
Activi-T-Blanket
Activiteitendoek voor verschillende coöperatiespellen! 
Terwijl de aan de bovenzijde geplaatste lussen voor 
parellellopen door maximaal 5 kinderen beschikken, zijn 
de aan de zijkanten aangebrachte lussen geschikt voor de 
meest uiteenlopende trekoefeningen met passagiers. De 
Activi-T-Blanket is speciaal geschikt voor estafettelopen 
bij school- en sportfeesten. 5 paar grip- respectievelijke 
voetlussen aan de bovenzijde en elk 6 lussen aan de beide 
zijkanten. Materiaal: 100% polyester. Afm. 213 x 92 cm.
S7199 p Set 127,95

127,95

Enkel-klittenbanden (6 stuks) 
De elastische en aangenaam te dragen klittenbanden 
zijn voor vele team- en coöperatiespellen inzetbaar. 
Simpelweg een voet van een partner met de eigen of 
alleen de eigen voeten verbinden en dan lopen of springen. 
Set van 6 stuks in verschillende kleuren 4 cm breed, met 
klittenbandsluiting. Materiaal: 100% polyester.
S7197 p Set 37,95

37,95
Coöperatieve loopband
Coöperatieband voor de training van coördinatie, balans 
en evenwicht en voor de stimulering van de teamgeest. 
De loopband beschikt over 5 lussen, die middels klitten-
bandsluitingen snel en eenvoudig aangebracht en weer 
weggenomen kunnen worden. Voor max. 5 kinderen. 
Geschikt voor zowel binnen als buiten. 2 banden, elk 5 
cm breed en 147 cm lang. Materiaal: 100% polyester.
S7198 p Paar 62,95

62,95

Samenwerkingskoker
Teamwork en comfort zijn belangrijke componenten in de 
ontwikkeling van een kind. Het zeer duurzame, extreem 
uitrekbare materiaal van de samenwerkingskoker omsluit 
een hele groep van kinderen, en geeft een comfortabele 
plaats om spelletjes te spelen, verhalen voor te lezen, een 
plaats om te relaxeren en nog veel meer. Onuitgerekte 
omtrek van de slang is 750 cm, hoogte 140 cm. 100% 
elastaan.
S6550 p Stuk 235,95

235,95

Erzi® samenwerkingskoker
Het stimuleert kinderen om samen te 
werken en bevordert het teamgevoel 
en welzijn. Diverse mogelijkheden zoals 
spelen, een ruimte om verhalen voor te 
lezen en een veilig plek om te ontspannen.  
Omtrek: 500 cm. Hoogte 150 cm.
S6513 p Stuk 97,95

97,95

Origineel Co-Operdoek
Biedt unieke perspectieven in de coöperatieve beweging. 
Uitgevonden door een Amerikaanse danstherapeut, is 
het Co-oper doek ontworpen om kinderen te helpen om 
coöperatieve bewegingen te ontdekken. Het doek creëert 
een omgeving voor het verkennen van de ruimte, het 
testen van de beperkingen van de kinderen, stretching 
en oefeningen. De weerstand in de 8-way, 227 g zware 
lycra, in het doek fungeert als een ondersteuning voor 
maximaal 13 leerlingen. Komt met tipboekje voor gebruik. 
(Doekhoogte ca. 150 cm).
S6520 p Stuk 310,95

310,95

 B Voor ca. 8 tot 10 kinderen

 B Geweldig groepsspel

 B inclusief instructies

NIEUW

SAMENWERKINGSKOKER

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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