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i Bewegingsparcours

 4 Hier is alles vrij 
combineerbaar!

Bv. het Rollenglijbaan-
Systeem

TIP:

Lüne-Combinato

Bv. het Sport-Thieme Turn-
bouwkasten-Systeem

Bv. het Greizer Trap-
pen-Systeem

Alle artikelen met dit symbool 
kunnen vrij of onderling met el-
kaar worden gecombineerd.

Bv. de Sport-Thieme 
Bouwelementen

 4 Elke keer anders en 
altijd spannend

Greizer Treppen System Set
Met de 10 Greizer trappen vormt u een af-
wisselingsrijk evenwichtsparcours. Stel 
de trappen achter elkaar, dwars over el-
kaar of schuin over elkaar op. Zo wordt 
het evenwichtsparcours telkens weer an-
ders en iedere keer weer spannend. Om 
ze op te bergen kunnen de verschillende 
trappen in elkaar geschoven worden. Ge-
maakt van stabiel multiplex met antislip 
oppervlakte. L: 102, 94, 86, 78, 70, 62, 
54, 46, 38 en 30 cm. Loopplankbreedte 
15 cm, hoogte 11,5 cm. 10 jaar garantie! 
10-delig   
99 188 1888 10-delig 288,43 349,—

Greizer Treppen-System
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Helpt bij de ontwikkeling van het even-
wichtsgevoel en bevordert de creativiteit.  
U oefent bewegingen op een smal steun-
vlak, standen na prikkeling van de vestibu-
laire analysator, draaibewegingen en be-
wegingen in steunloze situaties. Geschikt 
voor vele motordiagnostische oefeningen. 
Bijzonder waardevol daar de ontwikke-
lingsvooruitgang individueel goed kan wor-
den volgd.
Balanceren:
•            Langzaam, snel, met veel variaties gaan, 

draaien en staan
•           Gaan en bal omhoogwerpen/opvangen
•          2 leerlingen moeten langs elkaar voorbij 

zonder het toestel te verlaten
Klimmen:
Op- en afstappen in diverse variaties
Bewegingsverhalen bedenken:
•    Balanceerparcours aanleggen, omzetten/

overwinnen
•   Plaatsen verbinden met verhalen/associ-

aties en erover praten Greizer

Meer Greizer trapelementen 
in de On-line shop:
sport-thieme.nl

Martin Roth
Gediplo-
meerd sport-
leraar

“Kinderen zijn vandaag minder 
sportief en beweeglijk als vroe-
ger. Ze hebben o.a. een minder 
goed gevoel voor evenwicht  en 
motorische tekortkomingen. 
Het sportonderwijs moet 
daarom zo motiverend moge-
lijk opgebouwd zijn.  De 
Sport-Thieme toestellen zijn 
veelvoudig combineerbaar. 
Doel: het aanleren van basis-
bewegingsactiviteiten, het sti-
muleren van het zelfwaardig-
heidsgevoel en het sociaal ge-
drag, evenals het aanleren van 
lichaams- en zintuiglijke waar-
neming.”

Eigen 
ontwikkeling

10 jaar
garantie
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