
Tennis Slagplank
T1553 p Stuk 8,95

Tennis Slagplank Set
In meerdere lagen gelamineerd. Slagplank afmeting ca. 20 x 24 cm met gaten en 
lijnen. Synthetisch leren handvat met koordje. Weegt ca. 160 g. Set incl. 2 slagplanken 
en 1 rubberen bal met zak.
T1552 p Set 16,95

16,95

Beach Bal 3.0
 Een populair spel die veel wordt gespeeld 
tijdens de vrije tijd in de tuin, op het strand 
of in het zwembad met 2 bats met zomer 
motief en 1 bal.
D3103 p Set 8,95

vanaf 10 Set 7,95

vanaf 7,95

Racket set GIANT
De rackets met een elastische bekleding zijn ideaal voor kinderen dankzij 
het lage gewicht. Het grote raakvlak zorgt voor een hoge raakkans en 
dus voor een gevoel van voldoening. Incl. softbal en shuttle.
D3227 p Set 12,95

12,95

Family Tennis Set
Een populair spel met twee stevig rackets 
uit kunststof (lengte 53 cm) en een tennis 
softbal uit schuim.
S6910 p Set 8,95

vanaf 10 Set 7,95

vanaf 7,95

SOFT-Tennis oefenbal
uitstekende kwaliteiten: botst zeer goed, 
is zacht en elastisch.
G8679 p Stuk 2,95

vanaf 10 Stuk 1,95

tanga sports® Junior Tennis Set
Een populair spel met veel verschillende 
variaties, bestaat uit 2 rackets, een bal 
en gedetailleerde spelregels (alleen be-
schikbaar in het Duits!).
D3115 p Set 12,95

vanaf 5 Set 11,95

vanaf 11,95

Soft tennisbal, set van 3
Zachte tennisballen, stuiten goed. Geschikt 
voor vele slagspelen. Ø 7 cm.
D3104 p Set 4,45

4,45

Verstikkingsgevaar!, Waarschuwing: kleine delen 
kunnen worden ingeslikt.

Waarschuwing: kleine delen kunnen worden 
ingeslikt.

Waarschuwing: Niet geschikt voor kinderen onder 
de 3 jaar., Waarschuwing: kleine delen kunnen 
worden ingeslikt.

NIEUW

vanaf 1,95

tanga sports® SHUTTLEBAL-Game-Set
Speelset met 2 zeer stevige, gepatenteerde kunststof 
rackets en 1 Jumbo shuttlebal in een praktische doos.
D3118 p Set 24,95

24,95

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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