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Cijferwerper
Een rustige hand en concentratie zijn no-
dig om de bal in het doel te werpen. De 
getallenwerper is snel opgebouwd en kan 
op elke plaats ingezet worden. De mede-
spelers werpen met de klittenbandballen 
naar de schijf. Wie het hoogste aantal 
punten heeft, wint. Andere spel-ideeën: 
“Countdown van 50 tot nul”, een bepaald 
aantal punten bereiken, rekenspelen enz. 
Een leuk spel voor kinderopvang, scholen, 
recreatiecentra, tehuizen voor senioren 
enz. 140x77 cm. Levering incl. 6 speelbal-
len. 
99 182 7314   Stuk 80,95 97,95
Waarschuwing! Gebruiken onder direct toezicht van 
een volwassene.

Reservebolas voor laddergolf
99 182 7356   6-delige set 30,54 36,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Lang snoer. Gevaar voor stranguleren. Ge-
bruiken onder direct toezicht van een volwassene.

Laddergolf
Het cultusspel voor twee of meer spelers. 
De regels zijn eenvoudig: 2 met een snoer 
verbonden golfballen (bolas) worden naar 
het ladderdoel geworpen. De 3 verschil-
lende sporten zijn ook verschillende pun-
ten waard. De werpbola moet nochtans 
aan een sport blijven hangen. Laddergolf 
kan binnen of buiten worden gespeeld. 
Het spel wordt gedemonteerd in een kar-
tonnen doos geleverd en kan heel eenvou-
dig zonder gereedschap worden opge-
bouwd. Metalen buizen en kunststof ver-
bindingen. Incl. 6 bolas elk ca. 40 cm 
lang. Afmetingen opgebouwd: 60x60x100 
cm hoog. 
99 182 7301   Stuk 67,73 81,95
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Lang snoer. Gevaar voor stranguleren. Ge-
bruiken onder direct toezicht van een volwassene.

Reserveballen getallenwerper
99 182 7330   6-delige set 17,31 20,95
Waarschuwing! Gebruiken onder direct toezicht van 
een volwassene.

Top beoordeling
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COÖRDINATIE
AL SPELEND LEREN

Eigen productie

Openingen van ver-
schillende grootte

Elke opening heeft een 
andere puntenwaarde

Multiplex-plaat
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Exclusief bij 
Sport-Thieme

 4 Door ophangen of neerleggen 
onstaan nieuwe werpuitdagingen

De doelmuur houdt kinderen urenlang bezig

Spelideeën

Meer werp- en vangspel-
len in de Online-shop:
sport-thieme.nl
Vrijetijdsspelen

Achterkant: 
doelschijf-
motief


