
Stick Bal Bouncer
Stick en bal kunnen zowel binnen, bui-
ten als in het water gebruikt worden. De 
schokabsorberende en elastische PVC 
stick is ongeveer 100 cm lang met op het 
uiteinde zacht schuimmateriaal, dis ideaal 
voor indoor gebruik zonder beschadiging 
van de vloer.  
W7597 p Blauw Stuk 13,95
W7596 p Rood Stuk 13,95

Ball Bouncer Set
Het veelzijdige balspel heeft een hoog uitdagend karakter 
en wordt gebruikt in recreatieve, gehandicapte, vrijetijds- 
en schoolsporten. Het spel kan gebruikt worden op het 
land, in de hal of in het water. Het spel wordt gespeeld 
met slagvaste, elastische kunststof staven, die zijn 
voorzien van een sterk elastisch schuim. Hiervoor wordt 
een plastic bal gebruikt als speelapparaat. Lengte racket: 
100 cm. Kunststof bal met ventiel.
W7560 p 6 rackets, 1 bal Set 72,95
W7561 p 12 rackets, 3 ballen Set 124,95

vanaf 72,95

Reserve-bal
Reservebal voor slagspel Ball Bouncer
W7598 p Stuk 2,95

Mini-golfclub, gemaakt uit staal
Mini-golfclub van hoge kwaliteit voor 
volwassenen, 93 cm lang. Stalen club, 
gemaakt met chroom, aluminium kop en 
een rubberen grip met leder-look.
D2189 p Stuk 33,95

33,95

Mini-golfballen, set van 4
4 mini-golfballen, gemaakt van speciaal 
rubber. Met 2 hardheden voor zachte of 
harde oppervlakten.
D2190 p Stuk 7,95

7,95

Golf Putter
Zeer sterke glasvezel putters met een 
speciale rubberen raakvlak om risico op 
letsels te verminderen.
D2176 p 63 cm Stuk 17,95
D2177 p 83 cm Stuk 18,95

vanaf 17,95

Mini-golfclub, gemaakt van kunststof
Mini-golfclubs voor kinderen, 75 cm 
lang. Gemaakt uit 1 deel, met stang van 
glasvezel, kunststof kop en rubberen grip 
met leder-look.
D2188 p Stuk 27,95

27,95

BALL BOUNCER SET

Hoepel-Golf Set
Geschikt voor binnen en buiten. Zeer sterke glasvezel 
putters met een speciale rubberen raakvlak om risico op 
letsels te verminderen . De set bestaat uit 6 junior putters 
63 cm lang, 6 ballen die niet stuiten en 12 hoepels Ø 75 cm.
D2175 p Set 149,-

149,-

Mini-golfset PRO
Met de draagbare mini-golfset PRO heb je een volledig 
gestructureede baan - voor zowel binnen als buiten. Deze 
set heeft 13 obstakels van UV-bestendig ABS plastic, 2 
mini-golfcubs gemaakt van staal en 93 cm lang, 4 mini-
golfballen, 1 puntenblok en een ruime nylon draagtas.
D2191 y Set 221,95

221,95

MINI-GOLFSET PRO

Advies en bestelling:  059/519.517 |  info@sportenspel.be | sportenspel.be
w w w . s p o r t e n s p e l . b e

249

Minigolf, Ball-Bouncer




