
Original Omnikin® KIN-BALL
Het nieuwe spel, dat ideaal sportief enthousiasme, team-
geest, kracht en uithoudingsvermogen combineert. Een 
team noemt de kleur van een ander team en gooit de 
bal zodat belde teams het niet kunnen vangen voordat 
hij de grond raakt. 3 teams met 4 spelers elk, een ori-
ginele KIN-BALL en veel actie, zorgen voor een nieuw 
spannend teamspel.
S7182-04 p Zwart Stuk 259,95
S7182-11 p Grijs Stuk 259,95
S7182-12 p Pink Stuk 259,95

Omnikin KIN-BAL Multicolor
Ideaal voor school- en groepsporten. Belangrijke vaardig-
heden zoals teamwork, coördinatie, kracht en snelheid 
worden optimaal aangesproken. De verbinding tussen 
de sport en alles spelers maakt van het spel en deze bal 
een leuk alternatief voor reeds bestaande groepsspelen. 
Oppervlaktemateriaal: 100% nylon. Diameter: 84 - 92 cm.
S7180 p 84 cm Stuk 119,95

vanaf 10 Stuk 109,95
S7181 p 100 cm Stuk 199,95

vanaf 10 Stuk 189,95

HEADIS Matchbal
De officiële Headis-bal is geschikt voor kopbal-tafeltennis 
te spelen. De stuiterkenmerken en het opgeruwde op-
pervlak zijn ideaal om Headis te spelen. 100 gram en een 
omvang van 50 cm in opgepompte toestand.
T1940 p Stuk 12,95

Slingerbal
gemaakt uit vol rundleer, met samengestelde vulling 
en met de hand genaaid.
G4117 p 0,8 kg Stuk 31,95

vanaf 10 Stuk 30,95
G4118 p 1 kg Stuk 36,95

vanaf 10 Stuk 31,95
G4119 p 1,5 kg Stuk 44,95

vanaf 10 Stuk 40,95
G4115 p 2 kg Stuk 45,95

vanaf 10 Stuk 41,95

WV® Slingerbal
Slingerballen van eersteklas natuurrubber en 
daardoor uiterst duurzaam, permanent vormvast 
en ongevoelig voor vocht. De ingenaaide lederen 
lus maakt de hoge kwaliteit compleet. Gemaakt 
uit stevig, dikwandig rubber. Geschikt voor zowel 
binnen als buiten. De slingerbal kan niet worden 
opgeblazen.
G4123 p 0,8 kg Stuk 44,95
G4124 p 1 kg Stuk 53,95
G4125 p 1,5 kg Stuk 67,95

Rolstoelvoetbal
Speciale bal voor rolstoelvoetbal. Bal van polyester 
met PVC-coating, gewicht ca. 900 g. Ø 33 cm. 
Deze voetbal is ook ideaal voor vrije tijd of andere 
balspelen.
F1476 p Stuk 59,95

vanaf 3 Stuk 54,95
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