Lichte ballen & grote ballen
1

ø 40 cm

2

ø 25 cm

ø 35 cm

44 Met ventiel

ø 18 cm

ø 24 cm

2 Togu Slow motion bal

1 Slow-motion ballen

Optimale voorbereiding voor hand-,
De slow-motion ballen vliegen door de
volley- en basketbal. Door zijn grote dialucht alsof ze afgeremd worden en zijn
meter en zijn gering gewicht vliegt de
ideaal om te leren vangen en om mee te
slow-motion bal veel langzamer dan een
spelen. Ze zijn gemaakt van stevig PU en
hebben een glad oppervlak. Blaas de bal- normale bal. Ook ideaal om het vangen
len eenvoudig op met een pomp of met de aan te leren en te spelen. Van Ruton, kleur
assortiment in blauw en rood. ø 35 cm,
mond. Elk paar omvat 1 bal in paars en 1
ca. 300 g.
bal in lichtgroen.
Stuk 13,64 16,50
99 269 0009 ø 25 cm Paar 17,31 20,95 99 109 5207 
99 269 0012 ø 40 cm Paar 25,58 30,95 vanaf 10per Stuk 11,98 14,50
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht
van een volwassene.

Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar
voor verstikking.

5

ø 75 cm

vanaf

3 Sport-Thieme Ballonhoes
uit neopreen

Daarmee maakt u ballonnen en slow-motionballen bijna onverwoestbaar. De ballon eenvoudig inbrengen in de hoes en
vervolgens opblazen en dichtknopen - en
de pret kan beginnen. Ook ter versterking
van slow-motionballen. Geschikt voor
personen met allergieën. Wasbaar op
30°C. Levering zonder ballon.
ø 18 cm, Blauw-groen
99 188 4803
Stuk 9,05 10,95
vanaf 10per Stuk 7,40 8,95
ø 24 cm, Blauw-rood
99 188 4816
Stuk 10,70 12,95
vanaf 10per Stuk 9,05 10,95

4 Ballonhoezen
met luchtballonnen

Sets

Samenstelling Set 1:
• 10 neopreen ballonhoezen,
ca. Ø 18 cm, 3|
• 100 bijpassende ballonnen
Samenstelling Set 2:
• 10 neopreen ballonhoezen,
ca. Ø 24 cm, 3|
• 100 bijpassende ballonnen
Set 1
2,89 3,50 besparen!
99 188 4832 
Stuk 77,64 93,95
Set 22,02 2,45 besparen!
99 188 4845
Stuk 97,52 118,—
Waarschuwing! Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen aan niet opgeblazen of gesprongen ballonnen stikken. Toezicht door een volwassene is vereist. Niet opgeblazen ballonnen uit het bereik van
kinderen houden. Gesprongen ballonnen moeten
onmiddellijk worden verwijderd. Gebruik voor het
opblazen een pomp. Gemaakt van natuurrubberlatex die allergieën kan veroorzaken.

30,54

Top beoordeling
sport-thieme.nl

8
ø ca. 125 cm

ø 150 cm

10x
5 Reuzeballon met hoes

Met deze reusachtige slow-motionbal plezier voor jong en oud! Een klein tikje en de
ballon zweeft door de lucht. Zo makkelijk
om mee te spelen dat zelfs de minst actieven onder ons, gemotiveerd worden mee
te doen. Zeer geschikt voor allerhande
groepsspelen. Wasbare hoes (100 %
nylon), compleet met 2 ballonnen.

Ca. ø 75 cm
99 207 2311

Stuk 30,54 36,95

Ca. ø 150 cm
99 207 2324

Stuk 86,78 105,—

Waarschuwing! Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen
aan niet opgeblazen of gesprongen ballonnen stikken. Toezicht door een volwassene is vereist. Niet opgeblazen ballonnen uit het bereik van kinderen houden. Gesprongen ballonnen moeten onmiddellijk
worden verwijderd. Gebruik voor het opblazen een
pomp. Gemaakt van natuurrubberlatex die allergieën
kan veroorzaken.

Accessoires voor 5 |

ø 150 cm

6 Reuzenballon

Gemaakt van natuurlijk latex - ook
ideaal voor gebruik in ballonkoffers.
99 264 8008 Ca. ø 75 cm

Stuk 7,02 8,50
99 264 8011 Ca. ø 150 cm

Stuk 25,58 30,95

ø 75 cm
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Waarschuwing! Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen
aan niet opgeblazen of gesprongen ballonnen
stikken. Toezicht door een volwassene is vereist.
Niet opgeblazen ballonnen uit het bereik van kinderen houden. Gesprongen ballonnen moeten onmiddellijk worden verwijderd. Gebruik voor het
opblazen een pomp. Gemaakt van natuurrubberlatex die allergieën kan veroorzaken.

7

20x

44 Ideaal voor groepsspelen
44 Vederlicht
44 Zwevend
ø 70 cm

8 Sport-Thieme
Zwevende bal

Met een kleine stoot zweeft de vederlichte
bal vrij in de lucht. De gemakkelijke manoeuvreerbaarheid nodigt iedere leeftijdsgroep uit tot spelen. Na ca. 15 minuten vermindert het volume een weinig.
44 Natuurlijke latex
Daardoor wordt het spel nog spannender.
7 Reuzeballonnen
In open lucht of in de zaal, voor fantaOnontbeerlijk in de psychomotoriek en
sierijke groepsspelen zeer goed geschikt.
gymnastiek 50+. Natuur latex. Levering
Zeer stabiel genaaid. ø ca. 120 cm. 100 %
volgens beschikbare kleur.
nylon,
99 129 3106 ø 45 cm 20 stuks 9,05 10,95
99 129 4011 
Stuk 60,29 72,95
99 129 3119 ø 70 cm 10 stuks 17,31 20,95
ø 45 cm

Waarschuwing! Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen
aan niet opgeblazen of gesprongen ballonnen stikken. Toezicht door een volwassene is vereist. Niet opgeblazen ballonnen uit het bereik van kinderen houden. Gesprongen ballonnen moeten onmiddellijk
worden verwijderd. Gebruik voor het opblazen een
pomp. Gemaakt van natuurrubberlatex die allergieën
kan veroorzaken.

Meer aanbevelingen:
Reuzenvolleybal Jumbo
pag. 33, 8|

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

