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Ijsvissen

3+2 j. 
BALANCEER IJSSCHOTSEN
Wie houdt zich staande op deze uitdagende ijsschotsen?  
Hup van de ene ijsschots naar de andere zonder te vallen! Dat is niet 
altijd even eenvoudig want enkele stapstenen wiebelen continu!
Kenmerken: Ijsschotsen zijn voorzien van een anti-slip patroon om op te 
stappen (Ijskristal, vis, pootjes). Zeer degelijk materiaal, topkwaliteit! 
Stevige kunststof voorzien van anti-slip. Kan tot 60 kg dragen.
Doel: Maak een uitdagend parcours waarop kinderen hun evenwicht en 
motoriek op de proef stellen.
Afmeting: lxbxh kleinste deel: 25 x 20 x 11 cm. lxbxh medium:  
29 x 25 x 11 cm. lxbxh Grootste deel: 45 x 44 x 19 cm. Kan tot 60 kg dragen.
Samenstelling: 6 elementen in 3 verschillende afmetingen.

LL8358  Set van 6 € 139,90

EIERLOPEN
Plaats de bal op de lepel en leg het parcours zo snel mogelijk af zonder 
dat de bal valt!
Inhoud: 6 lepels en 6 ballen
Afmeting: Lepel l: 33 cm. Bal Ø 6 cm.

CD72231  Set van 6 € 37,95

BALANCEERSLANG
Gemakkelijk te verbinden elementen die samen een groene 
evenwichtsslang vormen.
Kenmerken: Anti-slip oppervlak en basis.
Afmeting: lxbxh: 35 x 9,5 x 4,5 cm.

AY412243  Set van 10 € 47,95

Lopen op de ton

TON
Ton om op te lopen, in te liggen, ... Voor echte acrobaten!
Kenmerken: Sterke plastiek.
Afmeting: lxb: 60 x 80 cm.

LP40062   € 95,00

3+2 j. 
EVENWICHTSINKTVISSEN
Drie schattige inktvissen die op verschillende manieren kunnen 
gehanteerd worden. 1 op je hoofd, meerdere op je hoofd, tijdens het 
afleggen van een parcours, als emmertje, ...
Inhoud: 1 blauw, 1 groen en 1 oranje.
Afmeting: bxh: 15,5 x 12 cm.

WP61060   € 53,75

Kruipen door de ton

3+3 j.  32-4 kind. 39 st. 
ROCK 'N' FISH
De wiebelende zeedieren zijn moeilijk te vangen! Wie vangt er de meeste 
diertjes? Probeer het misschien met 2!
Inhoud: 1 dubbele hengel, 2 enkele hengels, 2 krabben, 2 vissen en 
2 zeesterren.
Afmeting: Hengel: 48 cm.

PK4940   € 59,95




