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SKOR ballen vertegenwoordigen het beste in de 

markt.  Ze zijn gemaakt met dezelfde technieken 

als de ballen waarmee sterspelers op het WK, 

de UEFA Champions League en de Bundesliga 

spelen. En daar zijn we trots op. Op de kwaliteit, 

de buitengewone speeleigenschappen 

en eigenzinnige designs.

Gear up for it.

STAR 
Quality

• OPTIMAAL BALGEVOEL ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN

• EIGENZINNIGE DESIGNS

• 30 DAGEN NIET-GOED-GELD-TERUG-GARANTIE

• OVERZICHTELIJKE COLLECTIE

• 1 JAAR PRODUCTGARANTIE

• EIGEN ONTWERP & ONTWIKKELING 

STAR 
Quality



Natuurlijk wil je de beste bal voor jouw club of team. Maar wat ís de beste 

bal? Het aanbod is gigantisch. Veel clubs laten zich leiden door de prijs, 

of kleur van de bal. Wie verdiept zich echt in de kwaliteit? Wij dus. Omdat 

we alleen het allerbeste willen, hebben we onze collectie SKOR-ballen 

volledig zelf ontworpen, ontwikkeld en getest. Van het ventiel tot de toplaag. 

Het resultaat is een overzichtelijke collectie van 8 premium voetballen voor 

training en wedstrijd, pupillen en senioren. Allemaal toppers in hun categorie.

FUTURE PROOF

Ons doel was een bal te ontwikkelen die de 

marktstandaard in elke voetbalklasse overtreft. 

Een bal die nu al klaar is voor de toekomst. 

SKOR ballen worden daarom gemaakt met de 

nieuwste, innovatieve technieken en materialen. 

Handgestikte ballen? Passé! De techniek is 

verouderd en sluit het gebruik van de zachtste 

toplagen uit. SKOR ballen worden gelijmd 

volgens de Dual Tech of Thermo Bonded 

techniek, die je ook ziet bij ballen op het WK, 

in de Champions League en de Bundesliga. 

ALTIJD IN TOPVORM

Snelheid, stabiliteit en betrouwbaarheid. Perfect 

vluchtgedrag realiseer je alleen met een vorm-

vaste binnenbal. En laten we daar nou veel aan-

dacht aan besteed hebben bij de ontwikkeling 

van onze SKOR ballen. De binnenbal heeft een 

speciale wrapping die de bal in vorm houdt. Oók 

als je ‘m een keer te fanatiek hebt opgepompt. 

De binnenbal van de CAMO 1 en 2 is verlijmd met 

de buitenbal, waardoor deze ballen maximaal 

scoren op vluchtgedrag en stabiliteit. En wist 

je dat onze binnenbal niet van latex, maar van 

butyl is gemaakt? Dit materiaal houdt de druk 

beter vast en voorkomt dat er lucht ontsnapt. 

Oppompen hoeft dus minder vaak.

SLIJTVASTHEID

SKOR ballen zijn zeer slijtvast. Hoe intensief je 

er ook mee speelt, de toplaag van hoogwaardig 

polyurethaan (PU) houdt zich sterk. De ballen 

hebben daarnaast een duurzame coating 

waardoor ze uitermate geschikt zijn voor zowel 

natuur- als kunstgras. 

VOEL HET VERSCHIL

Zeg je balgevoel, dan zeg je SKOR. Onze ballen 

onderscheiden zich door de zachte toplaag van 

hoogwaardig polyurethaan (PU). Dit speciale 

materiaal bevordert niet alleen de levensduur 

van de bal, maar zorgt er ook voor dat de 

buitenkant onder alle weersomstandigheden 

zacht blijft. Schiet, en je voelt het verschil! 

De toplaag veert mee waardoor de bal lichter 

aanvoelt en je makkelijk snelheid maakt.

De geprofi leerde toplaag zorgt voor extra grip. 

Hierdoor kun je de bal beter bijsturen dan bij 

een niet-geprofi leerde bal. 



Maat 5

Gewicht 453 gram

Geschikt voor JO16 t/m JO19, MO17 en MO19

 Senioren

Techniek Dual Tech

Balgevoel

Vluchtgedrag

Slijtgedrag

Maat 5

Gewicht 453 gram

Geschikt voor JO16 t/m JO19, MO17 en MO19

 Senioren

Techniek Dual Tech

Balgevoel

Vluchtgedrag

Slijtgedrag

Maat 5

Gewicht 453 gram

Geschikt voor JO16 t/m JO19, MO17 en MO19  

 Senioren

Techniek Thermo Bonded

Balgevoel

Vluchtgedrag

Slijtgedrag

     SKOR
CAMO COLLECTIE
8 BALLEN MET BUITENGEWONE SPEELEIGENSCHAPPEN APPROVED BY HERACLES ALMELO

F.C. TWENTE

CAMO 4 
TRAININGBALL

CAMO 3 
TRAINING & MATCHBALL

CAMO 2 
OFFICIAL MATCHBALL

CAMO 1 

Maat 5

Gewicht 453 gram

Geschikt voor JO16 t/m JO19, MO17 en MO19 

 Senioren

Techniek Thermo Bonded

Balgevoel

Vluchtgedrag

Slijtgedrag

OFFICIAL MATCHBALL PRO 

SENIOREN



CAMO 290-4 
TRAINING & MATCHBALL ULTRALIGHT

Maat 4

Gewicht 290 gram

Geschikt voor JO8, JO9 en JO10

Techniek Dual Tech

Balgevoel

Vluchtgedrag

Slijtgedrag

CAMO 370 
TRAINING & MATCHBALL LIGHT

Maat 5

Gewicht 370 gram

Geschikt voor JO13, JO14 en JO15, MO13 en MO15

Techniek Dual Tech

Balgevoel

Vluchtgedrag

Slijtgedrag

PUPILLEN

SKORSPORTS.NL Kijk voor video’s, tips en ervaringen op:Wil je meer weten over de speeleigenschappen?

