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Set

Talbot Torro Badminton-
Leerset “ELI”

Het nieuwe, innovatieve leerconcept 
voor schoolsporten. 
De set bestaat uit:
•  10 badmintonrackets “ELI Mini” 1 |
•  10 badmintonrackets “ELI Junior” 2 |

Victor Crossminton 
Schulsportset “100”

De handige en robuuste 17-delige be-
ginnersset voor de schoolsport.
De set bestaat uit:
•  10 robuuste aluminium rackets, 

58 cm, 175 g, groen-zwart
•  5x 3-delige doos nylon 

speed badminton shuttles
Gratis erbij: 1 solide transporttas 
(LxBxH: 68x32x30 cm) en 1 oefen-
poster. 
99 237 0402   Set 172,73 209,—

Crossminton- sets

Speedminton Speeder-
Tube “Fun”

Beginnersshuttle tot 260 km/u. Ideaal 
voor de eerste training en korte afstan-
den van 12–17 m.  Goede speelshuttle 
voor kinderen. Windstabiel, sneller en 
verder dan vederbal. 3 Original Speeders 
“Fun”. Rood-geel. 
99 237 2408   3-delige set 9,05 10,95

Speedminton Set “School”
Alles voor schoolsport en training.
De set bestaat uit:
•  10 Speedminton rackets “School” 

uit aluminium, 5 rode en 5 blauw, 
ca. 58 cm, 175 g

•  10 Speeders “Fun”, 10 Speeders 
“Match”, 10 Speeders “Heli”

Speedminton Speeder-Tube 
“Mix”

Het Speeder-Mixpack biedt voor elke 
gelegenheid de passende shuttle. 
De set :
•  1 Speeder “Fun” (korte afstanden, per-

fect voor beginners)
•  2 Speeder “Match” (middellange af-

standen, officiële wedstrijdshuttle)
•  1 Speeder “Cross” (voor grote afstan-

den en bij wind)
•  1 Speeder “Night” (voor het spelen in 

het donker)
•  1 Windring 
99 133 8212   5-delige set 14,83 17,95

Badminton & Crossminton

Mini: 
vanaf 4 
jaar

•  40 markeerhoedjes voor de in-
dividuele vormgeving van de 
speelvelden

Gratis erbij: een grote Speedminton 
sporttas (75x35 cm) en een handleiding 
voor leraren of coaches (Duitstalig). 
99 237 1506   Set 169,42 205,—

Talbot Torro  Schoolsportconcept

Nog meer keuze in de 
online-shop:
sport-thieme.nl

Speedminton 
Handboek
PDF nu 
downloaden
sport-thieme.nl

Talbot Torro - het concept
Het speciale greepconcept traint de juis-
te greeppositie.
De badmintonrackets van de Talbot-Torro 
badmintonleer set “ELI” zijn voorzien van 
verschillende kleuren aan de voor- en 
achterkant.
•             De uniforme gele racketzijde van alle 

rackets definieert de juiste kant voor 
backhands

•            De Forehand is gemodelleerd in een an-
dere kleur

•           Bovendien hebben de rackets een speci-
aal ontworpen handvat met kleurgeco-
deerde oppervlakken: dit dient voor de 

juiste handpositie voor slagen van Fore-
hand- en backhand.

De maten van de 3 rackets komen 
overeen met deze leeftijden:
•        Mini: vanaf 4 jaar
•       Junior: vanaf 6 jaar
•      Tiener: vanaf 8 jaar oud
De interactie van de speciale greep-mar-
kering en het racket-kleurconcept maakt 
zowel een individuele zelfbeheersing als 
controle door een derde zijnde een 
trainer of docent mogelijk.

Markeer ringen rond het 
handvat tonen de 
juiste handhouding

Junior: 
vanaf 6 
jaar

Tiener: vanaf 8 jaar oud

De Forehand is 
blauw / groen / 
rood

Accessoires

Talbot Torro Badminton-
racket “ELI Teen”

Educatief racket vanaf 8 jaar. Gehard 
staal met aluminium kop, lengte 63 
cm. Met isometrisch blad voor een perfect 
spel. Met Talbot-Torro Dura snaren. Ca. 
95 g. 
99 281 0023   Stuk 21,07 25,50

Talbot Torro Badminton-
racket “ELI Mini”

Educatief racket voor kinderen vanaf 
4 jaar. Speciaal kinderracket voor optima-
le toegang. Robuuste constructie van ge-
hard staal met aluminium kop, lengte 53 
cm. Met druppelvormige blad en Tal-
bot-Torro Dura snaren. Ca. 95 g. 
99 281 0007   Stuk 15,29 18,50

Talbot Torro Badminton-
racket “ELI Junior”

Educatief racket voor kinderen vanaf 
6 jaar. Geharde stalen as met aluminium 
kop, lengte 58 cm. Met druppelvormig 
blad en Talbot-Torro Dura snaren. 
Ca. 97 g. 
99 281 0010   Stuk 16,94 20,50
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•  10 badmintonrackets “ELI Teen” 3 |
•  2 dozen met 6 badmintonshuttles
•  1 Tas
•  1 Leerposter 
99 274 7008   Set 379,34 459,—

Sets

Prijs-Tip!
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Alle rackets met 
een gele terug-
slagkant

Speedminton Easy Court 
“Pro”

Verplaatsbare speelveld van fluores-
cerende gordelband, 2,5 cm breed. 
Bestaat uit 8 gordelbanden van elk 5,5 
m, in 2 vierkanten samengesteld. Incl. 8 
haringen voor eenvoudige bevestiging. 
Met opbouwhandleiding (Duits). 
99 207 3109   Stuk 23,93 28,95
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Crossminton 99 237 1506


