
VICFUN® Badminton Set MINI
De MINI Badminton racket is zeer vergelijkbaar met de gewone bad-
minton racket, maar heeft een kortere grip. Door de besnaring vliegen 
de shuttles sneller, waardoor de kinderen een snellere reactie moeten 
ontwikkelen. De set bestaat uit 2 rackets en een shuttle uit nylon en 
een zachte bal.
S7163 p Set 8,95

vanaf 10 Set 7,95

vanaf 7,95

HITball-Racket
Racket zonder handvat, om het speeloppervlak van de 
hand te vergroten. Klittenbandsluiting om de racket 
aan de hand te houden. De set bestaat uit 2 rackets en 
een kunststof bal. Luchtballonnen of shuttles zijn ook 
uitermate geschikt.
S7161 p Set 8,95

vanaf 10 Set 7,95

vanaf 7,95

FEATHERball-Racket
Voor het aanleren van coördinatie en basisbeginselen 
van slagspelen: raken-slaan-spelen 
S7162 p Set 6,95

vanaf 10 Set 5,95

vanaf 5,95

Vicfun® Speed-Badminton 100 Set 
Snelle terugslag in weer en wind. De Speed Badminton 
of Crossminton Set bevat 2 robuuste aluminium raketten, 
3 nylonballetjes met rubberen bekleding. Junior versie 
voor kinderen met  verkorte raketten.
D6929 p Junior Set 22,95
D6910 p Senior Set 22,95

vanaf 10 Set 20,95

vanaf 20,95

Jazzminton Birdies (Reserve set)
Set van 3 reserve jazzminton birdies (1x slow = rood, 1x 
fast = geel, 1x LED = oranje, voor spelen in het donker, 
incl. Batterij: 1x CR927).
D3219 p Set 6,95

Jazzminton-Set
3 verschillende „birdies“ zorgen voor speciale geluid-
seffecten, nauwkeurige vluchtcurves en zelfs spel in 
het donker. Set van twee rackets met comfortabele 
softgrip en 3 birdies (langzaam, snel, en met LED incl. 
Batterij CR927).
D3218 p Set 16,95

16,95

SCHILDKRÖT® Badminton Set voor 2 spelers
Vrijetijdsset voor tuin, strand of in het park. 
De set bestaat uit 2 hard stalen rackets, 
2 Nylon shuttles en 1 draagtas.
D9708 p Stuk 10,95

10,95

VICFUN® Badminton Hobby Set
Voor maximaal 4 spelers. Ideaal om te spelen in tuin of op 
strand. De set bestaat uit 4 metalen rackets, drie nylon 
badmintonshuttles, 1 net met 2 telescopische hoogte-
verstellers voor opspannen met touw. Met grondankers.
D9711 p Set 25,95

vanaf 10 Set 23,95

vanaf 23,95

tanga sports® Racket-Set NEOPREN
De rackets met een licht kunststof frame 
en neopreen hoes zorgen voor het speciale 
„trampoline-effect“ bij het slaan van de 
bal. Diverse kleuren rood, blauw, geel.
D3226 p Stuk 12,95

vanaf 10 Stuk 10,95

vanaf 10,95
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