
Tualoop Set 
Nieuw recreatief plezier voor tuin, park, pauze of gym-
les - Door middel van twee handstokken wordt een ring 
(gemaakt uit biomateriaal Arboblend ©) aan het zweven, 
rollen of springen gebracht. Tualoop staat voor sportiviteit 
en elegantie. Het houdt je fit en laat je natuurlijk bewegen. 
Er zijn talloze manieren om de ring te vangen of over de 
grond te laten rollen, springen of te gooien. Tualoop is 
een puur natuurproduct en volledig kunststofvrij. De 
ring is gemaakt van speciaal biomateriaal op basis van 
glucose en harsen. Aanbevolen leeftijd: vanaf 6 jaar.

M6140 p Voor 2 personen Set 25,95
M6141 p Voor 8 personen Set 92,95

vanaf 25,95

pedalo®-Rondolo
Een super spel, leuk voor kinderen en volwassenen. 
Rondolo bevordert reacties en behendigheid. 2 of meer 
personen kunnen deelnemen, uiterst geschikt voor 
revalidatie. Talrijke variaties mogelijk. Set van 2 be-
geleidingsstokken, lengte 93 cm en een Rondolo wiel, 
ca. Ø 21,5 cm
G1959 p Set 49,95

49,95

Profi-Speedglider
Outdoor plezier vanaf 3 jaar! Draad 240 cm, Glider 20 cm.
D3145 p Stuk 10,95

vanaf 5 Stuk 9,95

vanaf 9,95

Waboba Outdoor spelen-Set
Set springbal Waboba Moon 72 gr., Ø 6,5 cm, handshuttle 
Flyer 22 gr., Ong. 5 x 17,5 cm (ØxH) en Waboba Surf Ø 
ong. 5,5 cm, ong. 81 gr. Zeer uitgebreide spelinstructies 
met geweldige spelideeën.
S6617 p Set 23,95

23,95

tanga sports® SCOOP/CESTA Spel
Een behendigheidsspel voor verscheidene werp- en 
vangoefeningen. Bestaat uit 2 Scoops (40 cm lang),1 
gaatjesbal(9 cm Ø.) en gedetailleerde spelregels. 
S6915 p Set 10,95

vanaf 10 Set 9,95

vanaf 9,95

Bal voor Scoopbal
Reserve bal voor het Scoop-spel. Ca. Ø 9 cm. Geschikt 
voor op een harde grond. 
S6916 p Stuk 3,95

Bassalo
Bassalo - de nieuwe trendy sport: gooien en vangen van 
de kleine neon-gekleurde squashballen door middel van de 
cups. Het echte teamspel met competitief karakter zorgt 
gegarandeerd voor actie, opwinding en uren spelplezier! 
Set met 2 Bassalo-cups, een oranje neon-gekleurde bal 
(ø 4 cm) en een deksel voor de opslag. Ook verkrijgbaar 
als schoolset met 20 cups, 10 ballen en 2 deksels.
D3206 p 2 per set Set 17,95
D3216 p 20 per set Set 169,95

vanaf 17,95

BASSALO

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