CAMO 320
TRAINING & MATCHBAL LIGHT

Maat 5

Gewicht 320 gram

Geschikt voor JO11, MO11 en JO12

Techniek Dual Tech

Balgevoel

Vluchtgedrag

Slijtgedrag

CAMO 290-3
TRAINING & MATCHBALL ULTRALIGHT

Maat 3

Gewicht 290 gram

Geschikt voor JO7

Techniek Dual Tech

Balgevoel

Vluchtgedrag

Slijtgedrag



• Premium kwaliteit 

• Lichtgewicht

• Double action

BALLENPOMP HANDMATIG
HANDZAME  BALLENPOMP OM DE BAL OP 

HET VELD SNEL OP DE JUISTE DRUK TE BRENGEN

• Onderhoudsvrij en ademend

• Geïntegreerd sleutelvak 

• Zwart

• Goed vindbare

opening met rijgkoord

• 2 formaten

• Zwart 

BALLENTAS BALLENNET
TOPKWALITEIT BALLENTAS 

MET RUIMTE VOOR 10-12 BALLEN 

STEVIG BALLENNET

VOOR 1-10 BALLEN

ACCESSOIRES
DE PERFECTE MATCH

GRATIS
BIJ 50 SKOR

BALLEN

GRATIS
BIJ 10 SKOR

BALLEN

DE JUISTE BALDRUK: 
BELANGRIJK!

Een bal bestaat voor 50% uit lucht. 

We hoeven je dus niet uit te leggen 

hoe belangrijk de perfecte baldruk 

is. Wil je het maximale uit je SKOR 

bal halen, houd je dan aan de 

aanbevolen druk en gebruik een 

baldrukmeter of automatische pomp. 

De buitentemperatuur is van invloed 

op de baldruk. In de winter adviseren 

we een lagere druk dan in de zomer. 

• Automatische baldrukmeter

• Pompt automatisch lucht bij of uit tot de juiste druk 

• Ingebouwde of externe compressor

• Eenvoudig te bedienen 

BALLENPOMP ELEKTRISCH
BINNEN NO-TIME ALLE VOETBALLEN

OP DE JUISTE DRUK

GRATIS
BIJ 150 SKOR

BALLEN

GRATIS
BIJ 150 SKOR

BALLEN



STEVIG BALLENNET

VOOR 1-10 BALLEN

BINNEN NO-TIME ALLE VOETBALLEN

OP DE JUISTE DRUK

SKORSPORTS.NLKijk voor meer info en de actuele prijzen op:

ADVIES & 
BESTELLEN

Wil jij het beste uit jezelf, team of club 

halen, bestel jouw SKOR-producten dan 

rechtstreeks op skorsports.nl. 

Heb je vragen? Bel of mail ons voor advies. 

Zo weet je zeker dat je de juiste keuze maakt.
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30 DAGEN NIET-GOED-    
   GELD-TERUG- GARANTIE

Omdat wij overtuigd zijn van de kwaliteit van onze voetballen, bieden wij 

een unieke 30 dagen niet-goed-geld-terug-garantie. Jouw team of club krijgt 

30 dagen de tijd om ermee te spelen, eraan te wennen en te denken: wow! 

Mochten de ballen om welke reden dan ook niet bevallen, dan krijg je je geld 

terug. Zonder vragen, zonder gedoe. Daarnaast krijg je bij SKOR 1 jaar volledige 

productgarantie. Is er iets niet goed? Meld het en we lossen het op. 



ALTIJD
TOPKWALITEIT

We werken alleen met 

de beste mensen, 

technieken en materialen. 

Middelmatigheid is er al 

meer dan genoeg 

in de wereld! 

NON STOP
SHOP

Alle voetbalmaterialen 

voor jouw club, team of 

jezelf aanschaffen op 

één adres. 

WIJ MAKEN
HET ZELF

Wij ontwikkelen onze 

producten van A tot Z 

zelf, in samenwerking 

met echte sporters 

zoals jij. 

AFSPRAAK
IS AFSPRAAK

We komen onze 

afspraken na en sturen je 

niet van het kastje naar 

de muur. Je hebt altijd 

direct contact met onze 

productspecialisten. 

Als sporters en ondernemers gaan wij altijd voor topkwaliteit. Daarom 

ontwikkelen we bij SKOR alles van A tot Z zelf. Wil je meer weten over 

SKOR en op de hoogte blijven van onze nieuwste producten? Kijk op 

skorsports.nl, meld je aan voor de nieuwsbrief en volg onze socials.

DREAM BIG,
GEAR UP

TEAM WEAR  GEAR FASHIONHARDWARE  EQUIPMENT  

SKOR®

info@skorsports.nl 

+31 88 008 11 00

Bedrijvenpark Twente 448

7602 KM Almelo | The Netherlands

SKORSPORTS.NL


