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Stevige rubberen 
beschermdop 

onderaan!
3+4 j. 
BELLY CATCH
Vanaf nu hebben we Belly Catch voor meer 
dan alleen twee spelers! Met deze vier 
klittenbandvesten kun je met meer vrienden 
samenspelen. Dit spel stimuleert actief 
spelen. Vang de bal met de buik of draai de 
spelregels om en speel tikkertje met de bal.
Inhoud: Incl.  softballen.
Kenmerken: Klittenband aan voor- en 
achterkant van het vestje.
Samenstelling: 4 vestjes en 4 klittenband 
ballen.

BSP304  Set van 4 € 44,95

DANS – EN RITMEDOEKJES
Set van 12 kunstzijde sjaaltjes voor 
multifunctioneel gebruik.
Inhoud: 4x neon oranje, neon roze, 
neon geel.
Afmeting: 41 x 41 cm.

E44610  Set van 12 stuks € 17,50

3+6 j. 
SPRING DUOBROEKEN
Kinderen leren gecoördineerd samenwerken met deze 
geweldige springbroeken. Samenwerken is noodzakelijk om 
over de finish te geraken.
Kenmerken: Kwalitatieve heavy duty katoen met rubberen 
bretellen. Leverbaar in 3 kleuren.
Afmeting: bxh: 180 x 120 cm.

KH1535 01 Blauw    € 61,90
KH1535 02 Groen    € 61,90
KH1535 03 Oranje    € 61,90

HUPPELZAKKEN
Kenmerken: Zeer kwalitatief nylon dubbel 
gestikt.
Afmeting: lxbxh: 46 x 30 x 60 cm.

AY610155  Set van 6 € 39,95

HOUTEN STELTEN
Stevige houten stelten. Kinderen beleven 
veel plezier met deze klassieker. Kinderen 
zullen behendigheid en coördinatie nodig 
hebben om met de stelten het parcours goed 
af te leggen.
Kenmerken: Verstelbaar. Maximale 
draagkracht 60 kg. Blank hout.
Afmeting: l: 170 cm.

EN604012  Per paar € 28,50

HULAHOOP
Kleurrijke hoepel met 4 kleuren.
Afmeting: Ø 82 cm.

AY640100  Per stuk € 7,50

3+3 j. 
PICK UP AND DANCE TUB
Deze tub zit boordevol ritmiek accessoires 
die zowel visuele effecten als geluid 
toevoegen aan dans- en 
bewegingsactiviteiten zowel in klas als in de 
buitenschoolse opvang.
Samenstelling: 6 x regenboogstokjes, 
12 kleine danssjaals, 6 x ritmevlaggen,  
6 x dansringen, 12 x grote danssjaals,  
12 x danspompons, 12 x markeervoeten en  
1 x opbergbak.

WJ2163  66-delig € 294,90

RITMIEK LINTEN GEKLEURD
Dankzij de mooie glanzende kleur is het 
effect van de bewegende linten dubbel zo 
sterk en verrassend!
Afmeting: Plastic stokje: 23 cm lang,  
lint: 1,8 m lang.

EL2776  Set van 6 € 12,85




