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 4 Makkelijk aanleren van de 
techniek van het hordelopen

Poedergecoat, stabiel stalen bui-
zenframe

Traploos instelbaar 
mechanisme

Sport-Thieme Matten-horde
Robuuste horde van duurzaam schuimstof. 
Ideaal voor hordentraining in de zaal. Aan 
de zijkanten zijn extra klittenbanden en 
lussen aangebracht, zodat u meerdere hin-
dernissen met elkaar kan verbinden. Diepte 
van 25 resp. 32 cm instelbaar via een gor-
delband met drukknopen. Door de druk-
knoppen los te maken kan de horde worden 
opengeklapt om zo een kleine turnmat te 
vormen, ideaal voor vloer- en opwarmings-
oefeningen. 60x40 cm, 2 kg, blauw en geel. 
99 270 0003   Stuk 33,84 40,95 
vanaf 5 per Stuk 29,71 35,95

 4 Meer veiligheid door 
de gepolsterde 
dwarslat

 4 Eenvoudige hoogte-
verstelling

Dima horde “Baby”
Robuuste mini horde met magnetische 
horde-dwarslat, die naar beneden valt als 
hij wordt aangeraakt. Eenvoudig in hoogte 
verstelbaar (25-30-35-40-45-50-55 en 60 
cm) door veerdrukmechanisme. B: 60 cm. 
99 266 3601   3-delige set 152,89 185,—

Sport-Thieme 
Minihorden-Set

Verruim het oefenprogramma met deze 6 
complete horden. Hier worden spel en 
training optimaal gecombineerd. De set 
bestaat uit 18 turnstaven 100 cm, 12 ron-
de platte voetsteunen en 12 staaf- en hoe-
pelhouders. 
6-delige set 73,06 88,40 besparen! 
99 144 6106 6-delige set 176,86 214,—

 4 Met staaf- en hoepel-
houders

 4 Angstvrij overspringen door 
magnetische dwarslat

Horden

•    Stopwatches pag.
•   Coördinatietraining 

vanaf pag.

Meteen meebestellen:
156

75

Polanik Kinderhorde
Eenvoudig geconstrueerde horde. Met ge-
polsterde dwarslat. Eenvoudige hoogte-
verstelling door drukknopsysteem.  In-
stelbare hoogtes: 40, 50 en 60 cm, ver-
chroomd staalframe, zilver-blauw-rood. B: 
100 cm. 
99 157 2100   Stuk 75,99 91,95 
vanaf 10 per Stuk 71,86 86,95
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60 cm

vanaf3 71,86

BlockX
De duurzame multifunctionele stenen 
zijn geschikte trainingshulpmiddelen in 
de atletiek. Dankzij het zachte materi-
aal kunnen beginners ook zonder bles-
sures en angst trainen en oefenen. De 
blokken zijn perfect voor gebruik met 
peuters tot volwassenen, op school en 
in clubsporten. De klassieker is de gro-
te BlockX-elementen in de afmetingen 
50x15x8 cm. De Mini-BlockX in het for-
maat 25x7,5x8 cm zijn compatibel met 
de grote blokken, maar kunnen ook af-
zonderlijk worden gebruikt.

Hordenvoeten in de 
online winkel:
sport-thieme.nl

Oefenhordes voor training zonder angst

25 cm

50 cm
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Mini starterset
20 miniblokken 
met tas

Grondset
20 grote bouwstenen

Hordenset
20 grote bouwstenen 
met pluggen en voeten

6 

1 | en 2 |: Voor springkrachttraining, als hulp bij het 
verspringen van de sprong of als circuitstation

Nieuw!  Sypro Zacharias-
Horde “small”

Praktische oefenhorde voor jonge atleten. 
Traploze hoogteverstelling van 8-60 cm. 
Ook geschikt voor het trainen van spring-
vermogen of verspringen. Poedergecoat, 
stevig buisvormig stalen frame of licht alu-
minium frame. Breedte: 80 cm, buisdiame-
ter 22 mm, gewicht: aluminiumvariant: 
2,25 kg, staalvariant: 3 kg, kleur: alumini-
um: zilver, staal: geel. 
99 293 3812  Buizenstaal Stuk 75,99 91,95 
vanaf 6 per Stuk 74,34 89,95 
vanaf 12 per Stuk 71,86 86,95
99 293 3809  Aluminium Stuk 85,95 104,— 
vanaf 6 per Stuk 81,78 98,95 
vanaf 12 per Stuk 80,12 96,95

vanaf 75,99
2 

vanaf1 71,86
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Exclusief bij 
Sport-Thieme

Transportwagen 
in de online-shop:
sport-thieme.nl
Hordenwagen

BlockX Set
Hordenset
Grondset
Grondset met tas
Mini Starter Set
Mini Block X Horden Set

Artikelnummer
99 186 5530
99 186 5501

99 186 5556-1
99 281 3602
99 286 4307

Prijs per Set
254,55 308,—
169,42 205,—
185,95 225,—
59,46 71,95

169,42 205,—

BlockX
20
20
20
–
–

Verbindingsstekker
40
–
–
–

40

Hordenvoet
10
–
–
–
10

Incl. tas
–
–

Groot
Klein
Klein

BlockX

Uitvoering: 
Aluminium

Mini BlockX
–
–
–

20
20
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Sypro Zacharias-Horde 
“classic”

Speciaal voor hordeloopbeginners ontwik-
keld. Trainingsronden worden zonder risi-
cos gelopen. Het toestel is eveneens zeer 
geschikt voor springkrachttraining, als 
hoogtehulp bij het verspringen of als on-
derdeel van een circuit. Poedergecoat, sta-
biel gestel van buizenstaal of van lichte 
aluminium, buizen diameter 22 mm (2,8 
kg, of 3,5 kg). Traploos instelbare wrij-
vingsscharnieren, met schuimrubber be-
kleed, in de hoogte verstelbaar 8-107 cm. 
B: 112 cm.
99 123 4507  Buizenstaal Stuk 85,95 104,— 
vanaf 6 per Stuk 80,12 96,95 
vanaf 12 per Stuk 75,99 91,95
99 123 4510  Aluminium Stuk 94,21 114,— 
vanaf 6 per Stuk 89,26 108,— 
vanaf 12 per Stuk 85,95 104,—
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Nieuw!

Trainings-Horden


