen per hoek
10791.25 type BERLIJN 25 m bad 25x20 m` 8 drijvers per meter en twee spanlijnen per hoek

spanlijnen-set epsan
•  set van 4 spanlijnen om de doelen aan de achterzijde vast te 

zetten
•  met 4 witte drijvers per meter en roestvrij stalen musket on-

haken aan beide kanten en een stelacht aan een zijde
• per set van 4 stuks
10792

waterpolo zijlijnen set
• speciaal ontwikkeld voor 25 meter baden
• set van 2 lijnen voor langs de zijkanten
80532 set MAKS lijnen, 4”
80533 set EPSAN lijnen

waterpolo markeringskegels
• 38 cm hoge kegels van high-density PE
• leverbaar in rood, geel, wit & groen
• per speelveld nodig: wit/6, geel/4, rood/4 & groen/4
• prijs per stuk
22033

BELANGRIJK
•  bij bestelling de maten van het 

zwembad opgeven
•  bij bestelling soort doelen (drijvend 

of randophanging) en doelbreedte 
(buitenkant) opgeven

SPECIALE UITVOERINGEN
• elke speciale maat kan voor u 

 gemaakt worden
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Malaga

waterpolo catwalk

waterpolo catwalk
•  roestvrij stalen frame met afneembare steunen
•  zeer snelle montage en demontage
•  bovenzijde met thermoplast safety matten in kleur van veld
•  lengte 2 x 34 meter en inclusief 2 trappen
80767 complete catwalk
80767.1 extra element, 100 x 100 cm
80767.2 extra trap 
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waterpolo keernetten

staalkabel bevestigingset
•  complete set voor beide kanten
•  met spanner, musketonhaak en toebehoren
• exclusief staalkabel
62310

staalkabel
• staalkabel, 4 mm Ø, AISI316, 7 x 7
• prijs per meter
30706

ophangogen
• om het net aan de staalkabel te hangen
• wij adviseren 1 haak per 50 cm
• prijs per stuk
62326

wandbevestigingsset
•  set met 2 wandankers, 2 chemisch anker en 

2 bevestigingsogen
•  uitvoering in roestvrij staal
•  LET OP: wandconstructie moet sterk genoeg 

zijn
62327

palen met ophangogen
•  geëloxeerd aluminium, 40 mm Ø, 5 mm 

 wandsterkte
•  prijs per paar exclusief grondpot
62308  paallengte 250-299 cm / 240-289 cm 

boven de grond
62309  paallengte 300-330 cm / 290-320 cm 

boven de grond

grondpotten voor palen
•  compleet met deksel
•  prijs per 2-er set
10797.42

trainers- & spelerscabines exclusive
• vaste, stabiele, aluminium constructie
• doorzichtige, policarbonaat luchtkamerplaten
• met zitbank met rugleuning en lattenbodem
•  afmeting: hoogte voor 200 cm, hoogte achter 

165 cm, diepte boven 80 cm, diepte onder 105 cm
• gedemonteerde levering
80157.3 3 meter breed, voor 6- 7 personen
80157.4 4 meter breed, voor 8- 9 personen
80157.5 5 meter breed, voor 10-11 personen

netwerk
•  maaswijdte 120 x 120 mm, vierkant
•  kwaliteit geslagen koord
•  rondom voorzien van 8 mm randlijn
•  prijs per m2

30384 2,8 mm, nylon, wit of zwart
30385  3,0 mm, polyethyleen, zwart, geel, blauw, wit, oranje, 

rood of groen
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Swifterbant

Lelystad

waterpolo “mini-polo”

doelen “mini-polo spel & training”, drijvend
•  spel- en trainingsdoelen
•  vervaardigd van dikwandig aluminium buis, 40 mm Ø
•  afm. 150 cm breed en 90 cm hoog
•  inclusief foam drijvers
•  inclusief netten
•  per paar
82437

doelen “mini-polo offi cial”, drijvend
•  de offi ciële mini-doelen t.b.v. pupillen I & II
•  vervaardigd van dikwandig aluminium profi elen
•  doelbreedte kan eenvoudig versteld worden; 120 of 200 cm breed 

