
Beach Balvangspel
Werpen en vangen met 2 spelers. Door een klittenband 
blijft de bal aan het vangbord hangen. Incl. 2 vangborden 
en een zachte bal. Kan ook gebruikt worden in water.
D3127 p Set 9,95

vanaf 10 Set 8,95

Reservebal voor klittenbalspel
2 reserveballen in rood en geel 
D3201 p Set 4,50

Klittenbal- spel neopreen
2 klittenband hand bal catcher gemaakt van neopreen 
(Ø 17CM) met brede verstelbare band en permanent, 
stevig genaaide klittenband en een klittenband bal (Ø 
6cm) in het tasje.
D3200 p Set 12,95

12,95

Ogo Sport® Set
OgoSport, de superdisc, is ideaal voor training van mo-
toriek, oog-handcoördinatie, als recreatiespel of om 
alleen te spelen. Daardoor geschikt voor schoolsport en 
therapie. Voor alle leeftijden zowel indoor als outdoor, 
zelfs voor in het water (drijft) waarbij het balletje kan 
vervangen worden door een waterballon voor nog meer 
waterplezier. Kan worden gebruikt om bewegingen zoals 
in volleybal, baseball en tennis te verbeteren. Beide Ogo 
schijven kunnen worden gebruikt als rackets of als werp-
schijven en bieden een variatie als speelmogelijkheden. 
De bal (incl.) kan gespeeld worden tot 45 meter. 1 Set 
bestaat uit: 2 Ogo discs met vast frame van PU-schuim, 
bespannen met elastisch nylon net voor balversnelling 
met 1 Ogo bal Ø 6,5 cm incl. instructies.
D3189 p 29 cm Set 23,95

vanaf 5 Set 21,95
D3192 p 38 cm Set 29,95

vanaf 5 Set 27,95

vanaf 21,95

Ogo Sport® 3-delige ballenset Ballooza
Ballen set bestaande uit 1 Ogo Softball (bal Ø 6,5 cm 
voor Indoor & Outdoor) 1 wind stabiele Flux bal (voor 
geavanceerde outdoorspelen), 1 Mini Copter Ball (veel-
zijdige indoor en outdoor bal die draait).
D3204 p Set 10,95

10,95

Ogo Sport® Reserveballen 
2 Ogo Sport ballen (Stekelbal/Koosh Bal), rolt niet weg bij 
het vallen op de vloer. Ø 6,5 cm, set van 2. 
D3193 p Paar 4,95

4,95

vanaf 8,95

Waarschuwing: kleine delen kunnen worden ingeslikt.

Mono-Fling
Mono-Fling kan zowel in groep als alleen worden gespeeld (met of zonder net). Elke 
individuele Mono-Fling afmetingen: 53 cm (b) x 25 cm (d) (met een effectief net 
oppervlak van 30,5 cm x 25 cm). Aanbevolen bal afmetingen zijn 7,5 cm of kleiner. 
Set bestaat uit twee mono-Fling netten en twee 7,5 cm All-ballen.
S6503 p Set 25,95

25,95

Springy rackets
De lichtgewicht ringen met de elastische bekleding werken als mini-trampolines. 
2-6 spelers proberen nu de bal in verschillende spelvormen rond te laten gaan. Deze 
actieve game is geschikt voor het verbeteren van de oog-handcoördinatie. 6 rackets, 
Ø 30 cm, met schuimhandvatten en 6 ballen.
D3214 p Set 52,95

52,95

Werp- en vangspel met zuignapbal
Behendigheidsspel voor de pauze, het buitenzwembad 
of de tuin. 2 vangschijven Ø ca. 18 cm met verstelbare 
handbanden, 1 zuignapbal Ø ca. 50 mm. Bont gesorteerd.
D3209 p Set 5,95

vanaf 10 Set 4,95

vanaf 4,95

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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Badminton Fun




