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Sport-Thieme Ronde doek 
“Rondo”

Ideaal voor bewegingsspelen in groep. Bij 
dit spel zijn er winnaars noch verliezers. 
Coöperatieve bewegingen versterken het 
ruimtelijke ervaringsvermogen en zetten 
aan tot creatieve beweging. Deze groeps-
spelen fascineren kinderen en volwasse-
nen. 
•  In een kring staan en naar achteren leu-

nen
•  Staand, liggend, zittend 
•  Het doek opspannen
•  Zich met het doek omhullen
•  In kring draaien
•  Figuren uitbeelden 
Hoogwaardig elastic-single weefsel met 
viscose, super elastisch. Hoogte 140 cm, 
omtrek ca. 4 m. 91 % polyamide, 9 % 

elasthaan.
Hoogte 145 cm.
Omvang ca. 4 m, rood 
99 129 0048 Stuk 128,10 155,—
Omvang ca. 7,5 m, blauw 
99 255 5704 Stuk 255,37 309,—

Creatieve bewegingsspelen

Sport-Thieme Rups
De rups is het ideale groepsspel. Tot de 
mogelijkheden behoren voorwaarts en 
achterwaarts gaan en een wedstrijd hou-
den met een tweede groep. Ze kan worden 
gebruikt op de speelplaats, in de kleuter-
tuin, de turnzaal en ook in het zwembad. 

Zeildoek van 100 % polyester, breedte ca. 
50 cm breed. De rand is omgenaaid, daar-
door geen scherpe snijrand. 
99 135 5505   Stuk 75,99 91,95
Waarschuwing! Gebruiken onder direct toezicht van 
een volwassene.

 4 Rand omgenaaid, daardoor 
geen scherpe snijrand

Sport-Thieme 
Jumping-Bands

De springbanden brengen variatie en dy-
namiek in school- en clubsporten. Vanwe-
ge de grote lussen aan de uiteinden van 
de banden is de instap voor de spelpart-
ners zeer eenvoudig. De spelers kunnen 
de stapwijdte tussen de benen iets uit-
breiden met elke sprong, terwijl een derde 
of meer spelers tussen de banden sprin-
gen. Dus zelfs grote groepen of 

klassen kunnen aan het spel deelnemen. 
Het spectrum varieert van eenvoudige 
tot uitgebreide springsequenties die coör-
dinatie en motoriek uitdagen. Het plezier 
kan worden verhoogd met extra achter-
grondmuziek. LxB: 196x2.5 cm. Met 2 in-
staplussen van elk 30 cm lang. Een paar 
elk in paars, blauw, rood, oranje, geel, 
groen. 100% polypropyleen. 
99 254 8803   6 paar 25,58 30,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Lang snoer. Gevaar voor stranguleren.

Sport-Thieme Springdoek
Voor veel team- en handvaardigheidspel-
len: het springdoek kan worden gebruikt 
om voorwerpen te vangen, te transporte-
ren en te werpen. Zelfs mensen kunnen 
erin springen als een opvangdoek bij 

brand. ø 200 cm. Fijnmazig weefsel van 
100% polyester met 10 handvatten van 
kunststof. Belastbaar tot ca. 100 kg. 
99 263 0306   Stuk 86,78 105,—
Waarschuwing! Gebruiken onder direct toezicht van 
een volwassene.

Coöperatieband
Met deze soepele eindeloze band leren 
kinderen in een kleine groep op elkaar te 
vertrouwen. Het zelfvertrouwen wordt ge-
sterkt en het sociaal gedrag bevorderd. 
Door de meest verschillende rek- en be-
wegingsoefeningen is de coöperatieband 
ook bruikbaar bij neurologische stoornis-

 4 5 m lang
 4 Bevordert sociaal 
gedrag

sen. Latexband omhuld met huidvriende-
lijke pluche. (75 % polyacryl, 25 % polyes-
ter). Totale lengte 5 m. Wasbaar. Met oe-
fen- en spelinstructies (Duits!). 
99 204 7108   Stuk 59,46 71,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Lang snoer. Gevaar voor stranguleren.
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