
Boemerangs & Disc Golf werpschijven

Nylon vluchtring
 De goede bespanning geeft de vluchtring uitstekende 
vlucht-eigenschappen. Gewicht Ong. 220 g, respectie-
velijk Ø 92 cm, 33 cm (opgevouwen). Aanbevolen voor 
kinderen vanaf 5 jaar. Diverse kleuren. 
D5535 p Stuk 20,95

20,95
AEROBIE Vliegende Ring
De originele Vliegende Ring heeft een wereldrecord 
gehaald (383 m!). Door de speciale zachte randen is de 
ring zeer gemakkelijk te vangen. Ideaal spel om in gro-
epsverband te spelen. Geschikt voor zowel kinderen 
als volwassenen. 
S6612 p Ø 25 cm Stuk 11,95
S6613 p Ø 33 cm Stuk 15,95

vanaf 11,95

Neopreen werpschijf FLYRING
Een neopreen werpschijf die opvalt vanwege zijn lage 
gewicht en is zeer makkelijk vast te houden. Elastisch 
maar zeer sterk, vliegt goed. Laag risico op letsel. Kan 
ook gebruikt worden in het water. Ø 30 cm, ca. 90 g, 
diverse kleuren.
D3159 p Stuk 10,95

vanaf 10 Stuks 9,95

vanaf 9,95

Boomerang AEROBIE Orbiter
Reikwijdte ca. 25-30 m. De boemerang van AEROBIE-
Technologie: Innovatief design, met heldere kleuren, 
zachte randen om eenvoudig te vangen. Randlengte 
ca. 29 cm.
S6615 p Stuk 15,95

15,95Boomerang FUN
Reikwijdte ca. 15-20 m. Boomerang voor beginners - veel 
kracht is er niet nodig om het te gooien. Gemaakt van 
flexibel kunststof, zeer stevig. Door de schroeven licht 
te buigen, kan je vliegeigenschappen aanpassen, zoals 
het verhogen en verlagen van het traject. Wordt geleverd 
in verschillende kleuren.
S6610 p Stuk 5,95

5,95

Boomerang SOFT 
Boomerang uit zacht materiaal voor het veilige gooien en 
vangen. Ø ca. 26,5 cm. diverse kleuren. Met gedetail-
leerde instructies.
S6616 p Stuk 4,95

4,95

Frisbee Golf Set DISC GOLF
3-delige Frisbee Golfset van TPE: 1x Driver Disc voor 
worpen over lange afstanden, 1x mid-range disc voor 
middelmatige en korte afstanden en 1x putter disc. De 
competitieset is goedgekeurd door de PDGA. Geschikt 
voor zowel beginners als ervaren spelers.
D3202 p Stuk 25,95

25,95

Frisbee Golfdoel (Disc Golf Doel)
Het doel voor Frisbee Golf (Disc Golfdoel) kan overal 
geplaatst worden. De robuuste doelstelling van poly-
ester met een pop-up-functie wordt verlaagd binnen 
de seconde. Geleverd in een praktische polyestertas. 
D3203 p Stuk 16,95

16,95 KanJam®

Behendigheidsspel voor kinderen, volwassenen en se-
nioren. Twee teams spelen op het schoolplein, op het 
gras, in het zand of op een andere ondergrond tegen 
elkaar. De ene speler gooit en de ander probeert punten 
te scoren door de schijf in "zijn" vat te begeleiden. Bevat: 
2 opvouwbare tonnen, een officiële vliegende schijf, 
spelinstructies.
D3210 p Set 41,95

vanaf 5 Set 39,95

vanaf 39,95

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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