
Speedminton® Speeder® Tube FUN
3 FUN-Speeder® - de iets tragere en lich-
tere  Speeder® tot 260 km/u. Ideaal voor 
eerste trainingen en kortere afstanden 
van 5-20 m.
D6923 p Rol 8,95

8,95

Speedminton® Speeder® Tube MATCH
Wedstrijdshuttle voor afstanden van 15-23 
m, snelheden tot 290 km/u. 1 koker met 
3 stuks en 1 windring. 
D6925 p Rol 8,95

8,95

Speedertube HELI
2 HELI Speeders®, de nieuwe Speeder® 
voor korte afstanden (6-8m). Ideaal voor 
scholen en kinderen.
D6920 p Rol 5,95

5,95

Speedminton® Windring
2 windringen uit gummi om te bevestigen 
op Speeder. Gewicht/stuk: 2 g. Diameter/
stuk: 3,1 cm.
D6926 p Paar 1,95

1,95

Speedminton® Speeder® Tube CROSS
3 CROSS-Speeder® - de nieuwe ultieme 
Outdoor-Speeder® voor lange afstanden, 
maximale windstabiliteit en ultieme fun! . 
1 windring inbegrepen.
D6924 p Rol 8,95

8,95

Speedminton® Speeder® MixTube
De set bestaat uit: - 1 Fun (kortere af-
standen) - 3 Match (middellange afstan-
den) - 1 Night (voor speeden bij nacht) - 2 
Windringen.
D6897 p Set 13,95

13,95

Speedminton® JUNIOR-set
Set van 2 Junior-rackets ( 160 g per stuk ), 
uit gehard aluminium (kleur: geel-oranje-
zwart); isometrisch slaghoofd die de target 
area op de racket vergroot, 2 FUN Spee-
ders, in 3/4 tas met schouderriem, en 
spelhandleiding.
D6913 p Set 33,95

33,95

Speedminton® Set S700
Set bestaande uit 2 speedrackets S700 uit 
gehard aluminium, met Mega Power Zone, 
5 speeder® (1 FUN, 1 CROSS, 1 NIGHT 
en 2 MATCH), een wind-ring voor meer 
stabiliteit en 4 speedlights voor spel in het 
donker. Incl. Easy Court Basic, een draag-
baar speelveld met een rode veldband 
inclusief 8 pinnen uit speedlight voor spel 
in het donker. 1 x set tas met schouderriem 
en Duitstalige spelinstructies.
D6922 p Set 58,95

58,95

Speedminton® Set S600
Set bestaande uit 2 S600 speedrackets uit aluminium, 3 speeder® (1 FUN, 1 MATCH, 
1 NIGHT), een wind-ring voor meer stabiliteit, 2 speedlights voor spel in donker, 
inclusief  draagtas met versterkte schouderriem.
D6921 p Set 41,95

41,95

Speedminton® Set SCHOOL
Set bestaande uit 10 Speedminton® 
SCHOOL Racketten rood 5x, blauw 5x) 
10 Match Speeders®, 10 Fun Speeders®, 
10 Heli Speeders®, 40 kegels, 1 sporttas, 
spelhandleiding.
D6917 p Set 169,95

169,95

Speedminton® SCHOOL Racket
Vervangracket uit aluminium, zwart/rood. 
ca. 175 g
D6916 p Stuk 17,95

Speedminton is een racketsport, waarbij de nieuwe 
zwaardere shuttles, de „Speeder“ met een opmerkelijke 
kracht en snelheid gespeeld worden. Meer stabiel 
bij wind, sneller en verder dan normale shuttles. De 
windringen (3 g) verzwaren de Speeder voor meer 

windstabiliteit. Zonder net en regels,overal te spelen 
- of als wedstrijd, van eenvoudige Funmatch met 
doelmarkeringen (in elk set erbij) tot een echte wedstrijd 
op Speedminton‘s Easy Court of op een tennisbaan.

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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