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

Prellbal & Völkerbal

Korfbal, stuitbal en vuistbal

Vuistbal

Drohnn Prellball “Profi”
Wedstrijdbal gemaakt van hoogwaardig 
Nappaleer. Aangenaam zacht. Volledig 
gekleurd en diep geïmpregneerd door een 
speciaal proces. Waterdicht en slijtvast, 
zelfpolijstend, daarom gemakkelijk 
schoon te maken. DTB getest. 
Maat 4: 350-380 g, ø ca. 21 cm. 
99 108 3109   Stuk 75,99 91,95

Drohnn Vuistbal 
“New Generation”

Optimale vuistbal van echt nappaleder 
met verwisselbaar naaldventiel. Zonder in-
speeltijd met volle kaatskracht onmiddel-
lijk bruikbaar. Geschikt voor de zaal, gras-
veld en harde ondergrond. Dankzij de bin-
nenin verlopende naad ook te spelen bij 

Drohnn Prellball “Velours”
Van echt rundleder met gripvast 
velours-bovenvlak. Doorgeverfd en slijt-
vast. Handbewerkt, naadloos oppervlak. 
Erkend als een internationale wedstrijd-
bal. DTB getest. 
Maat 4: 350-380 g, ø ca. 21 cm. 
99 108 2803   Stuk 55,33 66,95

Drohnn Prellball “Saturn”
Wedstrijdbal gemaakt van hoogwaardig 
Rund-Nappaleer. Gelakt, dus zeer snel 
bespeelbaar. Waterafstotend, naadloos, 
consistent rond, handgemaakt. DTB ge-
test. Maat 4: 350-380 g, ø ca. 21 cm. 
99 108 2829   Stuk 75,99 91,95

Heren

Dames/
Jeugd

Scholieren/
kinderen

Korf draai-
baar

nat weer. Omtrek voor alle uitvoeringen 
ca. 65 cm.  De vuistballen zijn 
DTB-toegelaten. 
99 107 0385  Scholieren/Kinderen, 290g 
99 107 0372  Dames/jeugd, 340g 
99 107 0369  Heren, 370g 
 Stuk 56,16 67,95 
vanaf 10 per Stuk 51,20 61,95

Polyurethaan met lederen look, latex 
blaas. Hybride technologie: gelijmd en 
genaaid. Dames- en herenbal IFA-goed-
gekeurd. ø ca. 21 cm. 
99 275 0705  Scholieren/Kinderen, 290g 
99 275 0718  Dames/jeugd, 340g 
99 275 0721  Heren, 370g 
 Stuk 71,86 86,95 
vanaf 10 per Stuk 64,42 77,95

Drohnn Vuistbal “Unique”
Paneelconstructie voor topspel-eigen-
schappen. Lage wateropname door diepe-
re, extra gelijmde naden. Dankzij speciale 
blaas geen overspanning van de buiten-
huid. Dikke buitenhuid voor hoge duur-
zaamheid. Vuistbal is speelbaar in alle 
weersomstandigheden: voor hal en gazon. 

Vrouwen 
/ JeugdStudenten 

/ Kinderen

Sport-Thieme Netbal
Perfect voor training en wedstrijd: griip-
vaste  netbal gemaakt van stevig rubber 
met een korrelige oppervlaktestructuur. 
Biedt een perfecte balcontrole bij het van-
gen en gooien. Geschikt voor wedstrijden 
- gefabriceerd volgens de voorschriften 
van de International Netball Federation. 
Rood en wit.
Maat 5: 420-430 g, ø: ca. 22 cm. 
99 277 2107   Stuk 25,58 30,95

Sport-Thieme Korfbal-
staanders, draaibaar

Complete installatie met korfbalstaander 
en draaibare korf – de ideale installatie 
voor de school- en recreatiesport. Door de 
zwenkbare korf wordt het toepassingsge-
bied voor andere balspelen mogelijk. 
Staander en voet verzinkt, voetsteun bui-
tendiameter ca. 58 cm. Korf om op de paal 
te schroeven in hoogte verstelbaar van 
160-250 cm, ø 55 cm (dagmaat). Zonder 
netten. 
99 114 7230   Stuk 214,05 259,— 
vanaf 2 per Stuk 197,52 239,—

Korfbalnetten
Van hoogwaardig polyethyleen, ca. 3 mm, 
wit. 
99 116 2400   Paar 9,05 10,95

Heren

Net

Sport-Thieme Korfbal CH
Robuuste wedstrijdbal volgens de voor-
schriften van de Zwitserse Gymnastiekfe-
deratie. Het korrelige rubberoppervlak 
van 32 panelen zorgt voor een optimale 
grip. Geschikt voor indoor- en veldkorfbal. 
Wit.
Maat 5: ca. 500-550 g, ø ca. 22 cm. 
99 277 2006   Stuk 29,71 35,95

Sport-Thieme Korfbal D
Extreem slijtvaste rubberen korfbal. Als 
een echte allrounder is het ideaal als com-
petitie- en trainingsbal in alle competi-
ties. Met speciale, korrelige rubberen op-
pervlak met 32 panelen die een uitsteken-
de grip biedt bij het vangen en passen. 
Komt overeen met de DTB-voorschriften. 
Wit-Oranje-Zwart.
Maat 3: ca. 420-380 g, ø ca. 18,5 cm. 
99 277 1902   Stuk 25,58 30,95
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