
Ballendraagstok
De baldrager- en evenwichtsclub zijn het 
ideale middel om je evenwichtsskills te 
verbeteren. De club is uitgerust met een 
inham aan de bovenzijde, waardoor er 
veel ballen kunnen gedragen worden met 
de club - handig voor bvb een obstakel-
parcours. De club is zeer populair voor 
tikspelletjes of spelletjes bij verjaardagen. 
De zwaarte is afhankelijk van de bal(len) 
die op de stok gebalanceerd worden. Hoe 
groter de bal, hoe moeilijker. Zelfs geschikt 
voor een ei- of lepelrace!
D3199 p Stuk 4,95

vanaf 10 Stuk 3,95

vanaf 3,95

tanga sports® Schuimrubberen bal
Stevige, massieve schuimrubberen ballen die uitstekend 
in de hand liggend en goed stuiteren. Ø 6,2 cm, ca. 60 g.
S6554 p Blauw Stuk 3,25
S6555 p Rood Stuk 3,25
S6556 p Geel Stuk 3,25
S6557 p Groen Stuk 3,25

vanaf 10 Stuk 2,95

vanaf 2,95

Kendama Record® N1 Natuur
Een Japans behendigheidsspel dat een verscheidenheid aan oefenin-
gen en trucs biedt. Het basisdoel van het spel is om de bal vanuit een 
hangende positie aan het touwtje te trekken en hem op een van de 
drie platen of met het gat naar boven te vangen. Diameter bal: 6 cm. 
Hoogte met bal: 17,5 cm.
G1203 p Stuk 17,95

17,95

Jongleerballen 
Deze grote set van 30 is bijzonder voorde-
lig, met bonte kleuren. Ballen uit sponsrub-
ber (zie artikelen S6554-6557)
S9614 p Set 62,95

62,95

Tchoukbal frame 
Het tchoukbal frame is een populair trai-
ningstoestel voor vele sporten. Geschikt 
voor zowel in groep als zonder trainings-
partner. Frame uit stevig staal. Net, on-
geveer 80 x 80 cm , is opgespannen met 
rubberen spankabels.
F3781 p Stuk 46,95

46,95

Tweepersoons parachute
De kleine, stevige parachutes trainen samenwerking 
en teamwerk tijdens het werpen en vangen. Ook te 
gebruiken voor ritme en dans. Gemaakt van polyester 
met stevige riemgrepen, ca. 83 x 127 cm. Set van 6 in 
verschillende kleuren.
D3215 p Set 37,95

37,95

zonder Moosgummibal

KENDAMA RECORD® N1 NATUUR

 B Bevordert hand-oog coördinatie, motoriek en 

concentratievermogen

 B Voor jong en oud

 B Nog meer games en trucs

TWEEPERSOONS PARACHUTE

 B Samenwerking en teamwork

 B Gooien en vangen

 B ritme en dans

Telefonisch bestellen?
+32(0)59/519.517
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