(geen gereedschap voor nodig)
•  hoogte 90 cm
•  inclusief foam drijvers
•  set bestaat uit één paar doelen 120 cm breed, verlengingsset tot 200 cm, 

 drijvers en 4 stuks netten (2 stuks 120 cm & 2 stuks 200 cm breed)
80160

waterpolo speelveld “mini-polo”
•  wordt speciaal voor u gemaakt
•  gaarne opgeven:
 • afmeting bad
 •  welke breedtes doelen gebruikt 

worden
 •  op welke plaats de doelen geplaatst 

worden
62289

netten voor “mini-polo” doelen
•  vervangingsnetten voor “mini-polo” 

doelen
80529 voor 120 cm doelen, per paar
82438 voor 150 cm doelen, per paar
80530 voor 200 cm doelen, per paar
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waterpolo “mini-polo”

waterpolo ballen “mini-polo”
80224 size 3, 185 mm, 300 g, geruwde tophuid, groen
82226 size 2, 155 mm, 220 g, geruwde tophuid, groen
80961 size 1, 145 mm, 165 g, niet geruwde tophuid, geel

waterpolocaps epsan mini-polo
•  speciale junior caps t.b.v. mini-polo
• polyester caps met oorbeschermers
• set is (volgens richtlijnen) 10 stuks
• Nr.1 rood, rest blauw of wit
80266 10-er set, mini, wit
80267 10-er set, mini, blauw
34013  losse cap, per stuk (kleur & 

nummer opgeven)

CE_9238_Epsan_catalogus.indd   67CE_9238_Epsan_catalogus.indd   67 10-07-2009   14:12:2810-07-2009   14:12:28



68

waterpolo scheidsrechter benodigdheden

fl uit populair
•  standaard plastic fl uit
82391

waterpolo scheidsrechter- & juryvlaggen
•  weerbestendige nylon vlaggen met lichtgewicht 

kunststof stokken
•  leverbaar in rood, wit, blauw & geel
10646.I per stuk

fl uit acme tornado 2000
•  de aller-luidste fl uit ter wereld; 125 dBA luid 
•  goedgekeurd door: R.L.S.S., U.S. Coast Guards, 

S.O.L.A.S. en F.I.F.A. 
•  de fl uit zonder erwt 
•  kleuren: blauw, wit & rood
80660

fl uit koord
•  nylon koord met musketonhaak
80631

waterpolo strafkaarten
•  set met 1 gele en 1 rode kaart
80672
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Chisinau

waterpolo scoreborden epsan 

Onze scoreborden voldoen volledig aan de FINA & LEN specifi caties. Wij geven maar 
liefst 10 jaar volledige garantie op de LED displays en 3 jaar op alle elektronische  
delen. Elektronische LED digitaal displays in CMS kwaliteit. Alle systemen zijn 
tropicalized en dus bestand tegen gebruik in vochtige ruimtes.

scorebord matchcounter
•  portable tafelscorebord; compact en handzaam
•  afmeting: 69 x 30 x 11 cm
•  9 cm grote, enkel-lijns LED cijfers (CMS kwaliteit) 
•  gewicht slechts 8 kg
•  inclusief oplaadbare batterij voor ca 20 uur gebruik
•  inclusief acculader
•  inklapbare bedieningsconsole in achterzijde scorebord
•  leesafstand 35 meter
•  bedieningspaneel werkt op laagspanning en is dus absoluut veilig
•  exclusief 30 sec. klokken
•  functies:
 -  programmeerbare op- & aftellende speeltijd
 -  programmeerbare periode, rusttijden, verlengingen en uitsluitingstijden
 -   laatste minuut in 1/10 sec.
 -   score
 -   periode aangifte
 -   uitsluitingen (2 per team, programmeerbaar en afl eesbaar op het controle 

 LCD-display)
 -   automatische claxon (90 dBa) einde periode 
70053.U 
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70002-70009-70010

70064-70065

waterpolo scoreborden epsan 

scorebord super champion 
•  scorebord voor wandmontage
•  afmeting: 150 x 100 x 9 cm, 24 kg
•  uitvoering met 9 stuks LED cijfers (CMS kwaliteit)
•  indoor LED’s in rood, geel & groen
•  outdoor LED’s in rood
•  radiografi sche bediening van controle-unit naar scorebord
•  bedieningsconsole werkt op accu
•  levering inclusief acculader en opbergtas voor console
•  dus geen losliggende kabels en geen problemen met stekkeraansluitingen
•  polycarbonaat voorzijde; anti-shock en anti-refl ectie
•  exclusief 30 sec. klokken
•  tegen meerprijs inclusief personal fault indicators
•  functies:
 -  programmeerbare op- & aftellende speeltijd
 -  programmeerbare periode, rusttijden en uitsluitingstijden
 -   laatste minuut in 1/10 sec.
 -   score
 -  periode aangifte
 -  uitsluitingen (3 per team, programmeerbaar en afl eesbaar op het controle-

display)
 -   time-out indicators (3 per team) d.m.v. oplichtende punten
 -  scorebord werkt als klok zolang het scorebord niet wordt gebruikt 

