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Leren duiken

 4 Al spelend de angst voor het 
duiken wegnemen

 4 Omkeerbare puzzels in 2 maten

Zeedieren

Zeerob

Maxi’s en mini’s met verschillende motieven

Sport-Thieme 
Onderwater-Omkeerpuzzel

Duiktraining, plezier en uitdaging tegelijk voor uw 
zwemgasten! Deze puzzel bestaat uit 12 delen en is aan 
beide zijden met vrolijke motieven bedrukt. De losse 
kunststofelementen zinken naar de bodem en moeten op 
de zwembadbodem worden samengelegd.
Leverbaar in 2 uitvoeringen:
•    Klein = 75x56,5 cm met als motief (voorzijde) piraten-

schip en (achterzijde) schatkist
•    Groot = 100x75 cm met motieven octopus (voorkant) en 

vis (achterkant)
Klein: piratenschip en schatkist 
99 204 1520 12-delige set 94,21 114,—
Groot: inktvis en vis 
99 204 1517 12-delige set 127,27 154,—

Waterspel Memo
Het doel is om de kaarten met dezelfde figuur te vinden. 
De duiker die op het einde de meest paren heeft, is ge-
wonnen. Ideaal voor zwem- en duikscholen, om kinderen 
en volwassenen de angst weg te nemen. Voor zout- en 
zoetwater. Incl. 24 kaarten. 12 paren. Leverbaar in 2 uit-
voeringen:
“Maxi”: per kaart LxB: 25x25 cm.
“Mini”: per kaart: LxB: 15x15 cm
99 246 5311  Mini Set 135,54 164,— 
99 246 5308  Maxi Set 169,42 205,—

Duikstaven
Set met 6 kleurige kunststof staven met opgedrukte cij-
fers. De staven zinken langzaam en blijven rechtop staan 
op de bodem van het zwembad. 100g, ca. 21 cm, van 
moeilijk breekbare kunststof. 
99 113 7008   6-delige set 14,01 16,95
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Aqua Game Puzzel

Iedereen kan puzzelen! Onder water moet men vaar-
digheid, combinatievaardigheid en fitness bewijzen, 
om snel een tekening samen te stellen. Ideaal voor 
zwem- en duikscholen. Kleurvast, optimaal geschikt voor 
zoet- en zoutwater. Vierkant (100x100 cm): schepsel of 
zeehond, elk bestaande uit 25 delen. 
Vierkant 
99 246 5803  Zeedieren Set 169,42 205,— 
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Sunflex  Duikdieren-set “Aqua-zoo”
Erin springen en opduiken. Set met 8 fexibele duikstaven 
in lustig design uit de waterdierenwereld. De duikstaven 
zijn van rubber en zinken dankzij het geïntegreerde gewicht 
langzaam in het diepe. Daar blijven ze rechtop staan zodat 
ze makkelijk te grijpen zijn. Lengte ca. 17 cm. Gewicht per 
staaf ca. 90 g. 
99 268 3300   8-delige set 33,84 40,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Gebruiken in 
water waar kinderen kunnen staan en onder toezicht van volwassenen.
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Top beoordeling
sport-thieme.nl Simba Duikplanten “Zeegras”

Set bestaat uit 9 duikplanten.  Spelenderwijs zwem- 
en duikvaardigheid verbeteren.  Ideaal als spel bij 
zwemmen, duiken, werpen en jongleren.  Het duikspel 
zinkt naar onder in het water en staat op op de zwem-
badbodem naar boven te fladderen als zeegras. Ge-
sorteerd volgens kleur. Lengte van de duikplant 
ca. 20 cm 
99 247 9314   9-delige set 25,58 30,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Gebrui-
ken onder direct toezicht van een volwassene.
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99 246 5816  Zeerob Set 169,42 205,—

Prijs-Tip!

vanaf 94,21


