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TENNISSCHIJVEN
Met deze soft tennisschijven kan je tot 20 m 
van elkaar spelen naar elkaar. De schijven 
kunnen ook functioneren als frisbee.
Inhoud: Incl. soft bal.
Kenmerken: Voor in- en outdoorgebruik.
Afmeting: Ø 38 cm.

EDU1002  Set van 2 € 29,95

HOCKEYSTICKS
Leuke set om te beginnen hockeyen! 2 sticks 
met een bal komen samen in een handige 
opbergtas.
Kenmerken: Voor zowel indoor als outdoor 
gebruik. Kunststof.
Afmeting: l: 86 cm.

EN712034   € 29,95

3+4 j. 
SPRINGY RACKETS
Lichtgewicht ronde rackets die fungeren als 
kleine trampolines.
Inhoud: 2 rackets en 3 balletjes.
Afmeting: Ø 34 cm.

BEL67080   € 29,95

MULTI RACKET SET
2 grote rackets met netspanning en een kort 
handvat.
Inhoud: Incl. pluimpje, grote lichte bal en 
klein rubberballetje.

EN755040   € 17,75

3+3 j. 
SUPER OUTDOOR SET
Zeer uitgebreide set om heel wat kinderen aan 
het bewegen te brengen op de speelplaats! 
De speciaal geselecteerde uitrusting helpt bij het 
ontwikkelen van vaardigheden zoals gooien, 
vangen, rollen, slaan en overslaan.
Kenmerken: Activiteit voor ongeveer 
70 kinderen.
Samenstelling: 4 x pallet rackets, 4 x Tafeltennis 
rackets, 12 x pittenzakjes, 12 x 7 cm foam 
balletjes, 4 x 30 cm platte hoepels,  
6 x regenboog danslinten, 6 x Catch A Cups,  
12 x 7 cm soft balletjes, 6 x ritmiekdoekjes,  
6 x ringen, 12 x springtouwen, 6 x dubbele 
springtouwen en 1 x opbergdoos met deksel.

WG2157   € 245,00

MINIBADMINTON SET
Met deze set leer je de beginselen van 
badminton!
Inhoud: 2 rackets met een verenbal, een 
mousse bal en een shuttle komen samen in 
een netje.

EN857007   € 5,50

BUNGEE VOETBAL
Blijf trainen zonder de bal te verliezen!
Kenmerken: Riem is aanpasbaar.
Afmeting: Ø 20 cm.

LV6919  Per stuk € 11,50

COMPLETE VOORDEELSET VOOR SPORT EN SPEL




