
Set 10 Japanse Papierballen
 - De ballen zweven heel langzaam en zacht 
- Ideale en leuke manier om vangen en werpen te 
oefenen 
- Opblazen bevordert de mondmotoriek 
- Ideaal voor bewegingsspelletjes en ritme-oefeningen
P2841 p 12 cm Set 7,95

vanaf 5 Set 6,95
P2843 p 18 cm Set 10,95

vanaf 5 Set 9,95

vanaf 6,95

Chiffon werpzakjes
Ideaal om te leren jongleren. De zakjes gevuld met plastic 
balletjes geven de richting aan en de lichte chiffondoek 
stabiliseert en vertraagt de valsnelheid. Bestaat uit 100 % 
polyester en is ongeveer 30 cm lang. Komt in een sent van 
4 stuks met één rode, gele, groen en blauwe chiffon zak. 
M6501 p Set 16,95

16,95

DER LUFTMATZ® Ballon Bal
Met dit omhulsel wordt elke normale ballon dé ideale 
speelbal voor iedereen en overal - licht, stabiel en het 
past in elke tas. De ballon wordt in de kleine opening van 
het omhulsel gestoken en vervolgens opgeblazen. Het 
mondstuk van de ballon wordt een paar keer gedraaid en 
daarna aangesloten op het omhulsel. Het resultaat is een 
bal die bijna net zo licht is als een gewone ballon, maar 
veel rechter en stabieler vliegt. Bovendien is de bal ook 
zeer geschikt als waterbal. Levering is inclusief ballon 
en instructies. Ø 16 of 27 cm. 100 % katoen.
P2831 p 16 cm Stuk 7,95
P2832 p 27 cm Stuk 7,95

vanaf 5 Stuk 6,95

vanaf 6,95

Zipp-Play-Set
Dankzij het flexibele doelgebied biedt dit sportartikel 
een gevarieerd spel met nieuwe bewegingspatronen. 
Door het doek reflexmatig aan te spannen, bereikt de 
speler een dynamisch draaieffect met de ballen, zakken 
of andere voorwerpen. Het zipp-play spel biedt zowel 
alleen als in groep geweldig veel  plezier. Eén set bevat 
2 rackets, 1 zakje (gevuld met kunststofpellets) en 1 
mini-rubberballon.
S6935 p Set 22,95

vanaf 5 Set 20,95

ZIPP-PLAY-SET

STRAMMER MATZ® werp- en vangspel
Werp- en vangspel met twee handen zonder omvangrijke 
rackets. De elastische zakken worden over de armen 
getrokken en strak gespannen. Hoe meer de zakken 
zijn uitgerekt, hoe verder de kleine zakje met granulaat 
korrels zal vliegen. Een ideaal spel voor ontspanning en 
therapie, dat niet alleen de oog-handcoördinatie traint, 
maar ook de schouderspieren versterkt. Levering: 2 
groene zakjes + 1 zakje granulaat.
P2838 p Paar 19,95

vanaf 5 Paar 18,95

vanaf 18,95
NIEUW

Gymnic® Soffy Play Ball
Superzachte en duurzame bal. Gemakkelijk te vangen. 
ideaal voor buitenactiviteiten, indoor, les lichamelijke 
opvoeding, sporthal en in het zwembad. Ø 45 cm, latex 
en ftalaatvrij. Geel, rood, blauw gesorteerd.
G4569 p Stuk 10,95

vanaf 10 Stuk 8,95

vanaf 8,95

Activity Ball
 
Transparante bal met daarin kleurrijke ballen. De beweging 
van de bal bevordert de beweging van de kleine ballen, 
de drie-dimensionaliteit stimuleert de oogbeweging. De 
Activity Ball kan worden gebruikt om de ruimtewaarne-
ming te verbeteren en als een stimulerende ondersteuning 
voor de speelse activiteit. Medische apparatuur klasse 1. 
Vanaf 5+, te gebruiken onder toezicht van een volwassene, 
aanbevolen gewicht: max. 120 kg.
T5508 p Stuk 23,95

23,95

Jinglin Ball
Transparante bal met vier belletjes erin, die ringelen 
tijdens het bewegen van de bal. De Jinglin ball wordt 
niet alleen gebruikt voor mensen met een verminderd 
zicht om de balbewegingen in de kamer waar te nemen, 
maar ook als stimulerend middel bij speelse activiteiten. 
Medische apparatuur klasse 1. Vanaf 5+, te gebruiken 
onder toezicht van een volwassene, aanbevolen gewicht: 
max. 120 kg.
T5509 p Stuk 23,95

23,95vanaf 20,95

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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Ballonnen & speelballen




