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Zwemplezier

Set

Sport-Thieme 
Zwemdrijvers

8-hoekig, drijvend schuimstof element, ø 
23 cm, met 6 insteekgaten. 
99 112 7212   Stuk 11,16 13,50 
vanaf 10 per Stuk 10,33 12,50 
vanaf 20 per Stuk 8,22 9,95

Top beoordeling
sport-thieme.nl

SetWater-Basketbal-Set
De set bestaat uit:
•  2 Water-basketbal ringen 5|
•  1 waterbal 7| 
Set 25,50 30,85 besparen! 
99 112 7401 Set 127,27 154,—

Waterbom-Dieren
Enorme pret voor alle “waterratten”. 5 
verschillende, grappige waterdieren. Een-
voudig met water laten volzuigen en dan 
ten aanval. 100 % polyester. 
99 213 7012   5-delige set 12,36 14,95
Waarschuwing! Inslikbare afzonderlijke delen. Ge-
vaar voor verstikking. Gebruiken in water waar kinde-
ren kunnen staan en onder toezicht van volwasse-
nen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Waterbal
Zacht en greepvast, optimaal zicht-
baar. Geschikt voor veel spellen in 
het water. ø ca. 20 cm, 420 g. 
99 108 0908-1   Stuk 17,31 20,95

Water-Basketbalring
Reuzepret voor groot en klein: voor scho-
len, verenigingen en recreatie. Overal te 
gebruiken, snel te monteren. Kunst-
stofring met drijvers, met gestel en net. 
Levering zonder bal. 
99 112 7108   Stuk 67,73 81,95

Meer aanbevelingen:
206Meer waterballen pagina

Sport-Thieme 
Waterbouwstenen

Een set met bouwstenen waaraan ook de 
kleintjes plezier beleven. Al met een be-
perkt aantal stenen kunnen de meest fan-
tastische drijvende bouwwerken worden 

Sport-Thieme 
Zwempeddel

Zwempeddels zijn ontwikkeld als spel- en 
leermiddel in het water. De 8-hoekige, 
drijvende schuimstofelementen, die met 
een stabiele staaf worden verbonden, zijn 
net een enorm grote bouwdoos.  Zo kan 
men doelen, avontuurlijke duikparcours 
of drijvende afbakeningen bouwen. Fanta-
sie kent geen grenzen!
Drijvende peddel bestaat uit:
•    1 stok, 1 m lang
•    2 drijvende schuimstofelementen 
99 112 7209   Set 21,07 25,50 
vanaf 5 per Set 20,25 24,50 
vanaf 10 per Set 18,60 22,50

Mini-waterdoel
Universeel voor wedstrijden. Stabiele alu-
minium constructie met net. Levering zon-
der bal. 96,5x71x61 cm. 
99 112 6903   Stuk 119,01 144,— 
vanaf 2 per Stuk 109,09 132,—

 4 Oneindig variabel combineerbaar
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Nieuw!  Mini 
waterdoelen set

Set bestaat uit:
•  2 mini waterdoelen, 8|
•  1 waterpolobal, 7| 
3-delige set 24,75 29,95 besparen! 
99 286 5603 3-delige set 210,74 255,—
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gemaakt. Creativiteit en fantasie kennen 
geen grenzen meer. Gemaakt van 
PE-schuimstof, drijvend, onbreekbaar. De 
set bestaat uit 48 stenen, 20x10x5 cm 
groot, gesorteerd in geel, groen, rood en 
blauw. 
99 242 2103   48-delige set 76,82 92,95
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Waboba pretballen 
in de Online-Shop:
sport-thieme.nl

Waboba

2 | 8,22
vanaf


