
110 Alle prijzen excl. en incl. BTW, excl. verzendkosten, meer info op p. 450.

Dom Hockeybal
Van zachte, flexibele kunststof, niet 
kaatsend. Ideaal voor het spel in de 
zaal of buiten. ø ca. 67 mm, ca. 62 g. 
Oranje. 
99 116 3009   Stuk 4,92 5,95 
vanaf 10 per Stuk 4,55 5,50

Dom Veilige Hockeypuck
Van zachte, flexibele kunststof. Met re-
volutionair aerodynamisch profiel. De wel-
ving op onder- en bovenkant zorgt ervoor dat 
de puck vlak over de bodem vliegt. De draai-
ingen van de puck worden gereduceerd. ø 10 
cm, ca. 73 g. Oranje. 
99 116 2905   Stuk 4,92 5,95 
vanaf 10 per Stuk 4,55 5,50

Veilige Gaatjesbal
Van kunststof. Voor beginners is het 
veiliger eerst met de gaatjesbal te spe-
len, ø ca. 70 mm, ca. 24 g. 
99 116 8509-1  Wit Stuk 2,89 3,50 
vanaf 10 per Stuk 2,44 2,95
99 118 0028-1  Rood Stuk 2,89 3,50 
vanaf 10 per Stuk 2,44 2,95

Sport-Thieme Hockeystick 
“School”

Van hoogwaardig polyethyleen, voet van 
vast schuimstof. Steellengte incl. voetaanzet 
ca. 89 cm. 
99 116 8408  Gele stick Stuk 17,31 20,95 
99 116 8411  Rode stick Stuk 17,31 20,95 
vanaf 10 per Stuk 15,66 18,95
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Sport-Thieme 
Hockeystick-Set “School”

Hockeysticks met originele hockey 
voetvorm! Voor- en achterkant zoals bij 
wedstrijdsticks. Ronde, gripvaste steel 
van hoogwaardig polyethyleen, ca. 89 cm 
lang. Voet van vast schuimstof. Voet en 
steel zijn vast aan elkaar gelijmd.
De set bestaat uit: 
•  6 hockeysticks “School” geel 1|,
•  6 hockeysticks “School”rood 1| 
•  3 hockeyballen zonder gaatjes oranje 3|
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 4 Met glasvezelversterking

Dom Hockeystick “Cup”
Van hoogwaardig polyethyleen, waar-
van de staaf uit glasfiber extra werd 
versterkt. Steellengte incl. voetaanzet: ca. 
120 cm, ca. 750 g. 
99 116 9906  Voet blauw Stuk 25,58 30,95 
99 116 9919  Voet rood Stuk 25,58 30,95

 4 Ideaal voor kinderen
 4 Uiterst stabiel en duurzaam
 4 Voor links- en rechtsschot

Dwarsrib

Dom Hockeystick “Junior”
Van hoogwaardig polyethyleen, steelleng-
te incl. voetaanzet: ca. 92 cm, ca. 380 g. 
99 117 0102  Voet blauw Stuk 19,79 23,95 
99 117 0115  Voet rood Stuk 19,79 23,95

Dom Reservevoet 
voor hockeystick “Junior”

Om in de steel te steken en vast te schroe-
ven. 
99 116 9704  Voet blauw Stuk 7,02 8,50 
99 116 9717  Voet rood Stuk 7,02 8,50

Dom Reservevoet 
voor Hockeystick “Cup”

Om op de steel te steken en vast te 
schroeven. 
99 116 9603  Voet blauw Stuk 7,02 8,50 
99 116 9616  Voet rood Stuk 7,02 8,50

Dom Hockeysticks-Set 
“Cup”

Deze allround-hockeysticks doorstaan 
zelfs de ruwste acties. De steel van 
hoogwaardig polyethyleen is bovendien 
met glasfiberstaaf versterkt. Steellengte 
incl. voetaanzet ca. 120 cm. Steel en voet 
zijn tweevoudig aan elkaar geschroefd. 
Het dikke steeleinde zorgt bovendien 
voor een stevige grip.
Set bestaat uit:
•    telkens 6 hockeysticks “Cup” 

blauw en rood 9|
•    2 veilige pucks 2|
•    hockeyballen 3| 
16-delige set 86,66 104,86 besparen!   
99 116 9805   16-delige set 238,84 289,—

 4 Incl. veilige eindplug door 
veiligheidsbevestiging

Dom Hockeysticks-Set 
“Junior”

Deze flexibele stick is bijzonder ge-
schikt voor kinderen. De holle steel 
heeft 2 versterkingsribben die hem bij-
na onbreekbaar maken. Steellengte incl. 
voetaanzet ca. 92 cm. Steel en voet zijn 
tweevoudig aan elkaar vastgeschroefd. 
Het dikke steeleinde zorgt bovendien 
voor een vaste grip.
De set bestaat uit: 
•    telkens 6 hockeysticks “Junior” in 

blauw en rood 6| 
•    2 veilige pucks 2| 
•    2 hockeyballen 3| 
16-delige set 82,46 99,78 besparen!   
99 117 0001   16-delige set 172,73 209,—
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Hockey

Schoolsport-Hockey

Streethockey

Voordelen:
•  Goed over de zaalbodem glijdend
•  Voet laat geen strepen na op de zaal-

vloer
•  Voet zoals bij wedstrijdsticks
•  Elastisch en breukvast
•  Zachte voet voor meer veiligheid 
15-delige set 58,06 70,25 besparen!   
99 116 8307   15-delige set 164,46 199,—

Voor- en achterkant zoals 
bij wedstrijdsticks

Prijs-Tip!

vanaf 15,66

 4 Voor links- en rechtsschot

Glasvezel-
versterking


