
Squellet Bal
Deze Squellet of kneedballen zijn gevuld 
met kunststofparels en bezitten een huid 
van elastisch rubber. Tijdens het spelen 
met deze ballen kunnen de motoriek en 
sensoriek van kinderen geacitveerd wor-
den. Goed geschikt voor sporttherapie of 
voor spellen met kinderen. 
G9435 p Stuk 4,95

vanaf 10 Stuk 4,50

vanaf 4,50

Stressbal
De stressbal is na het indrukken binnen 
enkele seconden terug in zijn volledige op-
pervlakte. Gemaakt van ademend schuim, 
ideaal voor handoefeningen. Ook ideaal 
voor primaire vang- en werpactiviteiten. 
Materiaal: polyurethaan, diameter: 6,5 
cm, ca. 25 gr.
S6595 p Stuk 4,95

4,95

Fysio reflexbal
Zeer elastische bal met nopjes en 
lamellen. Ideaal voor stimulatieoefe-
ningen, fasciabehandeling, massages, 
grijp- en mobilisatieoefeningen. Fysiolo-
gisch onschadelijk en latexvrij.
T5570 p 5,5 cm Stuk 2,50

vanaf 10 Stuk 1,95
T5571 p 6 cm Stuk 2,95

vanaf 10 Stuk 2,50
T5572 p 7 cm Stuk 3,95

vanaf 10 Stuk 3,50

vanaf 1,95

tanga sports® Catch Bal
Het catch-ball-spel is eenvoudig anders. 
Bevordert al spelend niet alleen de oog-
handcoördinatie maar ook het tellen, het 
geheugen en het sociale gedrag in de 
groep. Ook eerlijkheid in de groep wordt 
bevorderd. Oneindig veel spelmogelijk-
heden. De uitstekende vorm is licht en 
opblaasbaar. Met spelinstructie. Kern van 
8 cm diam en 11 cm lange grippen.
S6913 p Stuk 13,95

vanaf 5 Stuk 11,95

vanaf 11,95

Loopies
De speciale vorm en het aantrekkelijke 
kleur is zeer boeiend voor kinderen. Ga-
randeert ook veel waterplezier en door 
de bijzondere vorm is het gemakkelijk te 
vangen. De zachte textuur en het aan-
gename oppervlak vermindert de angst 
om de Loopie te vangen. Perfect voor 
kinderen en jongeren. Diverse kleuren. 
100% polyester.
W2859 p Stuk 11,95

vanaf 5 Stuk 10,95

vanaf 10,95

Waarschuwing: Gebruik alleen onder direct toezicht 
van volwassenen.

Waboba Moon Bal
De Waboba Moonbal is alsof er niets anders 
op aarde bestaat. Ontworpen als lichtge-
wicht, het stuitert van de grond (straten, 
muren etc.) alsof het geen zwaartekracht 
ondervindt.
S6606 p Stuk 8,95

8,95

Knobby Noppenbal
Bijzonder zachte, elastische en kleurrijke 
noppenballen. Ø ca. 13 cm. Perfect voor 
vangen, gooien en grijpen. Diverse kleuren 
in blauw, geel en roze.
T5575 p Stuk 3,50

3,50

tanga sports® Tumble Bal
Deze bal bestaat uit flexibele, gevlochten kunststofstrips 
met een textieloppervlak. De bal kan ingedrukt worden, 
zonder dat de strips breken. Vanwege de open structuur 
kan de bal op elke mogelijke manier gevangen worden. 
Ze rollen nooit ver weg. Vooral geschikt voor kinderen.
G9431 p Stuk 12,95

vanaf 10 Stuk 11,95

vanaf 11,95

Obal
Een bal voor iedereen. Stop een ballon in de bal en 
blaas ze dan op om op nog andere manieren te kunnen 
gebruiken (zoals bv. in water).
G9436 p Stuk 8,95

8,95

Rubberflex Grijpbal 
Geweldige wedstrijd en leerbal voor binnen en buiten. 
Gooien, vangen, rollen, samendrukken, etc.; alles kan 
met de nieuwe rubberen Flexball. De gegoten rubberen 
mal van de bal keert altijd terug naar zijn oorspronkelijke 
vorm. Vanwege de vele openingen kunnen de ballen 
worden gevangen op elke manier. Door het inbrengen 
van een ballon in de bal kan het ook worden gebruikt 
op andere manier, zoals in water. Geschikt voor alle 
leeftijden. Levering in verschillende kleuren.
G9432 p 10 cm Stuk 8,95
G9433 p 22 cm Stuk 14,95

NIEUW

 B Aangenaam oppervlak

 B Multifunctioneel

 B Zeer elastisch en stabiel

STRESSBAL

vanaf 8,95

Advies en bestelling:  059/519.517 |  info@sportenspel.be | sportenspel.be
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