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 4 Weerbestendige, 
zachte nylon-hoes

 4 Bevordert de opmerkzaam-
heid, teamgeest en creati-
viteit

Omnikin Kin-Ball

Sport-Thieme Scorebord 
voor 3 teams

Het PVC-scorebord in ringmap kan snel 
worden ingesteld en biedt een goed beeld 
van de huidige score van alle drie de 
teams. Puntaanduiding van 0-9 in wit, 
rood en zwart. LxBxH: 58,5x22,5x3 cm, 
ongeveer 1,49 kg. 
99 268 8507   Stuk 56,16 67,95

Accessoires

Omnikin Six Ballen
Kan worden gebruikt voor techniektrai-
ning en groepspelen. Lichte ballen met 
zeer goede vliegeigenschappen. Incl. 2 re-
serve binnenballen. Overtrek 100% nylon, 
latexblaas, ø 46 cm, 24 g. Telkens 1 bal in 
rood, groen, blauw, roze, geel en oranje. 
99 270 7509   6-delige set 362,81 439,—

ø 122 cm

ø 84 cm

ø 100 cm

ø 46 cm

Kin-Ball
Kin-Ball is een coöperatieve teamsport 
met een enorme en tegelijkertijd veder-
lichte bal. Tijdens de wedstrijd strijden 3 
teams tegen elkaar: het team met balbe-
zit serveert de bal zo dat het opgeroepen 
team de bal niet te pakken krijgt. Het 
verdedigende team probeert te voorko-
men dat de bal de grond raakt. Zodra de 
bal de grond raakt, is het hun beurt om 
aan te vallen.

Ideaal voor schoolsport
Kin Ball spelen is erg leuk! Iedereen is 
in beweging en oefent coördinatie, snel-
heid, uithoudingsvermogen en reactie-
vermogen. Cognitieve vaardigheden en 
sociale waarden zoals teamspirit, res-
pect en fair play worden ook op een 
speelse manier onderwezen.

Omnikin Kin-Ball 
Sport Bal

De officiële wedstrijdbal  ø 1.22 m, 
ongeveer 1 kg, latex blaas met nylon 
hoes. 
99 254 3000  Grijs Stuk 254,55 308,— 
99 254 3101  Pink Stuk 254,55 308,— 
99 254 3202  Zwart Stuk 271,07 328,—

Omnikin 
Kin-Ball “Outdoor”

Met een een weerbestendige, 
zachte nylon hoes, die bijzonder 
robuust is. Met latex blaas. 
Reusachtige bal in 2 versies:
•    Rood, ø 84 cm, 600 g
•    Blauw, ø 100 cm, 1.100 g
ø 84 cm, Rood 
99 272 9901 Stuk 127,27 154,—
ø 100 cm, Blauw 
99 272 9914 Stuk 219,83 266,—
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Omnikin Multicolor Bal
Kleurrijke reuze bal, ook geschikt als 
een speciale bal voor allerlei sporten 
zoals handbal, volleybal en trefbal. Uit 
nylon met latex blaas. 
99 272 9406  ø 84 cm Stuk 127,27 154,— 
99 272 9419  ø 100 cm Stuk 219,83 266,—

ø 84 cm

ø 100 cm
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