(klok schakelt ’s nachts vanzelf uit)
 -  automatische claxon met verschillende geluiden voor eind periode en eind van 

30 sec. balbezit (120 dB)

personal fault indicator
•  kan uitsluitend samen met het scorebord besteld worden
•  afmeting: 75 x 100 x 9 cm (2 stuks; een voor elk team)
•  functies:
 -  toont persoonlijke fout per speler 
 -  aangaven van fouten d.m.v. oplichtende dots

CE_9238_Epsan_catalogus.indd   70CE_9238_Epsan_catalogus.indd   70 10-07-2009   14:12:4010-07-2009   14:12:40



71

70075-70076

waterpolo scoreborden epsan 

super uitvoering met display voor 1 uitsluitingstijd per team, 
zonder personal fault indicators 
70064 indoor uitvoering  16 cm cijfers (dubbel-lijns) timer 20 cm cijfers 

(dubbel-lijns), leesbaar tot 90 meter
70065 outdoor uitvoering  16 cm cijfers (dubbel-lijns) timer 20 cm cijfers 

(dubbel-lijns), leesbaar tot 85 meter

super uitvoering met display voor 1 uitsluitingstijd per team, 
 inclusief personal fault indicators 
70075 indoor uitvoering  16 cm cijfers (dubbel-lijns) timer 20 cm cijfers 

(dubbel-lijns), leesbaar tot 90 meter
70076 outdoor uitvoering  16 cm cijfers (dubbel-lijns) timer 20 cm cijfers 

(dubbel-lijns), leesbaar tot 85 meter

standaard uitvoering zonder personal fault indicators
70002 indoor uitvoering  15 cm cijfers (enkel-lijns) timer 16 cm cijfers 

(dubbel-lijns), leesbaar tot 60 meter
70009 indoor uitvoering  16 cm cijfers (dubbel-lijns) timer 20 cm cijfers 

(dubbel-lijns), leesbaar tot 90 meter
70010 outdoor uitvoering  16 cm cijfers (dubbel-lijns) timer 20 cm cijfers 

(dubbel-lijns), leesbaar tot 85 meter

standaard uitvoering inclusief personal fault indicators
70072 indoor uitvoering  15 cm cijfers (enkel-lijns) timer 16 cm cijfers 

(dubbel-lijns), leesbaar tot 60 meter
70073 indoor uitvoering  16 cm cijfers (dubbel-lijns) timer 20 cm cijfers 

(dubbel-lijns), leesbaar tot 90 meter
70074 outdoor uitvoering  16 cm cijfers (dubbel-lijns) timer 20 cm cijfers 

(dubbel-lijns), leesbaar tot 85 meter
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70006-70007-70013-70014

70062-70077-70078-70079

waterpolo scoreborden epsan

30 sec. klokken
•  deze klokken lopen synchroon met alle EPSAN scoreborden en kunnen ook gescheiden gebruikt worden
•  o.a. te gebruiken voor zwemtraining
•  klokken zijn op- & afl opend programmeerbaar van 0-99 sec met automatische herstart en automatisch akoestisch signaal bij 

het bereiken van “nul” 
•  leesafstand tot 90 meter
•  afmeting: 40 x 45 x 9 cm
•  20 cm cijfers, dubbel gelijnd 
•  de 30 sec. klokken worden standaard geleverd met kabels 
•  levering compleet met controle console (met draagtas), kabels & 120 dBa claxon 

Set van 2 elektronische 30 sec. klokken, 20 cm grote dubbel-lijns cijfers
70006.25 25 m indoor bad 70013.25 25 m outdoor bad
70006.50 50 m indoor bad  70013.50 50 m outdoor bad

Set van 4 elektronische 30 sec. klokken, 20 cm grote dubbel-lijns cijfers
70007.25 25 m indoor bad 70014.25 25 m outdoor bad
70007.50 50 m indoor bad  70014.50 50 m outdoor bad

30 sec. klokken radiografi sch
•  deze klokken lopen synchroon met alle EPSAN scoreborden en kunnen 

ook  gescheiden gebruikt worden
•  o.a. te gebruiken voor zwemtraining
•  klokken zijn op- & afl opend programmeerbaar van 0-99 sec 

met automatische  herstart
• leesafstand tot 90 meter
• afmeting: 40 x 45 x 9 cm
• 20 cm cijfers, dubbel gelijnd 
• radiografi sche bediening van control-unit naar 30 sec. klokken
•  dus geen losliggende kabels en geen problemen met stekkeraansluitingen
• claxon in de klok ingebouwd
• klokken op netspanning aan te sluiten

Set 30 sec. klokken, 20 cm grote cijfers, dubbel-lijns, inclusief controle console en automatische claxon
70062 2-er set klokken, indoor bad  70077 4-er set klokken, indoor bad
70079 2-er set klokken, outdoor bad  70078 4-er set klokken, outdoor bad

Alle dubbel-lijns display’s hebben 
een extra beveiliging; mocht een 
lijn uitvallen dan blijft de andere 
lijn gewoon functioneren.

