
al
le

 p
ri

jz
en

 z
ijn

 in
cl

us
ie

f b
tw

GR
OO

T S
PE

LM
AT

ER
IA

AL

637

BINNEN- EN BUITENSPELEN

3+6 j. 
INDOOR CURLING
Zoef! Deze mooie houten curlstenen vliegen over de vloer. Wie kan er het 
dichtst bij de target komen? Geschikt voor verschillende ondergronden 
zoals hout, laminaat en vinyl. 
Inhoud: 8 curls, 1 doelsteen en 4 kaatsstukken in een katoenen zak.
Kenmerken: Houten stukken voorzien van vilt onderaan.
Afmeting: Curl: Ø 10 cm.

BS33700   € 37,95

YOYO
De ideale yoyo voor kleine kinderen.
Afmeting: Ø 55 mm.

AY620712  Per stuk € 1,90

3+4 j. 
SPRING- EN WERPRINGEN
Multifunctionele ringen die zowel in werpspellen als springspellen 
gebruikt kunnen worden. Elke ring is voorzien van een gekleurd lintje 
waarop een nummer van 1 tot 10 staat.
Inhoud: 10 ringen + 3 pittenzakjes.
Kenmerken: Ideaal voor het oefenen van de oog- handcoördinatie,  
grote en fijne motoriek en creatief spel.
Afmeting: Ø 33 cm.

BEL67110   € 29,95

3+3 j. 
BALANCEER TREKTOUW
Dik, stevig touw dat door zijn lengte kan gebruikt worden door meerdere 
kinderen tegelijk. Varieer in moeilijkheid door het touw in een zigzag of 
recht te leggen.
Afmeting: l: 5 m.  € 49,90
V34461    € 42,50

BUITEN MIKADO
Behendigheidsspel zoals de klassieke 
mikado maar in het groot.
Inhoud: Stokken komen in een handig 
opbergnetje.
Afmeting: L: 80 cm.

EN3407026   € 19,95

3+4 j. 
ACTIVITY ISLANDS
De begeleiders verspreiden de kleureneilandjes zo ver uit elkaar zoals ze 
zelf verkiezen. De kinderen trekken vervolgens 1 stick uit de zak en 
dienen het bijhorende matje zo snel mogelijk te vinden. Deze 
samenstelling kan ook dienen als spelmateriaal voor een eigen spel.
Kenmerken: Matjes zijn gemaakt uit neopreen en dus perfect in onderhoud.
Afmeting: Matje: lxb: 37 x 34 cm.
Samenstelling: 7 kleuren eilandjes, 7 sticks en 1 opbergzakje

WS2181   € 31,95

VLOERDARTS
Werp de schijven zo kort mogelijk in de roos.
Inhoud: Incl. 3 werpschijven.
Afmeting: Ø 200 cm.

BSP050   € 23,95




