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POM POM BAL
Bal van gekleurde rubberen draden. 
Zeer zacht en aangenaam voelend. Daardoor 
ideaal als eerste gooi- en opvangbal.
Afmeting: Ø 7,5 cm.

GE1359  Per stuk € 3,35

WERPSPEL
3 werpdoelen: 0-10, 10-100, 0-20. Probeer 
zo veel mogelijk punten bij elkaar te gooien.
Inhoud: 3 doelschijven en 9 velcroballetjes.
Afmeting: Ø 45 cm.

CM54501   € 22,75

SPOTS
Handige en snelle markeringen om 
speelvelden af te bakenen of mikpunten aan 
te geven tijdens een spel.
Afmeting: Ø 23 cm.

AY410350  Set van 6 € 14,85

VLIEGENDE SPOOKJES
Nylon pittenzakjes met lange staart.
Afmeting: l: 30 cm.

YT10010  Set van 6 € 12,95

3+6 j. 
SOFTDARTS
Speel darts als een professional! Met dit hoogwaardige dartsbord in originele grootte kunnen jonge 
dartsfans alleen spelen of een spannend toernooi organiseren.
Inhoud: 1 bord, 6 darts, 1 scoreboekje en 1 beugel voor gebruik op een tafel.
Kenmerken: Darts met veiligheidspunt van kunststof. Voor op de tafel of aan de muur, binnen of buiten.
Afmeting: Ø 41,3 cm. Darts: l: 13,5 cm.

TT4980   € 32,50

METALEN FLUITJES
Metalen fluitjes voorzien van een gekleurd 
touwtje.

JT20153  Set van 3 € 4,95

3+3 j. 
DISKER GAME JUNGLE
Dit is een leuke variant op de klassieke darts spellen. Werp de magnetische diskers, gemaakt van 
siliconen, naar het ronde spelbord en probeer een zo hoog mogelijke score te behalen. Je kan het 
spel zowel op de grond als tegen de muur spelen. Eindeloos speelplezier voor binnen en buiten 
gegarandeerd!
Kenmerken: Kan alleen of met meerdere personen gespeeld worden. Het spelbord plooit samen en 
is voorzien van een handvat, zo is het makkelijk op te bergen.
Afmeting: Ø 60 cm.
Samenstelling: Werpdoel met 3 magnetische diskers.

RB1887   € 33,99

 3+6 j. 
EXTRA PIJLTJES
Kenmerken: Darts met veiligheidspunt van kunststof. Voor op de tafel of aan de muur, binnen of buiten.
Afmeting: l: 13,5 cm.
Samenstelling: 3 oranje en 3 groene darts. Incl. puntenboekje.

PN1723  Set van 6 € 9,99