Afhankelijk van de afmeting van 
het zwembad en de gewenste 
plaatsing van het scoreboard, 
de bedieningsunit en de 30 sec 
klokken  kunnen extra lange 
kabels  nodig zijn. Bespreek dit 
eerst met onze specialisten 
alvorens  te bestellen.
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Amersfoort

waterpolo scoreborden epsan 

sportklok tafelmodel
•  digitale tafelklok/stopwatch 
•  count-up functies: uren, minuten, seconden, 1/10 

minuut en 1/10 en 1/100 seconde
•  count-down met memory en alarm aan het eind van 

de count-down tijd
•  klok met kalender en alarm
•  afmeting: 90 x 160 x 70 mm
•  batterij uitvoering
82445

waterpolo scorebord trolley
• dit is de ideale oplossing
•  scorebord en personal fault indicators op een trolley 

gemonteerd
• snel te plaatsen waar u het scorebord nodig heeft
• snel naar een veilige berging te rollen
•  bij niet gebruik worden de zijkanten met de 

 personal fault indicators ingeklapt en vastgezet
•  minder kans op beschadigingen van uw scorebord

•  zeer solide, aluminium constructie 
met zwenkwielen en rem

•  geschikt voor alle super champion scoreborden
•  scorebord door u te monteren
82436
•  tegen meerprijs kunnen wij het scorebord voor u 

monteren
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super stadion waterpolo scoreborden

•  functies:
 - toont persoonlijke fouten van elke speler
 - aangaven van fouten d.m.v. oplichtende dots
 - aparte display per team
 - voor 13 spelers
•  compleet met 30 sec. klokken (set met 4 stuks)
•  deze klokken kunnen aan elk EPSAN scorebord worden aangesloten en los 

gebruikt worden
•  b.v. voor zwemtraining
•  klokken zijn op- & afl opend programmeerbaar van 0-99 sec met automatische 

herstart
•  leesbaar tot 90 meter
•  afm.: 40 x 45 x 9 cm
•  20 cm grote LED cijfers, dubbellijns
•  kabel aansluiting op scorebord
•  compleet met controle console, automatische claxon en kabels  
•  controle console inclusief oplaadbare accu
•  levering omvat accu lader en opbergtas voor de controle console 
81103.IND RLC-01 indoor
81103.OUT RLC-01 outdoor

super stadion scorebord RLC-01
•  scorebord voor wandbevestiging
•  de nieuwste generatie LED’s in tropicalised CMS kwaliteit
•  indoor LED’s in rood, geel & groen
•  outdoor LED’s in rood
•  radiografi sche bediening van controle console naar scorebord
•  dus geen los liggende of hangende kabels en geen problemen met stekkeraanslui-

tingen
•  policarbonaat voorzijde; antishock en antirefl ectie
•  afm.: 490 x 150 x 9 cm
•  met 25 & 30 cm grote LED cijfers 
•  30 & 25 cm display’s zijn 3-lijns uitgevoerd met aparte schakeling; nog beter 

afl eesbaar en geen totale uitval bij storing
•  leesbaar tot 160 meter en onder een hoek van 160 graden
•  met time out system
•  functies:
 - programmeerbare op- & aftellende speeltijd
 - programmeerbare periode, rusttijden en uitsluitingstijden
 - laatste minuut in 1/10 sec.
 - score
 - periode aangifte
 -  uitsluitingen (3 per team, programmeerbaar en afl eesbaar op het scorebord)
 -  time-out indicators (3 per team) d.m.v. oplichtende punten
 -  team penalties (3 per team)
 -  scorebord werkt als klok zolang het scorebord niet wordt gebruikt 

(klok schakelt ’s nachts vanzelf uit)
 -  automatische claxon met verschillende geluiden voor eind periode en eind van 

30 sec. balbezit (119 dBa)
•  compleet met personal fault indicator

Tot nu toe is de markt voor waterpolo scoreborden voor evenementen in grote zwemstadions een “monopolie” van slechts enkele merken. De prijzen zijn dan ook “sky-
high”. EPSAN heeft een range “super stadion” scoreborden ontwikkeld met dezelfde bewezen en betrouwbare techniek maar met een uiterst aantrekkelijk prijsniveau.
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