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

Sets

Nieuw!  Dom Hockey 
Veiligheidspuck

Bijzonder veilige puck. Gemaakt van 
zacht, breukvaste plastisol. Onbreekbaar, 
duurzaam en breekt niet. Ideaal voor bin-
nen en buiten spelen. ø 7,5 cm, 60 g, 
oranje. 
99 284 0707   Stuk 3,26 3,95

Nieuw!  Dom Veldhockeyset 
“Supersafe”

Voor veilig hockeyplezier met kinderen. 
De stick van polyethyleen heeft interne 
dubbele balkribben, die voor extra 
sterkte zorgen. De voet is gemaakt van 
zacht Skinex-polyurethaan, zeer slijt-
vast en bestand tegen elk schot on-

Dom Hockeyset “Supersafe”
De startset voor scholen en clubs biedt 
veilig hockeyplezier. De steel van poly-
ethyleen heeft interne dubbele balkrib-
ben, die voor extra sterkte zorgen. De 
voet is gemaakt van zacht Skinex-polyu-
rethaan, zeer slijtvast en bestand tegen 
elk schot ondanks zijn flexibiliteit. Hoc-
keyballen en pucks gemaakt van zacht 
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Nieuw!  Dom Hockey Puck 
“ProFelt”

Hockeypuck voor de hal. Met uitsteken-
de speleigenschappen bij het schieten, 
passen en controleren. De speciale naai-
techniek helpt de vorm te behouden en 
zorgt voor een lichte randkromming die 
stuiteren en rollen minimaliseert. 100% 
wol. Ø 7,6 cm, 40 g. 
99 284 0505   Stuk 8,22 9,95
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danks zijn flexibiliteit. De hockeyballen 
zijn gemaakt van zacht plastic.
Set componenten:
•  12 hockeysticks
•  6 hockeyballen 
99 284 0909   Set 211,57 256,—

plastic.
Set componenten:
•  10 hockeysticks
•  2 hockeyballen
•  2 hockeypucks 
Voor kinderen van 5-9 jaar 
99 284 1003 Set 161,16 195,—
Voor kinderen van 10-13 jaar 
99 284 1016 Set 169,42 205,—
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Dom “Supersafe”
De voordelen van de Dom “Supersafe” 
-serie:
•       Unieke ovale vorm versterkt de poly-

ethyleen as en biedt meer veilige con-
trole

•      Interne dubbele “I” ribben versterkin-
gen voor meer flexibiliteit zonder ver-
moeidheid

Nieuw!

Flexibel, zacht en toch 
stabiel

Voorkomt let-
sels

Skinex
polyurethaan

•     Skinex-constructie geeft de sponsach-
tige kern zachtheid voor veiligheid; 
robuuste, flexibele buitenkant voor 
duurzaamheid

•    Polyurethanen voet, slijtvast, niet-stre-
pend materiaal

•   Antislip handgreep voor meer veilig-
heid

Nieuw!

Dom Ringhockey-Set 
“Ringette”

De vereenvoudigde hockeyvorm is ideaal 
voor lichamelijke opvoeding. Dankzij het 
gewijzigde spelconcept en de aangepaste 
regels staat de teamgeest in dit spel op 
de voorgrond. Vaardigheden zoals behen-
digheid, snelheid en strategie worden ook 
gepromoot.

De Dom ringhockey sets “Ringette” 
bestaan uit 14 stokjes met een polyethy-
leen steel en slagvaste nylon uitein-
den, evenals 7 ringen gemaakt 
van PU, ø 15,2 cm, oranje.
Uitvoeringen:
•    Junior (vanaf 6 jaar) 

met stoklengtes 89 cm
•    Jeugd (12-14 jaar) met 

stoklengtes van 112 cm
•    Senior (vanaf 15 jaar) 

met stoklengtes van 127 cm
99 283 6502  Junior Set 169,42 205,— 
99 283 6515  Jeugd Set 238,02 288,— 
99 283 6528  Senior Set 254,55 308,—
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 4 De vereenvoudigde hockeyvorm
 4 Makkelijk aan te leren
 4 Bevorderd teamgeest

Junior
Jeugd

Senior

Ringhockey

Hockey
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