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Erzi Teamtoren
De individuele hardhouten blokken moe-
ten worden opgericht en vervolgens opge-
stapeld tot een toren. Dit gebeurt door 
middel van een beugel die via een kabel-
klem en kabels tot maximum 24 deelne-
mers kan gestuurd worden. Dit vereist 
motorische en communicatieve vaardig-
heden, verhoogt het zelfvertrouwen en is 
erg leuk.
De levering omvat: 6 hardhouten blokken, 
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Team Balanceerband
Hier balanceert het team! Nadat de lijn 
aan het middenstuk van een klimrek is 
vastgemaakt spannen de kinderen de lijn 
aan via de lussen, zodat een kind daar-
over kan balanceren. Ook geschikt voor 
het touwtrekken en kettingvangen. 5 m 
lang, 8 cm breed (100 % polyester) met 
20 lussen (100 % polypropyleen), Houten 
staaf en bevestigingsgordel. Geschikt tot 
een lichaamsgewicht van 80 kg. 
99 216 5514   Stuk 128,10 155,—

Pedalo Wandelende A
Bij “Wandelende A” is een goede “team-
spirit” belangrijk: van zodra de touwen 
goed aangespannen zijn, klimt 1 van de 
teamleden in het midden op de dwars-
balk. Nu moet de “Wandelende A” stap 
voor stap in beweging gezet worden. Het 
is nu aan de andere 4 teamleden om voor 

 4 Slackline voor team-gebruik
 4 Ook geschikt voor het touw-
trekken en voor loopspelen
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Erzi Teambaan
Hier is teamspirit vereist: de individuele 
spelers moeten hand in hand samenwer-
ken om samen een lange baan te bouwen. 
Het doel is om de bal in beweging te hou-
den en naar een richtpunt te rollen. 
8 spoorbaanelementen van beukenhout, 
incl. 2 houten kogels en instructiehandlei-
ding, LxBxH: 44x38x6 cm, enkel baanele-
ment: 43x7x3,5 cm, 3,71 kg. 
99 275 7201   Stuk 42,11 50,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Inslikbare afzonderlijke delen. Gevaar 
voor verstikking.
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4 Sport-Thieme Flying Blanket
Flexibel speelpret aan land en in het wa-
ter. Het grote 6-hoekige speeldoek van 
scheurbestendig gaasweefsel (100 % po-
lyester) heeft 6 aluminium handgrepen 
voor groepsspelen met veel afwisseling. 
Er wordt een voorwerp op het doek ge-
plaatst en door snel spannen in de hoogte 
geslingerd of door de randen op te trek-
ken in de lucht geslagen. Oefenvoorbeel-
den: voorwerp over een snoer spelen, 
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Pedalo Zomerski 
“Voetlus”

Met de Pedalo zomerski met voetlus kan 
men alleen of tot met 4 personen gebrui-
ken. Men dient als team samen te werken 
en een goede coördinatie is vereist.Op de 
bovenkant van de ski zijn 4 voetlussen 
aangebracht. Gewoon voeten insteken en 
het spel kan beginnen.  Solide multiplex 
antislip en groen bekleed.
LxBxH: 160x10x21 cm. 6,2 kg. 
99 132 5603   Paar 74,34 89,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht van een 
volwassene.

Pedalo Zomerski met 
“Hand-Voetlus”

Samen naar de finish. Bij de zomerski is 
teamgeest nodig. Hier worden de coördi-
natieve hand-voetvaardigheden heel in 
het bijzonder op de proef gesteld. Verstel-
mogelijkheid van de handlussen om de 
voeten vast te zetten, bandlengte 94 cm. 
Uitvoering: uiterst stabiel triplexhout, an-
tislip, groen bekleed, breedte 10 cm, dikte 
21 mm. 

“hete aardappel”, naar een doel spelen. 
Bevordert coördinatie, behendigheid en 
teamgeest. Levering zonder werpvoorwer-
pen. Geschikt voor dit spel zijn bv. ballen, 
bonenzakjes of waterbommetjes. 
ø: 155 cm, 1 kg. Kleur doek: rood. 
Belastbaar tot 60 kg. 
99 242 8606   Stuk 68,55 82,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Gebruiken onder direct toezicht van een 
volwassene.
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Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: 80 cm of 
160 cm. Gewicht 80 cm: 3,4 kg. Gewicht 
160 cm: 6,2 kg.
Lengte 80 cm voor 2 personen. 
99 132 5616 Paar 56,16 67,95
Lengte 160 cm voor 4 personen. 
99 132 5632 Paar 86,78 105,—
Waarschuwing! Gebruiken onder direct toezicht van 
een volwassene. Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Lang snoer. Gevaar voor stranguleren.

een goede samenwerking te zorgen. Op 
een speelse manier worden hier de over-
name van verantwoordelijkheid en de co-
ördinatie in de groep aangeleerd. 
99 135 5257   Stuk 94,21 114,—
Waarschuwing! Lang snoer. Gevaar voor strangule-
ren. Gebruiken onder direct toezicht van een volwas-
sene.

 4 De deelnemers bereiken al-
leen samen hun doel

 4 Bevordert zelfvertrouwen 
en zelfbewustzijn

1 beugel met kabelklem, 12 kabels van 
2x2 m, 1 opbergbuidel en 1 spel- en mon-
tagehandleiding. 
99 264 2505   Stuk 68,55 82,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Lang snoer. Gevaar voor stranguleren.
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 4 Incl. 6 aluminium 
handgrepen


