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

Victor Schoolsport “Starter-Set”
Beginners-set speciaal voor kinderen van 4-6 jaar. 
De set bestaat uit:
•  10 Victor badmintonrackets “Starter” pagina 128, 5|
•  2 dozen met 6 badmintonshuttles “shuttle 1000”, 

blauw, pagina 129, 7|
Incl. : 1 opbergtas met sterke draaggordel, 1 school-
sportbrochure (Duits), 1 badminton-spelregelposter. 
Set 14,29 17,30 besparen!   
99 235 1201   Set 152,07 184,—

Victor  Schoolsport “Advanced-Set”
Speciaal ontwikkelde set voor kinderen van 6-7 jaar. 
Optimaal voor het aanleren van slagtechniek. Innovatief 
handvat voorkomt verkeerd vasthouden van het racket. 
De set bestaat uit:
•  10 Victor badmintonrackets “Advanced” 

pagina 128, 6|
•  2 dozen van 6 badmintonshuttles “Shuttle 1000”, 

blauw, pagina 129, 7|
Incl. : 1 opbergtas met stevige draaggordel, 1 
schoolsportbrochure (Duits), 1 badminton-spelre-
gelposter. 
Set 9,25 11,20 besparen!   
99 235 1214   Set 168,60 204,—

Victor Schoolsport “Concept-Set”
21-delige set speciaal samengesteld voor school- en ver-
enigingssport.
De set bestaat uit:
•  2 Victor badmintonrackets “Starter” pag. 128, 5|
•  4 Victor badmintonrackets “Advanced” pag. 128, 6|
•  4 Victor badmintonrackets “Training” pag. 128, 7|
•  2 Victor badmintonrackets “Pro” pag. 128, 8|
•  1x 6 badmintonshuttles met nylonkorf en 

kurkvoet pag. 129, 7|
•  Incl. : 1 ruime opbergtas, 1 brochure met talrij-

ke oefeninstructies alsook 1 badminton spelre-
gelposter. 

Set 35,28 42,70 besparen!   
99 116 7405   Set 188,43 228,—

Sport-Thieme Badminton-Set “Premium”
14-delige set - ideaal voor opgeleide mensen en ex-
perts in scholen en clubs.
De set bestaat uit:
•    10 Sport-Thieme badmintonrackets “Competition” 

van carbon / aluminium, pagina 129, 4 |
•    1 doos met 6 Victor badmintonshuttles “Shuttle 2000”, 

blauw, pagina 129, 8 |
Incl. : 1 ruime opbergtas met draagriem, 1 school 
sportbrochure met veel praktische oefeningen 
Set 32,23 39,00 besparen!   
99 117 2948   Set 246,28 298,—

Sport-Thieme Badminton-Set “School XL”
25-delige set - speciaal voor scholen en verenigingen. 
De set bestaat uit : 
•    20 Sport-Thieme badmintonrackets  “School” 

pagina 129, 2|
•    2 dozen van 6 Victor shuttles “Shuttle 1000”, blauw, 

pagina 129, 7|
Incl. : 1 opbergtas met stevige draaggordel, 1 hand-
leiding met vele oefenvoorbeelden, 1 poster met de 
badmintonspelregels. 
Set 99,91 120,90 besparen!   
99 117 2922   Set 210,74 255,—

Sport-Thieme Badminton-Set “School”
14-delige set - ideaal voor de schoolsport. 
De set bestaat uit : 
•    10 badmintonrackets “School” pagina 129, 2|
•    1 doos van 6 Victor shuttles “Shuttle 1000”, blauw, 

pag. 129, 7|
Incl. : 1 opbergtas met stevige draaggordel en 1 brochure 
met veel oefeninstructies (Duitstalig), 1 poster met 
de badmintonspelregels (Duitstalig).
Eenheidsprijzen samen <\\ t> 205,45  
Set 25,95 31,40 besparen!     
99 117 2906   Set 143,80 174,—

Top beoordeling
sport-thieme.nl

Karel schreef:
“Super goed geprijsd! 
Als leraar moeten we 
steeds voor goedkopere 
artikels kiezen. Mooi 
dan, als de kwaliteit ook 
goed is.”

Victor Schoolsport-Concept Sets

Badminton & Crossminton

 4 De ideale set voor getrainde 
en gevorderde spelers in 
scholen en clubs!

Sport-Thieme Badminton-Scholen sets

Meer over het Victor schoolcon-
cept vindt u in onze online-shop:
sport-thieme.nl
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en oefenboek gratis erbij 
(in het Duits)
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