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Activi-T-Deken
Het gekke teamdeken voor coöperatie en 
coördinatie spelletjes. Om te bewegen 
van het ene naar het andere punt is een 
gecoördineerd schuiven resp. sloffen no-
dig. Groter plezier- en moeilijkheidsgraad 
ontstaat er bij een verschillende blikrich-
ting van de “sloffers”! Ideaal ook als 
wedstrijdspelletje. Met spel-
handleiding (Duits!). Uiterst 
scheurvast, afwasbaar deken uit 90% 
nylon, 10% polyester. Ca. 213x92 cm. 
99 215 4608   Stuk 128,10 155,— 
vanaf 3 per Stuk 119,83 145,—

Gonge Activiteitsringen
De kleurige, flexibele ringen inspireren tot 
de meest verschillende, fantasievolle be-
wegingsspelen. In een kring dansen, op de 
punten van de tenen over de ringen balan-
ceren, de ringen op het hoofd stapelen, 
jongleren, werpen, enz. De ringen worden 
gebruikt voor spontane en gestructureerde 
activiteiten in spel, ritmiek en gymnas-
tiek. Van zachte kunstrubber. ø 16,4 cm, 
dikte 12 mm. 
99 215 4510   24-delige set 41,28 49,95
Waarschuwing! Gebruiken onder direct toezicht van 
een volwassene.
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TeamKatchers
Een coöperatief speeltuig. Bevordert de 
communicatie van de teams met 2 en 3 
spelers die zich voor het vangen van de 
ballen moeten afstemmen. De set bestaat 
uit 6 katchers. ø 75 cm. Levering zonder 
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ballen. 
99 134 4732   6-delige set 123,14 149,—
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht van een 
volwassene.

Sport-Thieme Wed-
strijd-Trektouw “Indoor”

Van uiterst scheurvast polypropyleen, 
35 mm dik. Alle markeringen volgens 
norm, uiteinden met zwarte kunststof af-
sluitingen. Touwlengten: 33,5 m voor out-
door, 32 m voor indoor. 
99 124 9646   Stuk 172,73 209,—

Sport-Thieme 
Trektouw  “Outdoor”

Voor sport en recreatie.
De touwen van robuust, weerbestendig 
polypropyleen in hennepkleurige optiek 
hebben een middenmarkering en plastic 
uiteinden aan de uiteinden Alle touwen 
voor outdoor worden gekenmerkt door 
een hoge bestendigheid tegen rotten. In 
het assortiment van Sport-Thieme vindt u 
het passende touw voor elke toepassing. 
Op aanvraag leveren wij u ook andere 
lengtes en diktes.

L: 8 m, ø 12 mm 
99 124 9255 Stuk 25,58 30,95
L: 10 m, ø 20 mm 
99 124 9200 Stuk 29,71 35,95
L: 12 m, ø 25 mm 
99 124 9213 Stuk 43,76 52,95
L: 14 m, ø 28 mm 
99 124 9226 Stuk 55,33 66,95
L: 23 m, ø 30 mm 
99 124 9239 Stuk 86,78 105,—

 4 Voor in- en outdoor
 4 Van harde of zachte vezels

 4 Extreem robuust dankzij de 
kunststofuiteinden

 4 Met rood gemarkeerd touwmidden

 4 Set van 6
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Teamspellen

Sport-Thieme Wedstrijd- 
trektouw “Outdoor”

Weerbestendig wedstrijdtrekkoord ge-
maakt van scheurbestendig polypro-
pyleen met zwarte kunststof uiteinden. 
Rode markering in het midden van het 
touw. Witte markering van 4 m en gele 
markering van 5 m aan elke zijde van de 
middelmarkering. Goedgekeurd voor 17 
koppels. Breeksterkte ca. 14.000 daN. L: 
33,5 m, ø 35 mm. 
99 124 9242   Stuk 185,95 225,—

Voor teamspellen en communicatietraining
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Gonge Tol “Top”
Voor één of twee kinderen . Verbetert de 
coördinatie, evenwicht en motoriek. Als 
speeltoestel voor outdoor en indoor. Van 
slagvaste kunststof, ø 80 cm, 44 cm diep. 

Top beoordeling
sport-thieme.nl
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 4 ø 80 cm

Belastbaar tot 120 kg. 
99 127 7904   Stuk 52,02 62,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht van een 
volwassene.


