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

Methodiek-volleyballen
Volleyballen

Standaard volleyballen hebben Maat 
5 (ø 21 cm) en wegen 260-280 g. 
Leer-volleyballen zijn lichter en 
maken een angstvrij spel en training 
mogelijk.
Methodiek-volleyballen bestaan uit 
een zachte schuimstof en zijn in die 
mate iets zwaarder. Nieuw zijn de 
Sport-Thieme Lichtgewichten : ze zijn 
vederlicht en bewegen met een vermin-
derde vliegsnelheid en minder kracht. 
De methodiek kan getraind worden zo-
als in slow-motion. Beginners, kinde-
ren en senioren hebben dubbel plezier 
bij de training: er is meer tijd om zich 
op te stellen bij de aankomende bal. 
De angst voor snelle en onverwachte 
ballen valt weg. Deze ballen zijn ver-
vaardigd uit een zeer hoogwaardig 
PU-materiaal, dat desondanks het 
geringe gewicht ook bij gebruik in 
scholen robuust en langlevig is.

Volleyballen

Training & wedstrijd

Mikasa Volleybal “V330W”
Indoorvolleybal in premium kwaliteit voor 
training en competitie. FIVB en DVV goed-
gekeurd. Gemaakt van kunstleer met een 
modern ontwerp met 18 -paneelconstruc-
tie. Nauwkeurig vlieggedrag en zeer goed 
zichtbaar. Met luchtdichte butylrubber 
blaas. DVV 2. Maat 5, 270 g. 
99 284 8105   Stuk 46,24 55,95 
vanaf 10 per Stuk 41,28 49,95
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Mikasa Volleybal “V320W”
Wedstrijdvolleybal voor tieners en volwas-
senen gemaakt van duurzaam synthetisch 
leer. Gelijmde aerodynamische 18-paneel-
constructie met oppervlakte-inkepingen 
met de juiste grip, vooral aangenaam bal-
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Mikasa Volleybal 
“V345W Light”

Bal uit synthetisch leer met zeer goede 
grip en zacht balcontact. Gereduceerd ge-
wicht. FIVB en DVV goedgekeurd. Voor 
zaal- en beachvolleybalveld. Maat 5, 210 
g. 
99 284 4103   Stuk 33,84 40,95 
vanaf 10 per Stuk 30,54 36,95
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Mikasa Volleybal 
“VS123W-SL Light”

Bijzonder lichte trainingsbal voor kinde-
ren vanaf 6 jaar van flexibel EVA-schuim-
stof. Zacht oppervlak met zacht balcon-
tact en goede grip. Door de FIVB goedge-
keurde kwaliteit. Zeer stevig, ook geschikt 
voor dodgeball, jagersbal en vuurbal. 
Maat 5, 210 g. 
99 284 3908   Stuk 21,07 25,50 
vanaf 10 per Stuk 18,60 22,50

5 Mikasa Volleybal 
“V350W SL Light”

Gewichtsreducerende trainingsbal voor 
beginners gemaakt van scheurbestendig 
polyurethaan. Biedt kinderen en adoles-
centen van de leeftijd van 6-12 jaar uitste-
kende handling en zacht balcontact. FIVB 
Official door de leverancier goedgekeurde 
kwaliteit. Maat 5, 210 g. 
99 284 4002   Stuk 21,07 25,50 
vanaf 10 per Stuk 18,60 22,50
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Mikasa Volleybal “V800W”

Waterdichte trainingsbal vanaf 12 jaar 
voor binnen en buiten. Gemaakt van 
TPE-kunstleder met luchtdichte butylrub-
beren blaas. Aangenaam zacht, goed 
zichtbaar. FIVB goedgekeurd, grootte en 
gewicht zijn hetzelfde als officiële balspe-
len. Maat 5, 270 g. 
99 284 8206   Stuk 25,58 30,95 
vanaf 10 per Stuk 22,73 27,50
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Mikasa Volleybal 
“VS170W-Y-BL Light”

Ideale volleybal voor beginners gemaakt 
van zacht EVA-schuimstof voor kinderen 
vanaf 4 jaar. Vooral zacht voor pijnloos 
spelen. Eenvoudig en zeer beheersbaar 
door verminderde luchtsnelheid. Door de 
FIVB goedgekeurde kwaliteit. Maat 5, 
ca. 170 g 
99 235 8925  Geel-blauw Stuk 29,71 35,95 
99 235 8938  Geel-roze Stuk 29,71 35,95 
vanaf 10 per Stuk 26,40 31,95

Nieuw!  Mikasa Mini-volley-
bal “V1.5W”

Bal met verkleinde afmeting voor het trai-
nen van een precieze speeltechniek. Voor 
tieners en volwassenen. Gemaakt van 
zacht polyurethaan met 18 panelen. Zeer 
aangenaam balcontact. Met speciaal ven-
tiel tegen luchtdrukverlies. Maat 1, 145 g. 
99 276 4418   Stuk 13,64 16,50 
vanaf 10 per Stuk 11,98 14,50

8 

Nieuw!  Sport-Thieme 
Volleybal “Softgrip”

De luchtgevulde bal met een zacht 
EVA-schuimoppervlak is zacht, gripvast 
en stevig. Ideaal als vangbal. Geschikt 
voor alle balsporten. Machine genaaid. 
99 276 4216-1  Maat 4 Stuk 21,07 25,50 
99 276 4229-1  Maat 5 Stuk 21,07 25,50 
vanaf 10 per Stuk 18,60 22,50
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Meer methodiekballen 
in de Online shop:
sport-thieme.nl
Methodiekballen

Maat 4

Maat 5

Volley Elé-volleybal
Zeer goed stuitende schuimstofbal met 
olifantenhuid. Maat 5. 
275 g, oranje 
99 269 4203-1 Stuk 21,45 25,95 
vanaf 10 per Stuk 17,31 20,95
335 g, wit 
99 107 1506-1 Stuk 24,75 29,95 
vanaf 10 per Stuk 23,10 27,95 
vanaf 20 per Stuk 21,07 25,50

Kids

Educatieve volleyballen voor de kleuterschool en school

Kids
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contact en hoge precisie in het spel. Met 
dubbellaags butylrubber ventiel. DVV 1. 
Maat 5, 270 g. 
99 284 7203   Stuk 59,46 71,95 
vanaf 10 per Stuk 53,68 64,95

Aerodynamisch op-
pervlak voor hoge 
precisie in het spel

Nieuw!


